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ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за утврдување на потреба од ангажирање
на работници за вршење на јавна работа на територијата
на општина Ѓорче Петров


Се објавува Одлуката за утврдување на потреба од ангажирање на работници
за вршење на јавна работа на територијата на општина Ѓорче Петров, што советот на
општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница на советот, одржана на ден
30.12.2021 година.

Број 09-2410/1
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната
самоуправа (Службен весник на РМ број 5/ 022), во врска со член 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 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:

ОДЛУКА
за утврдување на потреба од ангажирање на работници за вршење на
јавна работа на територијата на општина Ѓорче петров

Член 1
Со одлуката се утврдува потреба од ангажирање на работници за вршење на
јавни работи за одржување на хигинена на јавни површини, одржување на зелени
површини и одржување јавни пешачки површини во зимски услови.
Јавните работи по конкретно се определени во годишната програма за јавни
работи.
Член 2
За вршење на јавните работи од член 1 од оваа Одлука, во општина Ѓорче Петров
се ангажираат потребен број на работници. Бројот на работници се утврдува со
јавниот оглас.
Работниците јавната работа ја извршуваат на подрачјето на Општината, на
начин и под услови утврдени со годишната програмата за јавни работи на
територијата на општина Ѓорче Петров.
Член 3
Начинот и постапката за избор на работници се уредува во годишната
програмата за јавни работи, односно преку спроведување Јавен оглас.
Член 4
Висината на нето дневниот надоместок за ангажираните работници изнесува
од 600,00 денари до 800,00 денари во зависност од тоа на која работна активност се
распоредени.
Со секој работник посебно се склучува договор на месечно ниво и со истиот
поблиску се уредуваат меѓусебните права и обврски.
Член 5
За реализација на одлуката е надлежно Одделението за инвестиции,
комунални дејности и тековно одржување од Секторот за урбанизам, комунални
дејности и инвестиции на општина Ѓорче Петров.
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Член 6
Одлуката стапува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/3
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за јавни работи на територија

на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за јавни работи на територија на општина Ѓорче Петров
за 2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница
на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/2
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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:
ПРОГРАМА
За јавни работи на територија на општина Ѓорче Петров за 2022 година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цел на Програмата
Обем, видови, динамика и ниво на одржување
Организациска поставеност и обврски на учесниците
Постапка и критериуми за ангажирање на лица за вршење на јавни работи
Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на програмата
Извршување на програмата и надзор
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
одговорни за реализација на Програмата;

учесници кои се

- 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
предност)

областа (се смета како

- 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
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување Извештај за реализација на програмата за
остварување на социјална заштита во oпштина Ѓорче Петров
за период од 01.01.-30.09.2021 година


Се објавува одлуката за усвојување на Извештај за реализација на програмата
за остварување на социјална заштита во oпштина Ѓорче Петров, за период од 01.01.30.09.2021 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата
седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/3
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на oпштина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата

седница одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за остварување на
социјална заштита во општина Ѓорче Петров за 2021 година
за период од 01.01.-30.09.2021 година

Член 1
Советот на општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за реализација на
Програмата за остварување на социјална заштита во општина Ѓорче Петров за 2021
година, за период од 01.01.-30.09.2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/5
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ИЗВЕШТАЈ
За реализација на Програма на oпштина Ѓорче Петров во остварување
на социјална , детска и здравствена заштита
за период 01.01.- 30.09.2021 година

Скопје, Декември 2021 година

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

I.

ВОВЕД

Извештајот е изготвен во насока да даде целосна слика за реализација на
активностите предвидени во Програмата за остварување на социјална, детска и
здравствена заштита во општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до 30.09.2021
година, кој беше донесена од советот на општина Ѓорче Петров.
Согласно наведеното, Извештајот ги вклучува реализираните активности и
финансиски средства поединечно за секоја категорија опфатена во Програмата.
II.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
x

Во делот на социјалната и здравствената заштита остварени се следниве
активности :

1. Еднократен паричен надомест за новороденчиња
Краток опис на активноста
Во периодот од 01.01.2021 до
30.09.2021 поднесени 193 барања
за новороденче, од кои 97 се машки
баратели и
86 женски ,a
се
близнаци се 5 пара.

Време на реализација

Исплатени се вкупно 1.034.445,00
ден.
За новороденчиња планирани се
1.600.000,00 ден
01.01.2021-30.0.9.2021

Трошоци
Вкупно нето
1.034.445,00ден

2. Еднократна парична помош
Краток опис на активноста

Време на реализација

Во периодот од 01.01.2021 до
30.09.2021
разгледани
се
поднесени 105 барања еднкратна
парична помош. Одобрени барања
се 71, од кои жени се 43 и мажи 28.
Неосновани барања има 34, при
што
се
исплатени
вкупно
753.000,00 ден.
За еднократна парична помош
планирани се 1.600.000,00ден.
Од 0.1.01 2021- 30.09.2021год
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Трошоци

Вкупно нето
753.000,00

3. Патролна Социјална служба
Краток опис на активноста
Проектот ,, Патролна социјлна
служба ,, не се релизираше во
изминатиот период поради Ковид
19.
Планирани сретства се 130.000 ден
за 12 месеци.
Време на реализација
Трошоци

Од 0.1.01 2021- 30.09.2021 год
0, ден

4. Еднократна матерјална поддршка во дрва и сл.
Краток опис на активноста
Во периодот од 01.01.2021 до
31.09.2020 доделена е матерјална
поддршка во дрва во вредност
90.650,00ден на 5 лицa

Време на реализација
Трошоци

За дрва се планирани 50.000,00
ден
0д.01.01.2021- 30.9.2021 год
90.650,00 ден

6. Отварање на канцеларија во Даме Груев за административни права од областа на
социјалната заштита преку МТСП и Центар за социјална работа
Краток опис на активноста

Во тек е проектот за Отварање на
канцеларија во Даме Груев за
административни права од областа
на социјалната заштита.
Потпишан е
Меморандум за
соработка помеѓу општина Ѓорче
Петров , МТСП и Центар за
социјална работа .

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Трошоци

Канцеларијата е целосно опремена
и треба да започне со работа .
Очекуваме
од
центарот
за
социјална работа да пратат луге.
Поради Ковид 19 одложено е
отварањето.
Проектот е финансиоран од МТСП
и Светска банка

7. Крводарителска акција во Културниот дом Ѓорче Петров во соработка со црвен
крст

Дата 25 Септември
Крводарителска акција
Во соработка со црвен крст

Трошоци

На ден.25.09.2021 одржана е
крводарителска
акција
во
Културниот дом во општина Ѓорче
Петров.
Крв
дадоа
42
крводарители.
Од општина Ѓорче Петров помош
за kрводарителската акција се: 50
штампани маици, 50 води.
Планирани се 40.000,00ден
/

8. Локален акциски план за вработување на ромки

Краток опис на активноста

Трошоци

Со НВО Хера изготвен е локален
акциски план за вработување
ромки .
Министерство за Локална
самоуправа ќе додели 120.000,00
ден
/

8. Хуманитарни акции во текот на целата година

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Краток опис на активноста

-Хуманитарни акции

За време на Ковид 19 организирана
е хуманитарна акција за социјално
загрозени лица во соработка со
КАМ Маркет и дадени се 50 пакети
со храна и хигиенски сретства на
социјално загрозени лица

-Со црвен крст и волонтери
помогнато е на лица во социјален
ризик кои сами неможат да си За време на Ковид 19 ангажирани
набават лекови и храна
се волонтери од Црвен крст за
помош на старите лица при
набавка на лекови и прехранбени
продукти. Дадена е помош од 150
пакети со храна и хигиенски
сретства.
Трошоци

/

V. Рекапитулар за потрошени финансиски срества
За активностите од областа на социјалната заштита за период од 01.01.2021 до
31.09.2021 година планираните од 3.540.000,00 ден, потрошени се вкупно
1.878.095,00 ден.
Планирани: 3.540.000,00 денари
Потрошени: 1.878.095,00

1.Еднократен паричен надомест за
новороденчиња

1.600.000.00

2. Еднократна парична помош,

1.600.000,00

3.Патролна Социјална служба

130.000,00

4. Еднократна матерјална поддршка во
дрва и сл.
6.Отварање на канцеларија во Даме
Груев за административни права од
областа на социјалната заштита преку
МТСП и Центар за социјална работа
7.Крводарителска акција во Културниот
дом Ѓорче Петров .

50.000,00

0.

40.000,00

1.034.445,00
753.000,00
0
90.650,00
Проектот е
финансиоран
од МТСП и
Светска банка
Активноста е
реализирана
но фактурите

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

не се
доставени
8. Локален акциски план за вработување
на ромки

0

120.000,00

0

9. Хуманитарни акции
Вкупно
планирани
финансиски
средства
3.540.000,00

Вкупно
потрошени
финансиски
сретства
1.878.095,00

Извештајот за реализација на Програмата за активностите на oпштина Ѓорче
Петров во областа на социјална, детска и здравствена заштита за период од 01.01.30.9.2021 година, градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до советот
на општина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.

Градоначалник
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за остварување на социјална заштита во

општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за остварување на социјална заштита во oпштина Ѓорче
Петров за 2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата
седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/4
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 22 став 1 точка 7, член 36 и член 62 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02),а во согласност со член 15 став 1
точка 7 од Законот за град Скопје (Службен Весник на РМ број 55/04), член 3, член 11,
член 12 и член 214 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“
број 79/09), и член 16 став 1 точка 16 од Статутот на општина Ѓорче Петров-пречистен
текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните одлуки за
измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата
седница одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната
ПРОГРАМА
за остварување на социјална и здраствена заштита во
oпштина Ѓорче Петров за 2022 година

I. ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА
Со оваа Програма се уредува спроведувањето на социјалната заштита во општина
Ѓорче Петров преку превземање на следниве мерки и активности :
1. Превентивна заштита за намалување на основните социјални ризици на кои се
изложени граѓаните на општина Ѓорче Петров,
2. Намалување на сиромаштијата и социјална исклученост,
3. Јакнењe на капацитетот на општината и општинската администрација за
унапредување на системот за социјална заштитана локално ниво
4. Унапредување на детската заштита,
5. Превентивна здравствена заштита
6. Подобрување на соработка со НВО сектор и
7. Унапредување на родовата еднаквост.
Корисници на социјална заштита во општина Ѓорче Петров се;
- лица за кое е потребна хируршка интервенција во странство, тешко болни лица и
приматели на терапија, кои не се во можност финансиски да ги покријат трошоците за
лекување;
- децата без родители и родителска грижа;
- поединец или семејство кое се нашло во положба наприродна непогода (земјотрес,
поплава пожар);
- лица корисници на минимална социјална помош;
- лица со телесно оштетување или пречки во развојот.
-еднократна парична помош за новороденчиња.
Социјалната заштита во општинта ќе се спроведува преку институционални и
вонинституционални облици на социјална заштита, превентивни мерки за подигање на
свеста на населението за потребите од обезбедување на социјална заштита, согласно со
одредбите на Законот за социјална заштита каде Општината, Градот Скопје и општините во
Градот Скопје обезбедуваат спроведување на социјална заштита во согласност со овој закон
донесуваат програми за потебите на граѓаните од областа на социјалната заштита, согласно
Нациопналната програма од чл.4 став 1 на овој закон ги обезбедуваат обврските со овој закон
и донесуваат општи акти од областа на социјалната заштита,
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Реализирањето на програмата ќе се спроведе со низа активности од различни области
во рамките на социјалната заштита , здравствена заштита утврдени во Програмата.
II. Посебни цели
x
Унапредување на работата со корисниците на социјална помиш во насока на зајакната
партиципација, вклученост во донесување одлуки, зајакнување и искористување на нивните
потенцијали ;
x
Развој на социјалната превенција како организирана континуирана и координирана
активност на територија на општина Ѓорче Петров;
x
Зајакнување на вонинстуционалната заштита преку развивање на постојаните и
обезбедување на нови видови социјални услуги согласно со потребите на граѓаните, како и
унапредување на начините за обезбедување и нивно достигнување;
x
Здобивање со основни знаења, вештини и навики од здравствена заштита кај децата;
x
Подигање на свеста за општествена одговорност и активно вклучување во
општественииот живот, развивање на смисла за прифаќање, доживување и вреднување на
естетски вредности и градење правилен однос сперема животната средина.
x
Подигање на здравствено воспитание кај оваа категорија на социјано загрозени
граѓани.
x
Подигање на здравственото образование кај децата.
x
Продлабочување на активностите за поквалитетно згрижување, воспитание и
образование, пред се создавање на стимулативни услови за развој на детето и развивање на
неговите позитивни страни и творечки потенцијали .
x
Овозможување на сите деца од предучилишна возраст да посетуваат јавна установа во
најблиската околина ;

II. АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕНА ПРОГРАМАТА
А. Превентивна и здравствена заштита
1. Цел
Основна цел оваа активност е организирање на крводарителски акции во соработка со
Црвен крст и институт за трансфузиона медицина во Културен дом Ѓорче Петров .
2.Носител
Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за
социјална заштита на општина Ѓорче Петров за 2022 година, ќе се спроведе од страна на
одделение за јавни дејности на општина Ѓорче Петров.
Програмата од Превентивна и здравствена заштита ќе се спроведе со следните активности͗

1. Крводарителски акции
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Краток опис на активноста:

Крводарителски акции во Културниот дом во Ѓорче Петров

Главна цел:

Организирање на Крводарителски акции во Културниот дом
во Ѓорче Петров во соработка со Црвен крст и трансфузиона
медицина .

Време на реализација

Во текот на годината

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности

Резултати:

Собрана крв која ќе помогне на граѓаните

Предвидени финансиски
средства:

80.000,00ден

2.Еднократна парична помош

Краток опис на активноста:

Еднократна парична помош, на физички лица
во сл. категории
-Физички лица на кои е потребна хируршка интервенција
-Тешко болни лица и приматели на терапија
-Самохрани родители со висок степен на социјален ризик
-Деца без родители и родителска грижа

Главна цел:

Намалување на основните социјални ризици на кои се
изложени граѓаните и намалување на сиромаштијата и
социјална исклученост на Општина Ѓорче Петров

Време на реализација

По барање

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности

Резултати:

Одделение за јавни дејности и Комисија за разгледување на
барања за еднократни финансиски средства

Предвидени финансиски
средства:

1.600.000,00 ден

3.Еднократна парична помош за секое новородено дете во 2022 год .
Краток опис на активноста:

Доделување на еднократна финансиска поддршка во висина
од 5.000 денари за семејство со новороденче во 2019 година
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Главна цел:

Намалување на основните социјални ризици на кои се
изложени граѓаните на Општина Ѓорче Петров.
Намалување на сиромаштијата и социјална исклученост,

Време на реализација

По барање

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности и Комисија за разгледување на
барања за еднократни финансиски средства

Резултати:

Унапредување на работата со корисниците на социјална
помиш во насока на зајакната партиципација, вклученост во
донесување одлуки, зајакнување и искористување на нивните
потенцијали ;

Предвидени финансиски
средства:

1.600.000,00 ден

Б. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и
заштита за одредени категории на лица
1. Цел
Согласно можностите и во рамки на расположливите средства во Буџетот на општината
за 2022 година, општината финансиски ќе потпомага и ќе пружа услуги за социјална
превенција и заштита за одредени категории на лица како: лица на кои им е потребна
хируршка интервенција, тешко болни лица, приматели на терапија, самохрани родители,
деца без родители и родителска грижа, семејство кое се нашло во положба на природна
непогода, корисници на минимална социјална помош и лица без сретства за егзистенција,
како и вклучување на патролна социјална служба која ќе функционира со соработка со
Црвениот крст.
Основна цел на оваа активност, е согласно надлежноста на општината во областа на
социјалната заштита, утврдена во Законот на локална самоуправа(„Службен весник на РМ“
бр. 05/02), како и посебните законски и подзаконски акти во оваа област, општината да им
излезе во пресрет на здравствено, финансиски или на друг начин загрозените лица, кои имаат
потреба од социјална заштита, превенција и помош.
2. Висина на помошта и потребна документација
Висината на надоместокот, видовите на мерки и услуги за социјална заштита и
превенција за горенаведените категории на лица, ќе се утврдува врз основа на поднесени
барања, со комплетна документација од која би се потврдил основот на барањето, а по дадено
позитивно мислење од страна на Комисијата формирана од Градоначалникот, односно по
дадено позитивно мислење од страна на Комисијата за образование, социјална заштита,
односно донесена одлука од страна на Советот на Општина Ѓорче Петров.
Решенијата за доделување на оваа помош ќе ги донесува Градоначалникот, односно,
Одлуките ќе ги донесува Советот на Општина Ѓорче Петров.
3.Носител

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за
социјална заштита на Општина Ѓорче Петров за 2022 година, ќе се спроведе од страна на
одделението за јавни дејности во соработка со Секторот за финансиски прашања на Општина
Ѓорче Петров, а во согласност со Правилникот за критериуми за доделување парична помош.
4.Извори на средства
Средствата за исплата на парична помош и за обезбедување на посебни мерки и услуги
за социјална превенција и заштита за горенаведените категории на лица, се планира во рамки
на расположливте средства во Буџетот.
Граѓаните кои се корисници на социјални парични надоместоци, можат да бидат
работно ангажирани од страна на Општина Ѓорче Петров за изведување на јавни работи во
соработка со Центарот за социјална работи и Агенцијата за вработување на Република
Македонија, Општината може за нивното ангажирање да исплаќа дополнителен надоместок
во рамки на средствата предвидени во Буџетот.
Програмата од социјална превенција и заштита ќе се спроведе со следните активности͗

4.Еднократна материјална поддршка во дрва
Краток опис на активноста:

Доделување на огревно дрво во зимскиот период на
семејства во социјален ризик како еднократна материјална
поддршка во дрва или сл.

Главна цел:

Намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост
преку намалување на основните социјални ризици на кои се
изложени граѓаните на Општина Ѓорче Петров.

Време на реализација

По барање

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности и Комисија за разгледување на
барања за еднократни финансиски средства

Резултати:

Зајакнување на инстуционалната заштита преку развивање
на постојаните и обезбедување на нови видови социјални
услуги согласно со потребите на граѓаните, како и
унапредување на начините за обезбедување и нивно
достигнување

Предвидени финансиски
средства:

90.000,00 ден.

5.Патролна социјална служба

Краток опис на активноста:

Отварање на сервис на граѓаните
-Патролна социјална служба за подобрување на системот на
социјална заштита на социјалните случаи во соработка со
Црвен Крст.

Главна цел:

Намалување на основните социјални ризици на кои се
изложени граѓаните на Општина Ѓорче Петров.
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Време на реализација

Континуирано во текот на целата година

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности и Комисија за разгледување на
барања за еднократни финансиски средства

Резултати:

Добивање на релевантни податоци за структурата на
население по основ на: образование, вработеност, социјален
статус, пол, итн.

Предвидени финансиски
средства:

130.000,00ден

6.Обезбедување помош и нега на стари лица

Краток опис на активноста:

Со услугата помош и нега во домот се обезбедува помош во
вршење основни и инструментални активности од
секојдневниот живот до 80 часа месечно, за лица со намален
функционален капацитет кои не можат сами да се грижат за
себе, со цел да се оспособи корисникот за само-помош, односно
да ја врати, стекне или одржи способноста самиот да се грижи
за себе, за да продолжи да живее во сопствениот дом и да води
независен живот во заедницата. Непосредни даватели на
услугата помош и нега во домот се негувателите. Целна група
се стари лица со навршени 65 години живот со намален
функционален капацитет кои не можат сами да се грижат за
себе, а живеат на територија на општина Ѓорче . На годишно
ниво ќе се обучуваат 20 лица од општина Ѓорче Петров кои
спаѓаат во ранлива категорија на граѓани, со што на долг рок
ќе се влијае врз вклучувањето во пазарот на труд кај тие лица.

Главна цел:

Зголемување на квалитетот на живеење и должината на
животниот век кај старата популација во општина Ѓорче
Петров. Истовремено, намалувајќи ја невработеноста кај
работоспособни лица во општина Ѓорче Петров преку нивно
ангажирање како негуватели на стари и немоќни лица. Тоа ќе
се оствари преку обезбедување на нега и грижа во домашни
услови од страна на професионални сертифицирани
негуватели во општина Ѓорче Петров .

Време на реализација

По одобрување на проект. Планиран почеток Мај 2022

Носител на активноста

Црвен крст на град Скопје и Одд. за јавни дејности

Резултати:

1.1. 20 обучени негуватели за помош и нега на стари лица и
лица со попреченост во првата година, за 5 години
обучени 100 негуватели
1.2. Опслужани над 60 корисници на годишно ниво со нега и
остварени 28.800 часа помош и нега во домот

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Предвидени финансиски
средства:

0 денари

7.Хуманитарна акција

Краток опис на активноста:

Општината финансиски и логистички организира
хуманитарни акции

Главна цел:

Поддршка и помош на социјално загрозени граѓани и поттик
за хуманост, човечност и меѓусебна помош на граѓаните.

Време на реализација

тековно

Носител на активноста

Oпштина Ѓорче Петров/ Одделение за Јавни дејности

Резултати:

Поттикнување на хуманоста, човечноста, будење на свеста за
меѓусебна помош на граѓаните.

Предвидени финансиски
средства:

(од донации) 0 ден

8.Хуманитарна акција по повод Нова Година
Краток опис на активноста:

Општината организира Хуманитарна акција по повод
празникот на Општина Ѓорче Петров од донации на локални
фирми. (Даути-комерц , Тинекс , Сел-ис и др.

Главна цел:

Поддршка и помош на социјално загрозени граѓани и поттик
за хуманост, човечност и меѓусебна помош на граѓаните.

Време на реализација

Еднаш во годинта

Носител на активноста

Oпштина Ѓорче Петров/ Одделение за Јавни дејности

Резултати:

Поттикнување на хуманоста, човечноста, будење на свеста за
меѓусебна помош на граѓаните.

Предвидени финансиски
средства:

( Од донации) 0 ден

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

9. Годишна чланарина на Црвен крст на РСМ општинска организација Карпош

Краток опис на активноста:

Обновување на годишна членарина за 2022 година за Црвен
крст и вработени од ОЃП., 6 ООУ та и 1 градинка ,, Росица,,

Главна цел:

Формално зачленување во организација на Црвен крст за 1
година ( 100-120 члена ) за општинска администрација , 6 ООУ
та и 1 градинка ,, Росица ,,

Време на реализација

Еднаш годишно (јануари – март )

Носител на активноста

ОЃП – (Одд за јавни дејности ) и Црвен крст

Резултати:

Зачленети 100 – 120 члена

Предвидени финансиски
средства:

18.000,00

11. Акциски план за вработување на ромки

Краток опис на активноста:

Спроведување на активности, работилници, споделување на
информации на социјалните мрежи,отварање канцеларија за
социјални услуги во Даме Груев, организирање на саем за
вработување за ромската популација.

Главна цел:

ВРАБОТУВАЊЕ НА РОМКИ

Време на реализација

2022година

Носител на активноста
Резултати:
Предвидени финансиски
средства:

Министерство за Локална самуправа 152.754,00 ден.
Вработени ромки (2) во јавните институции на територија на
Општина Ѓ. Петров
0 денари

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

III.

ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
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Финансирањето на активностите утврдени со програмата на Општина Ѓорче Петров, кое во
вкупен износ изнесува 4.500.000,00 ден денари, предвидено со Буџетот на Општина Ѓорче
Петров за 2022 година.
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VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата и следењето на активностите од оваа Програма ќе се одвива
преку Одделението за јавни дејности.
Програмата е отворена за предлози, сугестии и мислења.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.




Број 08-2326/6
Совет на општина Ѓорче Петров
Од 30.12. 2021 година
Претседател,
Скопје
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување Извештај за реализација на програмата за
активностите на oпштина Ѓорче Петров во областа на култура и поддршката на
невладиниот сектор, за период од 01.01.-30.09.2021 година


Се објавува одлуката за усвојување на Извештај за реализација на програмата
за активностите на oпштина Ѓорче Петров во областа на култура и поддршката на
невладиниот сектор, за период од 01.01.-30.09.2021 година, што советот на општина
Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021
година.

Број 09-2410/5
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на oпштина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата

седница одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите од
областа на културата и подршката на невладиниот сектор
во општина Ѓорче Петров за 2021 година за период
од 01.01.-30.09.2021 година

Член 1
Советот на општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за реализација на
Програмата за активностите од областа на културата и невладиниот сектор во
општина Ѓорче Петров за 2021 година, за период од 01.01.-30.09.2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/7
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ИЗВЕШТАЈ
За реализација на програмата за активностите на oпштина Ѓорче Петров
од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор
за период од 01.01.2021 до 30.09.2021 година

Скопје, Декември 2021 година

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

I. Вовед
Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на активностите
планирани во Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на
културата и поддршка на невладиниот сектор и ги вклучува реализираните
активности за периодот од 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.
Активностите од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор беа
насочени кон негување на фолклорот, обичаите, музиката и други културни
вредности, организирање културни манифестации и одбележување на значајни
историски настани, верски и државни празници. Ʉултурните манифестации
подразбираат и дружење со граѓаните, но и зближување на граѓаните со работата на
oпштината, како и поттикнување и мотивирање за нивно учество во спортски,
образовни, културни и забавни манифестации. Преку разновидната програма за
култура овозможуваме како општина пред сè збогатување на културниот живот,
ширење на музичката и балетската култура.
II.Реализирани активности
Во текот на 2021 година, од Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од
областа на културата и поддршка на невладиниот сектор до 30.09.2021 година се
реализирани следните активности:

1.Организирање на културни манифестации
x
x
x

Поддршка на манифестацијата Антево перо
Концерт Акустична вечер со Мијата
Изложба на фотографии и музички концерт на класична и џез музика
реализирана со ученици со попреченост од училиштата во Ѓорче Петров,
ученици со типичен развој и професионални музичари и актери во рамки на
проектот Ништо не ми пречи

2.Поддршка на установи и НВО од областа на културата
x
x
x
x

x
x
x
x

Поддршка на програмата на КУД Григор Прличев
Поддршка на програмата на ЕФЗ Седум осмини
Поддршка на програмата Ансамбл „ Ѓорче Петров”
Поддршка на Ансамбл „Трајан Јанковски”

Поддршка на Здружението на граѓани „ Свет на различни, а еднакви”
реализација на инклузивна сликовница „ Буква по буква-азбука”
Поддршка на Центарот за изведувачки уметности и едукација Театар Пи за
проект „Ништо не ми пречи”
Поддршка на автори-творци поединци во областа на културата
Поддршка на други НВО и институции од областа на културата и творештвото
(ПИК Продукција, Проект Портрет на фриленсерот во Скопје во време на Ковид
19)

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

III Рекапитулар на потрошени финансиски средства
За реализација на напред наведените активности од Програмата за култура и
поддршка на невладиниот сектор за 2021 година за период од 01.01.-30.09.2021
година, во текстот подолу даден е детален преглед за сите потрошени средства и тоа:
1. Литературно читање во собата на Анте Поповски
* Поддршка за одржување на Меѓународната поетско-културна
манифестација „Анте Поповски-Антево перо” и доделување на
Краток опис на наградата Антево слово во чест на истакнатиот поет, писател и
активноста:
академик Анте Поповски. Во текот на оваа манифестација се читаат
песни од наградените, се емитува видео материјал и се доделуваат
награди и благодарници од страна на организаторот.
Да се доближи пишаниот збор до граѓаните, до децата, збогатување
на културниот живот, поетско дружење.

Главна цел:
Време
реализација:
Носител
активноста:

на
на

континуирано
Oпштина Ѓорче Петров

Резултати:

Побогат културен живот, средби со македонски поети

Предвидени
финансиски
средства:

Прехранбени
20.000

производи

и

пијалоци

Потрошени
финансиски
/
средства
Вкупно останати
средства
20.000 ден.
*Манифестацијата се одржа во Музејот на македонската борба и самостојност
2. Прослава на Денот на Крстот-Кучково

На 1-ви Мај во село Кучково традиционално,се одржува голем
општонароден собир, „Ден на Крстот“. На овој ден ќе се одржат и
рекреативен Ревијален марш од средсело во с. Кучково до Крстот,
Краток опис на презентација на македонски овчарски кучиња од Кинолошки клуб,
спортски игри: крос, Опен фан, ликовна колонија и културноактивноста:
уметничка програма.
Традиционално се дели војничко гравче за сите присутни гости на
собирот.
Анимирање на граѓаните, дружење со граѓаните и негување на
традицијата. Истовремено со овој културен настан кој традиционално
Главна цел:
се одржува повеќе од 10 години, Општина Ѓорче Петров да стане
препознатлива.
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Време
реализација

на

Носител
активноста

на

1 Мај
Општина Ѓорче Петров и МЗ Кучково

Резултати:

Активно вклучување на граѓаните во одржување и негување на
македонската традиција, препознатлив културен настан и
промовирање на с. Кучково.

Предвидени
финансиски
средства:

Прехранбени
30.000 ден.
Други
60.000 ден.
Други
10.000 ден.
Вкупно:
100.000 ден.

производи
договорни

услуги

оперативни

расходи

Потрошени
финансиски
средства
/
Вкупно останати
средства
Вкупно останати
финансиски
100.000 ден.
средства
3. Манифестација „Звуците на културата 2021”
Во рамките на манифестацијата „Звуците на културата“ вклучени се
содржини за повозрасната популација, но и
за најмладите
(работилници за деца, фото бут, баскер настапи, театар на сенки,
спортски игри); настап на македонски музички бендови и музичари ,
пред сè локални бендови и изведувачи како и настапи на културноКраток опис на
уметнички друштва; базар на ракотворби, презентација на храна и
активноста:
пијалоци од локални производители, хуманитарни акции.(
*поттикнато учество на жени изложувачи.);крводарителска акција во
Центарот за култура.
*Општината има тенденција да промовира родов баланс при изборот
на учесници
Збогатување на културниот живот, издигнување на културната свест
на граѓаните, афирмација на млади таленти, како и помалку познати
пејачи и бендови, издигнување на културата и во периферијата на
Главна цел:
градот, промоција, афирмација и негување на македонскиот фолклор
и традиција , вклучување и на повозрасните во изведбата и во
публиката.
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Време
реализација:
Носител
активноста:

на
на

јуни-септември (3-5 дена) / Реонски парк
Oпштина Ѓорче Петров

Резултати:

Активно и масовно учество на граѓаните во културниот живот , масовна
посетеност на настапите. Збогатување на културниот живот на
граѓаните од сите возрасти, децата, младите, масовна посетеност,
анимирани и задоволни граѓани.

Предвидени
финансиски
средства:

Услуги
за
60.000 ден.
Други
940,000 ден.
Вкупно
1.000.000 ден.

Потрошени
финансиски
средства

печатење,

копирање

и

договорни

издавање
услуги

/

Услуги
за
60.000 ден.
Вкупно останати Други
средства
940,000 ден.
Вкупно:
1.000,000 ден.

печатење,

копирање

договорни

и

издавање
услуги

4. Финансиски средства за поддршка на автори/авторки, уметници, самостојни
уметници, здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица што
вршат дејност од областа на културата во согласност со Законот за културата и други
позитивни законски прописи во Република Македонија
Општината дава логистичка и финансиска поддршка на
активностите на автори/авторки, уметници, самостојни уметници,
здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица
Краток
опис
на
што вршат дејност од областа на културата на територијата на
активноста:
Општина Ѓорче Петров, а во согласност со Законот за културата и
други позитивни законски прописи во Република Македонија

Главна цел:

Соработка,промовирање и поддршка на активностите на автори/авторки,
уметници, самостојни уметници, здруженија на граѓани во областа на
културата.

Време
реализација:

на тековно

Носител
активноста:

на Oпштина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности
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Резултати:

Заемна
доверба,
соработка,партнерство,
независност,
учество,
транспарентност, одговорност, еднакви можности и недискриминација.

Предвидени
финансиски
средства:

Други трансфери за физички лица
и
поддршка
126.000,00 ден.

Потрошени
финансиски
средства

45.000 ден.

Вкупно
средства

на

уметници

останати

81.000 ден.

5. Поддршка на установи и НВО од областа на културата
Оваа активност се однесува на партиципација на Општина Ѓорче
Петров во проекти од областа на културата или за кои Општина Ѓорче
Краток опис на Петров има потпишано меморандуми за соработка. Активноста
подразбира логистичка, техничка и финансиска подршка на
активноста:
проектите за кои општината е согласна дека ќе се реализираат во
соработка со владини или невладини организации.
Целта на овие активности е издигнување на културната свест на
граѓаните, но и да се даде поттик и шанса особено преку финансиска
поддршка на младите уметници, талентираните граѓани, културните
Главна цел:
работници активно да се вклучат во културните настани за
создавање на одговорно општество.
Исто така целта на општината е успешна реализација на проектите и
нивно следење и вреднување.
Време
на
Во текот на 2021 година
реализација
Носител
на
Одделение за јавни дејности
активноста
xЕфективна и ефикасна реализација на проектите
Резултати:
xОдржлив развој на проектите
xЗацврстување на соработката на општината со невладиниот сектор
Предвидени
финансиски
средства:
Потрошени
финансиски
средства

Трансфер
60.000 ден.

60.000 ден.

до

здруженија
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Вкупно останати
средства
/
*6. Детски фестивал „Соната”
Краток
опис
на На овој оригинален детски фестивал учествуваат млади автори на музика и
активноста:
текст од основните училишта од Општина Ѓорче Петров и секоја година
настапуваат со нови композиции.
Главна цел:

Негување на културните вредности, поттик за активно учество на
учениците на фестивалот и промовирање на музиката и културата меѓу
најмладите.

Време
реализација:

на септември

Носител
активноста:

на Општина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности

Резултати:

Активно учество на младите во областа на културата и истакнување на
талентот кај најмладите

Предвидени
финансиски
средства:

Други
60.000 ден
Други
10.000 ден.
Вкупно
70.000 ден.

Потрошени
финансиски
средства
Вкупно
средства

договорни

услуги

оперативни

расходи

/

останати

70.000 ден.

7. Центар за изведувачки уметности и едукација „Театар Пи”
Спроведување на активности во склоп на проектот „Мене ништо
не ми пречи” со цел инклузија на лица со интелектуална
попреченост во културниот и социјалниот живот во Ѓорче Петров.
Целни групи се лицата со интелектуална попреченост од
Краток
опис
на основните училишта во општината, нивните соученици, лица со
активноста:
попреченост од дневниот центар „Порака” Скопје, семејствата на
лицата со попреченост, наставниот кадар во училиштата,
посетителите на мултимедијалната театарска изведба, а
вклучени се и актери од Националната установа Драмски театар
Скопје, музичари, ликовни уметници, дефектолози и психолози.
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Социјална инклузија на децата со попреченост во културните и
општествените текови, зголемување на свесноста и уметничките
вештини кај децата и лицата со попреченост, зголемена
сензитивност на училишната популација кон лицата со
попреченост и подобрена интеграција во училиштата и во
општеството воопшто;придонес кон подобрување на политиките
на локално ниво за подобра интеграција на децата и лицата со
попреченост.

Главна цел:

Време
реализација:
Носител
активноста:

на

март-декември 2021

на Центар за изведувачки уметности и едукација „Театар Пи” под
покровителство на Oпштина Ѓорче Петров
Организирани работилници за театарска, музичка и ликовна
едукација, креирана документарна драматургија базирана на
личните доживувања на директните корисници, организирани
работилници
со
психолог
и
дефектолог,
креирана
Резултати:
мултимедијална театарска изведба, дебати со учесниците на
театарските изведби и учениците без пореченост, вклучени
одредници во годишните програми на општината кои се
однесуваат на
интеграцијата на децата и лицата со попреченост.
Предвидени
Трансфер
до
здруженија
финансиски средства: 330.000 ден.
Потрошени финансиски
средства
330.000 ден
Вкупно
останати
средства
/

*8. Програма за Скопје -Европска престолнина на културата 2028 (во соработка со Град
Скопје)
„ Европска престолнина на културата” е програма на Европската
комисија , досега доделена на повеќе од 65 европски градови, а во
2014 година Град Скопје презема неколку активности за номинирање
на Скопје за титулата„ Европска престолнина на културата” .
Краток опис на
Предвидени се активности преку заедничка соработка на градот со
активноста:
општините,
развивање
на
заедничка
културна
стратегија,оригинална програма и мото. Важен фактор е поврзување
на специфичностите на локалната заедница со културните
потенцијали на градот.
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Главна цел:
Време
реализација:
Носител
активноста:

Резултати:

Предвидени
финансиски
средства:

Да се поттикне пристапот до културата и учеството на граѓаните во
културниот живот, да се зајакнат капацитетите на културниот сектор
и неговите врски со другите сектори и промовирање на самата
општина и градот воопшто преку културата.
на тековно
на

Општина Ѓорче Петров
- промоција на општината и збогатување на културниот живот во
општината
- препознавање на културните вредности на општината како дел од
градот
- цврста соработка со општините во градот преку создавање на
заедничка културна стратегија
Други
оперативни
расходи
50.000 ден.
Други
договорни
услуги
100.000 ден.
Услуги
за
печатење,
копирање
и
издавање
50.000 ден.
Вкупно:
200.000 ден.

Потрошени
финансиски
/
средства
Вкупно
останати
средства
200.000 ден.

9. Поддршка на културно-забавни активности за граѓани-пензионери
Логистичка и финансиска поддршка на културно-забавни
Краток опис на активноста:
активности за граѓани-пензионери
Вклучување и на повозрасните граѓани во културниот
Главна цел:
живот на општината преку културно-забавни активности и
финансиска поддршка.
тековно
Време на реализација:
Носител на активноста:
Резултати:
Предвидени
средства:
Потрошени
средства

Здруженија на граѓани

Вклученост на повозрасните граѓани во културниот живот
на општината, а на тој начин и збогатување на културнозабавните активности.
до
здруженија
финансиски Трансфер
500.000 ден.
финансиски
400.000 ден.
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Вкупно останати средства

100.000 ден.

*Активностите не се реализирани поради неможноста за организирање на јавни
настани и собири во периодот на пандемијата со Ковид 19 која сѐ уште трае
* Реализирани активности надвор од програмата за активностите на Општина Ѓорче
Петров од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2021 година
Концерт Акустична вечер со Мијата
За реализација на програмата за активностите на Општината Ѓорче Петров од областа
на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2021 година (за период од 01. 01. 30. 09. 2021 година) по сите позиции:

Вкупно планирани средства:

2. 406,000 ден.
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̴̛̯̬̦̭̖̬̌̌̚
̴̸̶̡̛̛̛̛̛̣̌̚
̶̛̛̱̥̖̯̦

 

ʿ̵̛̬̖̬̦̖̦̌̍
̨̡̛̛̪̬̱̯̔
̶̨̛̛̪̠̣̌

ˀ̡̛̖̪̯̱̣̬̦̌̌̌ʿ̨̡̬̬̥̯̱̣̯̱̬̐̌̌̌̌̌̚
ʤ̶̡̨̨̛̛̛̯̦̭̯̪̠̏ͬ̌̚

ʿ̨̬̭̣̦̌̏̌̌ʪ̨̡̨̖̦̯̦̬̭̯̯̌Ͳʶ̸̡̨̨̱̏
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ˇ̡̨̡̛̛̛̦̦̭̭̭̬̖̭̯̪̬̹̦̌̔̏̌̌̔̔̌̌̚
̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̯̬̯̬͕̱̥̖̯̦͕̭̥̭̯̠̦̌̏ͬ̌̏̌
̶̴̶̨̛̛̛̛̛̛̱̥̖̯̦͕̬̱̙̖̦̠̦̬̦͕̦̔̌̌̐̌̑̌̔̌̚
̴̸̶̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̱̪̬̦̣̹̯̬̹̯̔̐̌̏̌̏̌̚
̨̨̨̡̨̖̠̦̭̯̣̭̯̦̱̣̯̱̬̯̔̔̍̌̌̌̌̌̏
̨̨̨̭̣̭̦̭̯̭̐̌ʯ̡̨̨̡̛̛̦̯̱̣̯̱̬̯̬̱̌̌̌̌̔̐̚
̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̪̯̦̦̭̪̬̪̭̏̌̏̚̚ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌
ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌

ʪ̛̬̱̐
̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏
̵̨̛̬̭̌̔


ˀʫʶʤʿʰ˃˄ʸʤˀ
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ʿ̨̬̬̥̐̌̌̌̚ˁ̡̨̪̠̖Ͳʫ̨̡̨̛̬̪̭̪̬̖̭̯̣̦̦̦̏̌̌̌
̡̱̣̯̱̬̯̌̌ϮϬϮϴ;̨̨̨̡̨̭̬̯̭̏̌̍̌ʧ̬̌̔ˁ̡̨̪̠̖Ϳ 



 





ʶ̨̱̣̯̱̬̦Ͳ̡̨̛̛̛̛̦̯̦̭̯̬̦̌̍̌̏̌̏̌̐̌̑̌̚̚Ͳ
̨̛̛̪̖̦̦̖̬̚





 



ϰϬϬ͘ϬϬϬ

ʦ̡̨̛̛̱̪̦̪̣̦̬̦̭̬̖̭̯̌̌̔̏̌

ϱϬ͕ϬϬϬ ϭϭϬ͕ϬϬϬ ϭ͘ϭϲϬ͕ϬϬϬ ϳϬ͕ϬϬϬ ϭϮϲ͕ϬϬϬ ϴϵϬ͕ϬϬϬ Ϯ͘ϰϬϲ͕ϬϬϬ

ʦ̡̨̨̨̛̱̪̦̪̯̬̹̖̦̭̬̖̭̯̔̏̌
ʦ̴̡̨̨̡̛̛̛̛̱̪̦̭̯̦̯̦̦̭̭̭̬̖̭̯̌̌̌̔̏̌

Ϭ

Ϭ

Ϭ


 

Ϭ

ϱϬ͘ϬϬϬ ϭϭϬ͘ϬϬϬ ϭ͘ϭϲϬ͕ϬϬϬ ϳϬ͕ϬϬϬ

Потрошени средства :

ϲϬ͘ϬϬϬ


ϰϱ͘ϬϬϬ ϳϵϬ͘ϬϬϬ

ϲϬ͕ϬϬϬ
Ϭ
ϯϯϬ͕ϬϬϬ
Ϭ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ

ϴϯϱ͘ϬϬϬ

ϴϭ͘ϬϬϬ ϭϬϬ͘ϬϬϬ ϭ͘ϱϳϭ͘ϬϬϬ

835.000ден.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Ѓорче Петров
во областа на културата и поддршката на невладиниот сектор за 2021 година за
период од 01.01.-30.09.2021 година, градоначалникот како Предлагач на истиот го
доставува до советот на општина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за активностите на општина Ѓорче Петров

во областа на култура и поддршката на невладиниот
сектор во 2022 година

Се објавува Програмата за активностите на општина Ѓорче Петров во областа на
културата и поддршката на невладиниот сектор во 2022 година, што советот на
општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница на советот, одржана на ден
30.12.2021 година.

Број 09-2410/6
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
за активностите на oпштина Ѓорче Петров
од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор
за 2022 година

Скопје, Декември 2021 година

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 22 став 1 точка 5, член36 и член 62 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 5/2002) и член 16 став 1 точка 16 од Статутот
на oпштина 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 3/19 и 5/21),
советот на општина на 6-тата на седницата одржана на ден 30.12.2021 година ја
донесе следната:
ПРОГРАМА
за активностите на oпштина Ѓорче Петров
од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2022 година

I.

Вовед

Културата на еден народ е неговото најголемо богатство, слика за неговата традиција,
историја, постоење... Со одржување, збогатување и прославување на постоечките културни
богатства го чуваме и одржуваме нашиот идентитет, но улогата на културата е значајна и како
средство за промовирање на економскиот развој.
Тоа е и појдовна основа на Програмата за култура- да се идентификуваат постоечките и
потребните извори за надградба, зацврстување и промовирање на постоечките културни
богатства и вредности, да се препознаат и утврдат потребите и интересите на граѓаните,
особено на најмладите за видот и типот на културни манифестации, но и да се изнајдат
соодветни начини за подобра информираност и стимулација на граѓаните во културните
настани.
II. Цели на Програмата
Општа цел на Програмата за активностите на Oпштина Ѓорче Петров од областа на
културата и поддршка на невладиниот сектор за 2020 година е збогатување на културниот
живот, издигнување на свеста кај граѓаните за активно учество во културниот живот,
издигнување на културата и во периферијата на градот, промоција, афирмација и негување
на македонскиот фолклор и традиција, афирмација на млади таленти , но и да се даде поттик,
поддршка и шанса на младите уметници, талентираните граѓани, културните работници да се
вклучат во културниот живот.
Специфични цели на Програмата од областа на културата се:
*Негување на фолклорот, обичаите, музиката и други културни вредности, поттик за
активно учество на граѓаните, особено најмладите во културните настани на општината.
*Организирање културни манифестации, поттикнување на разновидни специфични
форми на творештво, поттикнување на интерес и љубов на граѓаните и најмладите кон
театарот, уметноста, културата..
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*Одбележување и потсетување назначајни историски настани, верски и државни
празници,оддавање почит и чест, сеќавање и негување на споменот за значајни личности од
нашата историја како и личности од значење за oпштината;
*Дружење со граѓаните, но и зближување на граѓаните со работата на oпштината преку
спортските и културните манифестации, како и поттикнување и мотивирање за учество во
спортски, образовни, културни и забавни манифестации.
III. ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ
Активностите во областа на културата, Општина Ѓорче Петров ќе ги насочи кон
поттикнување, поддржување и помагање во остварувањето на целите на оваа Програма.
Во текот на 2022 година, во Општина Ѓорче Петров се планира да се спроведат следните
активности.
1. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРАЗНИЦИ

1.1

Прослава на верски празници

А) Прослава на Водици
Краток опис на
активноста:

Главна цел:

Време на
реализација
Носител
на активноста

Очекувани
резултати:

По повод големиот христијански празник Богојавление – Водици, традиционално се
одржува положување на светиот крст во водите на реката Вардар на Железниот мост во
населба Хром и во водите на реката Лепенец во Волково.
Мотивирање на женската популација за вклучување во настанот.

Целта на активноста е одбележување големиот христијански празник Богојавление –
Водици и негување на македонската традиција .

јануари
општина Ѓ.Петров
Одделение за јавни дејности/Протокол
x Афирмација на овој традиционален настан и почитување на културните вредности,
обичаи и народни верувања.
x Граѓаните активно и масовно да се вклучат во овој традиционален настан, особено
помладите генерации.
x

Предвидени
финансиски
средства:

Зголемено учество на жените во настанот

Други оперативни трошоци

Б. Прослава на верскиот празник Св.Трифун

50.000 ден.
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Краток опис на активноста:

Oвој христијански празник – Св.Трифун, во Општината традиционално
се одбележува во малата црква во с.Кучково каде што
градоначалникот и верниците присуствуваат на традиционалната
централна манифестација на закројување на лозјата и овошките.

Главна цел:

Целта на активноста е одбележување на христијанскиот празник Св.
Трифун и негување на македонската традиција.

Време на реализација

февруари

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности/Протокол
x

Резултати:

Предвидени финансиски средства:

Активно и масовно вклучување на граѓаните и граѓанките во
одбележување на верскиот празник

Други оперативни трошоци

25.000,00 ден.

1. 2.Одбележување на државни и општински празници во 2022 година
А) Одбележување на државни празници
Краток опис
активноста:

на

Главна цел:

Време
реализација:
Носител
активноста:
Резултати:

Градоначалникот, Делегација од општинската администрација , Советот на Општината,
невладини организации, општински училишта, градинката, делегации од партии и
невладини организации, положуваат свежо цвеќе и оддаваат почит.
-2 април (Ден на раѓањето на Ѓорче Петров)
-9 Мај ( Денот на победата против фашизмот)
-24 Мај ( Ден на Св. Кирил и Методиј)
- 8 септември (Ден на независноста)
-11 Октомври (Ден на народното востание)
-23 Октомври (Ден на македонската револуционерна борба)
-13.11.2018/ 14.11.2018 (Ден на ослободување на Ѓорче Петров и Скопје)
-8 декември (Ден на Св. Климент Охридски)

на

*Одбележување на државни празници, зачувување и негување традицијата,
истакнување на значајни историски настани, како и поттикнување на патриотскиот дух
кај граѓаните и љубов кон татковината.
*Оддавање почит и негување на споменот за загинатите борци кои храбро загинале за
слободата на нашата земја.
*Родов баланс во делегациите за полагање цвеќе.
тековна активност

на

Одделение за Јавни дејности/Протокол
-Одбележување на државни празници; aктивно и масовно вклучени граѓани во овој
традиционален настан;
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Предвидени фин.
средства:

-Оддавање почит и чест, како и негување на споменот за паднатите борци
- Подеднаква родова застепеност во делегациите за полагање цвеќе
Други оперативни расходи
70.000,00 ден.

Б) Одбележување на Денот на паднатите бранители во 2001 година

Краток опис на
активноста:

Главна цел:

Со комеморативна свеченост, положување цвеќе и армиски почести, Oпштина Ѓорче
Петров им оддава почит на бранителите од село Волково кои загинаа во конфликтот во
2001 година.
ȌƶǌǌǈǊǈǲǍ Ǘǖǟǐǚ ǐ ǕǍǋǛǊǈǲǍ Ǖǈ ǙǗǖǔǍǕǖǚ Ǐǈ ǏǈǋǐǕǈǚǐǚǍ ǉǘǈǕǐǚǍǓǐ ǒǖǐ загинаа во
конфликтот од 2001 година.
ȌƵǍǋǛǊǈǲǍǐǗǖǚǚǐǒǕǈǗǈǚǘǐǖǚǙǒǐǚǍǟǛǊǙǚǊǈǕǈǋǘǈǫǈǕǐǚǍ
* Родов баланс во делегациите за полагање цвеќе.

Време на
реализација

10 август

Носител на
активноста

Одделение за Јавни дејности/Протокол
x

Резултати:

Предвидени
финансиски

Оддадена почит и чест и сеќавање и негување на споменот за паднатите бранители во
конфликтот од 2001 година, да не се заборави нивната огромна жртва за нашата
татковина.

Други оперативни расходи

20.000,00 ден.

В) Ден на Општината

Краток опис на
активноста:

Главна цел:

Одбележување на Денот на општината со Свечена седница; доделување награди и
признанија и културна програма
На 20 септември, се организира богата културно-спортска програма, крос,
крводарителска акција и турнири кои се дел од низата манифестации по повод денот на
Општината.
На свечената седница на Советот на Општината се доделува Годишна награда „Ѓорче
Петров” која се доделува за посебен придонес за афирмација на Општината. Се
доделуваат и признанија и награди кои им се доделуваат на поединци и фирми кои дале
придонес за развојот и афирмацијата наопштината преку нивните остварувања во
стопанството, науката и уметноста, културата и спортот, воспитанието, образованието и
за унапредување на животната средина и природата.
Изборот го врши Комисијата за награди и признанија, во согласност со Правилникот за
награди и признанија по претходно објавен оглас.
*Општината ќе се труди да обезбеди еднаква застапеност на мажите и жените во сите
активности
Целта е одбележување на Празникот на општината, зближување на граѓаните со
работата на општината преку спортските и културните манифестации, како и
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поттикнување и мотивирање за учество во спортски, образовни, културни и забавни
манифестации.
Време на
реализација

20 септември

Носител на
активноста

Oпштина Ѓорче Петров/Комисија за награди и признанија
x
x
x

Резултати:

Предвидени
трошоци по
позиции

Предвидени
финансиски

Промоција на Општина Ѓорче Петров
Доделени награди и признанија за посебен придонес за афирмација на општината
Активно вклучување на граѓаните, учениците и вработените во прославувањето преку
учество во културните и спортските настани.
* Подеднаква застапеност на мажите и жените од општината

Услуги за печатење, копирање и издавање

100.000,00 ден.

Договорни услуги

120.000,00 ден.

Други оперативни расходи

30.000,00 ден.

Вкупно:

250.000,00 ден

Г. Прослава на Денот на Крстот-Кучково
Краток опис на
активноста:

На 1-ви Мај во село Кучково традиционално,се одржува голем општонароден собир, „Ден
на Крстот“. На овој ден ќе се одржат и рекреативен Ревијален марш од средсело во с.
Кучково до Крстот, презентација на македонски овчарски кучиња од Кинолошки клуб,
спортски игри: крос, Опен фан , ликовна колонија и културно-уметничка програма.
Традиционално се дели војничко гравче за сите присутни гости на собирот.

Главна цел:

Анимирање на граѓаните, дружење со граѓаните и негување на традицијата. Истовремено
со овој културен настан кој традиционално се одржува веќе 13 години, Општина Ѓорче
Петров да стане препознатлива.

Време на
реализација

1 Мај

Носител на
активноста

Општина Ѓорче Петров и МЗ Кучково

Резултати:

Активно вклучување на граѓаните во одржување и негување на македонската традиција,
препознатлив културен настан и промовирање на с. Кучково.

Предвидени
трошоци по
позиции

Храна и пијалоци

50.000,00 ден

Договорни услуги

100.000,00 ден

Други оперативни расходи

100.000,00 ден

Угостителски услуги

80.000,00 ден
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Услуги за копирање и печат
Предвидени
финансиски
средства

Вкупно :

70.000,00 ден.
400.000,00 ден

2.ПОДДРШКА НА УСТАНОВИ И НВО ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

А. Поддршка на програмите на културно-уметничките друштва на територијата на
општина Ѓорче Петров
Краток опис
активноста:

на

Општината логистички и финансиски ги поддржува програмите на културноуметничките друштва на територијата на Општина Ѓорче Петров кои достојно и на високо
професионално ниво ја претставуваат општината, а на своите турнеи надвор од
Македонија го претставуваат и афирмираат македонскиот фолклор и традиција.
Традиционално да се негуваат културните и историските традиции, фолклорот и
етнологијата на населението од општината и пошироко, како и промовирање на
македонскиот фолклор и традиција преку турнеи и надвор од Р Македонија.

на

тековно

на

Oпштина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности

Главна цел:

Време
реализација:
Носител
активноста:
Резултати:

Предвидени
финансиски
средства:

Афирмирање и промовирање на македонскиот фолклор и традиција

Трансфер до здруженија

60.000,00 ден

Б. Финансиски средства за поддршка на автори/авторки, уметници, самостојни
уметници, здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица што
вршат дејност од областа на културата во согласност со Законот за културата и други
позитивни законски прописи во Република Македонија (за поддршка на јавните
дејности во општина Ѓорче Петров)
Краток опис на
активноста:

Општината дава логистичка и финансиска поддршка на активностите на
автори/авторки, уметници, самостојни уметници, здруженија на граѓани, фондации и
други правни и физички лица што вршат дејност од областа на културата на територијата
на Општина Ѓорче Петров, а во согласност со Законот за културата и други позитивни
законски прописи во Република Македонија

Главна цел:

Соработка,промовирање и поддршка на активностите на автори/авторки, уметници,
самостојни уметници, здруженија на граѓани во областа на културата.
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Време
на
реализација:
Носител
на
активноста:
Резултати:
Предвидени
финансиски
средства:

тековно
Oпштина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности
Заемна доверба, соработка,партнерство, независност, учество, транспарентност,
одговорност, еднакви можности и недискриминација.
Трансфер до здруженија на граѓани
60.000,00 ден.
Други трансфери за физички лица и поддршка
на уметници
100.000,00 ден.
Вкупно:

160.000,00 ден.

В. Поддршка и партиципација во надворешни проекти од областа на културата
Оваа активност се однесува на партиципација на Општина Ѓорче Петров во проекти од
областа на културата или за кои Општина Ѓорче Петров има потпишано меморандуми за
соработка. Активноста подразбира добивање на логистичка, техничка и финансиска
подршка на проектите за кои општината е согласна дека ќе се реализираат во соработка
со владини или невладини организации.
ɉɪɨɟɤɬÄɑɭɞɚɬɚɜɨȺɥɢɫɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɚɧɚɥɢɰɚɫɨɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɚɩɨɩɪɟɱɟɧɨɫɬɜɨɤɭɥɬɭɪɧɢɨɬ
ɢɫɨɰɢʁɚɥɧɢɨɬɠɢɜɨɬɜɨȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ ɐɟɧɬɚɪɡɚɢɡɜɟɞɭɜɚɱɤɢɭɦɟɬɧɨɫɬɢɢɟɞɭɤɚɰɢʁɚÄɌɟɚɬɚɪ
ɉɢ´ɋɤɨɩʁɟ
Целта на овие активности е издигнување на културнатасвест на граѓаните, но и да се даде
поттик и шанса особено преку финансиска поддршка на младите уметници,
талентираните граѓани, културните работници активно да се вклучат во културните
настани за создавање на одговорно општество.
Исто така целта на општината е успешна реализација на проектите и нивно следење и
вреднување.

Краток опис на
активноста:

Главна цел:

Време на
реализација
Носител на
активноста

Во текот на 2022 година
Одделение за јавни дејности
xЕфективна и ефикасна реализација на проектите
xОдржлив развој на проектите
xЗацврстување на соработката на општината со невладиниот сектор
Трансфер до здруженија
100.000,00 ден.
Договорни услуги
400.000,00 ден.
Вкупно:
500.000,00 ден.

Резултати:
Предвидени
финансиски
средства:

Г).Организирање на изложби
Краток опис
активноста:
Главна цел:

на

Општината финансиски и логистички организира изложби

Време
реализација:
Носител
активноста:
Резултати:

на

тековно

на

Oпштина Ѓорче Петров/ Одделение за Јавни дејности

Поддршка на уметници и поттикнување на граѓаните помасовно да се вклучат во
културни манифестации, подигнување на свеста на граѓаните за културните вредности.

Афирмација на уметници, издигнување на културната свест кај граѓаните и
информираност за културните настани.
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Активно и помасовно вклучување на граѓаните во културните настани како и поттик и
поддршка на уметници во Општината.
Предвидени
финансиски
средства:

Договорни услуги

50.000,00 ден

Вкупно

50.000,00 ден

Д) Литературно читање во собата на Анте Поповски
Краток опис
активноста:

на

на

* Поддршка за одржување на Меѓународната поетско-културна манифестација „Анте
Поповски-Антево перо” и доделување на наградата Антево слово во чест на истакнатиот
поет, писател и академик Анте поповски. Во текот на оваа манифестација се читаат
песни од наградените, се емитува видео материјал и се доделуваат награди и
благодарници од страна на организаторот.
Да се доближи пишаниот збор до граѓаните, до децата, збогатување на културниот
живот, поетско дружење.
континуирано

на

Oпштина Ѓорче Петров

Главна цел:
Време
реализација:
Носител
активноста:
Резултати:
Предвидени
финансиски
средства:

Побогат културен живот, средби со македонски поети
Храна и пијалоци
10.000,00 ден

3. Манифестации на општина Ѓорче Петров и основните училишта во општината
А) Звуци на културата 2022
Краток опис
активноста:

Главна цел:

на

Во рамките на манифестацијата „Звуците на културата“ чија цел е да ги собере граѓаните
на нашата општина но и од другите делови на Скопје во паркот,најубавиот дел на ЃП.
Планирани се содржини и за повозрасната популација, но и за најмладите (работилници за
деца, фото бут, баскер настапи, театар на сенки, опен фан спортски игри). На овој настан
граѓаните ќе можат да уживаат во изведбата на македонски музички бендови и музичари ,
пред сè локални бендови и изведувачи како и настапи на културно-уметнички друштва кои
со своите традиционални песни и ора ќе ја раздвижат публиката и на присутните ќе им
овозможат задоволство и уживање во летниот период.
Планирано е и да има базар на ракотворби, презентација на храна и пијалоци од локални
производители, хуманитарни акции.( *Ќе биде поттикнато учество на жени изложувачи.)
Презентација на локалните културни творци, како од соседните општини така и од
збратимените општини надвор од границите на Република Македонија.
Традиционално, како и секоја година до сега ќе се организира и крводарителска акција во
Центарот за култура.

Збогатување на културниот живот, издигнување на културната свест на граѓаните
,афирмација на млади таленти,како и помалку познати пејачи и бендови,издигнување на
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Време
реализација:
Носител
активноста:
Резултати:

на

културата и во периферијата на градот, промоција, афирмација и негување на македонскиот
фолклор и традиција , вклучување и на повозрасните во изведбата и во публиката.
Целта на оваа активност е поттикнување на интерес кај граѓаните, поголема соработка со
збратимените општини преку размена на искуства како и збогатување на културниот живот
во општината.
јуни-септември (3-5 дена) / Реонски парк

на

Oпштина Ѓорче Петров
Активно и масовно учество на граѓаните во културниот живот , масовна посетеност на
настапите. Збогатување на културниот живот на граѓаните од сите возрасти, децата, младите,
масовна посетеност, анимирани и задоволни граѓани.

Предвидени
трошоци по
позиции

Услуги за печатење и копирање

50.000,00 ден.

Договорни услуги

330.000,00 ден.

Други оперативни расходи

30.000,00 ден.

Храна и пијалоци

50.000,00 ден.

Трансфер до здруженија

40.000,00 ден.

Вкупно:

500.000,00 ден.

*Општината ќе има тенденција да промовира родов баланс при изборот на учесници
Б) Детски фестивал „Соната”
Краток опис
активноста:

на

Главна цел:

Време
реализација:
Носител
активноста:
Резултати:

На овој оригинален детски фестивал учествуваат млади автори на музика и текст од
основните училишта од Општина Ѓорче Петров и секоја година настапуваат со нови
композиции.
Негување на културните вредности, поттик за активно учество на учениците на
фестивалот и промовирање на музиката и културата меѓу најмладите.

на

септември

на

Општина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности
Активно учество на младите во областа на културата и истакнување на талентот кај
најмладите

Предвидени
финансиски
средства:

Договорни услуги

60.000,00 ден

В) Заеднички концерт на основните училишта „Пееме во хор, пееме и соло”
Краток опис
активноста:

на

Училишните хорови од сите шест основни училишта во Општина Ѓорче Петров
настапуваат на заеднички концерт под мотото „Пееме во хор, пееме и соло, сите се
радуваме, нема веќе школо”.
Концертот не е со натпреварувачки карактер туку е можност на секое од ООУа да се
претстават со свои изведби по свој избор и е пред се дружење и меѓусебна соработка на
учениците и наставниците по музичко од основните училишта, како и размена на
нивните искуства.
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Главна цел:

Време
реализација:
Носител
активноста:
Резултати:

Предвидени
финансиски
средства:

Поттик и мотивирање на учениците да го истакнат својот талент, да ги искажат своите
музички способности , но и поттик за учениците, како и наставниците да се трудат, да
веруваат во својот успех и во своето знаење. Исто така е и можност за соработка меѓу
наставниците по музичко и меѓу децата од секое општинско основно училиште.

на

мај/Центар за култура

на

Oпштина Ѓорче Петров
Мотивирани, самоуверени и исполнети ученици и наставници како и подлабока
соработка меѓу наставниците по музичко од сите основни општински училишта. Активно
учество на децата во културниот живот во општината и негување и поттикнување на
нивната љубов кон музиката.
Храна и пијалоци

10.000,00 ден.

Г) Божиќна претстава за деца
Македонски актери ги забавуваат најмладите со новогодишна претстава која ќе ги понесе
Краток опис на
активноста:

во светот на бајките.

Главна цел:

Целта на оваа активност е поттикнување на интерес и љубов на децата кон театарот,
уметноста, културата.

Време на
реализација

јануари

Носител на
активноста

Општина Ѓорче Петров

Резултати:
Предвидени
финансиски

x
x

Збогатување на културниот живот на најмалите во Општината
Задоволни и среќни дечиња

Договорни услуги
,

ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɊ 

50.000,00 ден

ϭ

ʿ̨̬̭̣̦̌̏̌̌ʦ̶̨̛̛̔

Ϯ

ʿ̨̬̭̣̦̌̏̌̌ˁ̏͘˃̴̛̬̱̦

ϯ

ʽ̧̛̖̣̖̙̱̖̦̬̙̦̔̍̏̌̌̔̌̏
̶̨̛̛̪̬̦̌̏̚ϮϬϮϮ

ϰ

ʽ̧̖̣̖̙̱̖̦̔̍̏̌̌ʪ̨̖̦̯̦̌
̨̛̛̛̪̦̯̯̖̬̦̯̖̣̌̔̌̍̌̏ϮϬϬϭ
̨̛̦̐̔̌

ϱ

ʸ̸̨̧̛̛̯̖̬̯̱̬̦̯̖̌̌

ϲ

ʿ̡̨̛̛̬̦̦̪̹̯̦̯̌̌̌̌̚

ϳ

ϴ

ϵ

ˇ̡̨̡̛̛̛̦̦̭̭̭̬̖̭̯̪̬̹̌̔̏̌̌̔̔̌̚
̶̨̨̡̛̛̛̛̦̯̬̯̬͕̱̥̖̯̦͕̌̌̏ͬ̌̏
̶̨̨̛̛̛̛̭̥̭̯̠̦̱̥̖̯̦͕̬̱̙̖̦̠̌̔̌̚
̴̶̨̛̛̛̛̛̦̬̦͕̦̬̱̌̐̌̑̌̔̌̔̐
̴̸̶̡̨̛̛̛̛̛̛̪̬̦̣̹̯̬̹̯̌̏̌̏̌̚
̨̨̨̡̖̠̦̭̯̣̭̯̦̱̣̯̱̬̯̔̔̍̌̌̌̌̌

ϭϯ

ʿ̶̶̨̡̨̛̛̛̛̬̹̪̬̯̪̠̔̔̌̌̌̌̏
̨̨̡̨̨̛̛̦̬̖̹̦̪̬̖̯̣̭̯̌̔̏̔̍̌̌
̡̦̱̣̯̱̬̯̌̌̌

ϭϰ

ʽ̧̨̛̛̛̛̬̦̬̖̦̣̙̐̌̌̌̍̚̚

ϭϱ
͘

ʸ̸̨̧̛̛̯̖̬̯̱̬̦̯̖̌̌

ϭϳ

ʺ̴̶̛̛̦̖̭̯̠̌̌̌ͣʯ̶̛̱̯̖̦̏̌
̡̱̣̯̱̬̯̌̌Η

ϭϴ

ʪ̴̡̛̛̖̯̭̖̭̯̣̏̌ͣˁ̨̦̯̌̌Η

ϭϵ

ʯ̸̶̡̡̨̛̛̖̦̦̖̬̯̦̌̔̌ʽʽ˄̌

ϮϬ

ʥ̶̨̢̛̙̦̪̬̖̯̭̯̖̌̌̏̌̌̔̌̚



ʦ̶̡̨̨̨̛̛̛̱̪̦̪̪̚

ʦ̡̨̨̡̨̛̱̪̦̪̯̦̭̯̌̏

˃̴̨̛̬̦̭̖̬̬̱̙̖̦̠̌̔̔̌̚

ʪ̴̴̸̡̛̛̛̛̛̬̱̯̬̦̭̖̬̐̌̌̚̚
̶̶̛̛̛̛̣̱̥̖̯̦̌

ʪ̵̨̨̛̛̛̛̬̱̪̖̬̯̦̬̭̐̌̏̌̔









ϱϬ͘ϬϬϬ 



ϱϬ͘ϬϬϬ









Ϯϱ͘ϬϬϬ 



Ϯϱ͘ϬϬϬ









ϳϬ͘ϬϬϬ 



ϳϬ͘ϬϬϬ









ϮϬ͘ϬϬϬ 



ϮϬ͘ϬϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ 









ϭϬ͘ϬϬϬ



ʿ̨̬̭̣̦̌̏̌̌ʪ̨̡̨̖̦̯̦̬̭̯̯̌Ͳ
ʶ̸̡̨̨̱̏
ʿ̨̡̨̛̬̹̦̪̬̬̥̯̖̦̔̔̌̌̐̌̌
̡̨̱̣̯̱̬̦Ͳ̸̡̛̛̱̥̖̯̦̯̖̬̱̹̯̦̔̏̌̌
̨̛̛̯̖̬̯̬̠̯̦̌̌̌ʽ̛̪̹̯̦̌ʨ̸̨̬̖
ʿ̨̖̯̬̏

ʪ̨̨̨̛̛̛̬̱̬̦̱̭̣̱̐̔̐̏̐

ˀ̡̛̖̪̯̱̣̬̦̌̌̌ʿ̨̬̬̥̯̐̌̌̌̌̚
̡̱̣̯̱̬̌ʤ̶̡̨̨̛̛̛̯̦̭̯̪̠̏ͬ̌̚

˄̸̧̛̭̣̱̪̖̯̖̖͕̐̌̌̚
̡̨̧̧̛̛̛̪̬̖̖̌̔̌̏̌̚



˄̨̡̛̛̛̭̯̯̖̣̭̱̭̣̱̐̐

ʿ̵̨̡̛̛̛̬̖̬̥̖̦̪̬̱̯̌̍̔
̶̨̛̛̪̠̣̌

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ


ϱϬ͘ϬϬϬ



ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϮϬ͘ϬϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ 



ϮϱϬ͘ϬϬϬ

ϳϬ͘ϬϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ 



ϰϬϬ͘ϬϬϬ

ϴϬ͘ϬϬϬ



























ϭϬϬ͘ϬϬϬ







ϭϬ͘ϬϬϬ





ϱϬ͘ϬϬϬ 





ϱϬ͘ϬϬϬ





 





ϭϬ͘ϬϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ 


ϱϬ͘ϬϬϬ





ϭϬ͘ϬϬϬ 








ϭϯϬ͘ϬϬϬ

ϴϬ͘ϬϬϬ

ϮϮϬ͘ϬϬϬ

ϯϯϬ͘ϬϬϬ



ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ 

ϲϬ͘ϬϬϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ

ϭϲϬ͘ϬϬϬ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϰϬ͘ϬϬϬ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ 





ϲϬ͘ϬϬϬ







ϭϬ͘ϬϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ 





ϱϬ͘ϬϬϬ



ϴϭϬ͘ϬϬϬ

ϯϮϱ͘ϬϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϱϲϬ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϮϮϱ͘ϬϬϬ
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IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА
Финансирањето на активностите утврдени со програмата на општина Ѓорче
Петров, кое во вкупен износ изнесува 2.225.000,00 денари е предвидено со Буџетот на
општина Ѓорче Петров за 2022 година.
За активностите од областа на културата што ги опфаќа Програмата, а кои ќе се
појават во текот на 2022 година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски
средства во Буџетот на општина Ѓорче Петров.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата и следењето на активностите од оваa Програма ќе се одвива преку
Одделението за јавни дејности. Субјектите кои ќе ги организираат активностите и ќе вршат
обуки ќе бидат избрани преку распишан Јавен повик од страна на општина Ѓорче Петров.
Програмата е отворена за предлози, сугестии и мислења.

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/8
Од 30.12.2021 година
Скопје


Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување Извештај за реализација на програмата за
активностите на општина Ѓорче Петров во областа на спортот, рекреацијата и
поддршката на невладиниот сектор за период од 01.01.-30.09.2021 година


Се објавува одлуката за усвојување на Извештај за реализација на програмата
за остварување на социјална заштита во oпштина Ѓорче Петров, за период од 01.01.30.09.2021 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата
седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/7
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на oпштина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата

седница одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите од областа
на спортот, рекреацијата и подршката на невладиниот
сектор во општина Ѓорче Петров за 2021 година
за период од 01.01-30.09.2021 година

Член 1
Советот на општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за реализација на
Програмата за активностите од областа на спортот, рекреацијата и невладиниот
сектор во општина Ѓорче Петров за 2021 година, за период од 01.01.-30.09.2021
година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/9
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата од областа на на спортот, рекреацијата и поддршката
на невладинот сектор на општина Ѓорче Петров за период
од 01.01.2021 до 30.09.2021 година

Скопје, Декември 2021 година

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

I.

ВОВЕД

Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на активностите
планирани во Програмата од областа на спортот, рекреацијата и поддршката на
невладинот сектор на Општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до 30.09.2021
година.
Извештајот ги вклучува реализираните активностите, времето на реализација,
целите и резултатите на активноста и реализираните финансиски средства
сумативно и поединечно за секоја активност планирана во програмата.
Активностите од областа на спортот на Општина Ѓорче Петров беа насочени кон
подобрување на квалитетот на спортот и омасовување на спортот
За реализирање на активностите од Програмата од областа на спортот за 2021
година, Општина Ѓорче Петров ги превзема сите потребни активности и ги стави на
располагање своите технички и човечки ресурси.
Во текот на 2021 година во период од 01.01.2021 до 30.09.2021, согласно
програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на спортот и
поддршка на невладиниот сектор се реализирани следните активности:

1.Традиционални спортски активности и манифестации
x

Поддршка на ОЗФШ

2.Поддршка на установи и НВО од областа на спортот,спортисти и спортски
клубови,програми и проекти на останати спортски организации од интерес на
општина Ѓорче Петров

x

Поддршка на спортски клубови
- Поддршка ФК Волково
- Поддршка на КФМ
III. РЕКАПИТУЛАР ЗА ПОТРОШЕНИ ФИНАНСИСКИ СРЕТСВА

За реализација на напред наведените активности од Програмата за спорт и
поддршка на невладиниот сектор за 2021 година за период од 01.01.-30.09.2021
година, во текстот подолу даден е детален преглед за сите потрошени средства и тоа:
А. Транспорт на луѓе
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Потрошени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
Позиции
0 ден
ВКУПНО

Носител
Одделенија за Јавни
дејности

Вкупно потрошени средства: 0 дeн.

Б. Услуги за копирање, печатење и издавање
Потрошени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
позиции
/
Изработка на медаљи, пехари и дипломи
за општинскиот сојуз на училишен спорт
/
ВКУПНО

Носител
Одделенија за Јавни
дејности

Вкупно потрошени средства: 0 ден
В. Други оперативни расходи

Потрошени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
Позиции
/
Услуги за фотографирање за потребите
на ОЃП
/
ВКУПНО

Носител
Одделенија за Јавни
дејности

Вкупно потрошени средства: 0 дeн.
Г. Трансвери до здруженија на граѓани и фондации

Потрошени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
Позиции

Носител
Одделенија за Јавни
дејности

289.000,00 ден
289.000,00 ден

Трансвер до ОЗФШ
ВКУПНО

Вкупно потрошени средства: 289.000,00 ден.

Д. Трансфер до спортски клубови

Потрошени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
Позиции

Носител
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Одделенија за
Јавни дејности

ɞɟɧ
ɞɟɧ
Ⱦȿɇ

ɂɫɩɥɚɬɚɧɚɎɄȼɨɥɤɨɜɨ
ɂɫɩɥɚɬɚɧɚɄɎɆ
ȼɄɍɉɇɈ

Вкупно потрошени средства: 320.000,00 ден
Ѓ. Еднократна парична поддршка, за клубови и физички лица (донаторска сметка)
А. Физички лица-

Потрошени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
Позиции
40.000 ден
Димче Славевски
5.000 ден
Сашо Стојановски
5.000 ден

Александар Неделковски

20.000 ден
40.000 ден

ФК Волково
Дарко Крстевски

40.000 ден

Миа Крстевска

35.000 ден

Теодор Кировски

185.000 ден

ВКУПНО

Носител
Одделенија за Јавни
дејности

1

ПОТРОШЕНО

ПЛАНИРАНО

Трансфер до НВО

Трансфердо спортски клубови

Трансвери до физички лица

Други оперативни расходи

Услуги за печатење, копирање
и издавање

Прехрамбени продукти и
пијалоци

Рекапитулар
Програма за спорт
Активност/позиција

Транспорт на луѓе (ученици,
наставници)
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4 Fast 4 Furious
0
10.000

2

10.000

5.000

25.000

Поддршка на
општински сојуз на
училишен спорт

0
50.000

3

4

5

6

7

Отворени
фудбалски забавни
школи
Поддршка на
спортски клубови
на територијата на
Општина Ѓорче
Петров
Материјална
поддршка на
спортистите на
територија на
Општина Ѓорче
Петров
Спортски
манифестации,
традиционални и
меморијални
турнири

150.000

189.000

189.000

289.000

2.500.000

320.000

250.000

250.000

185.000

175.000

265.000

0

2.500.000

Ден на Општината
Ѓорче Петров

60.000

30.000

500

4.500

5.000

10.500

119.500

35.000

200.000

0
10.000

8

794.000
Вкупно по позиции

10.000

ВКУПНО ПОТРОШЕНИ 185.000,00 ДЕНАРИ

425.000

2.500.000

150.000

3.439.000
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II.

РЕКАПИТУЛАР ЗА ПОТРОШЕНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

За активностите од областа на на спортот, рекреацијата и поддршката на невладинот
сектор за период од 01.01.2021 до 30.09.2021 година потрошени се вкупно 2.806.726
денари ( Односно 794.000 ден, без Одржување на други градби-ел/услуги)
Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Ѓорче
Петров во областа на на спортот, рекреацијата и поддршката на невладинот сектор за
2021 година за период од 01.01.-30.09.2021 година, градоначалникот како Предлагач
на истиот го доставува до советот на општина Ѓорче Петров на разгледување и
усвојување.

ГРАДОНАЧАЛНИК
Александар Стојкоски с.р.
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за активностите на општина Ѓорче Петров

во областа на спортот, рекреацијата и поддршката
на невладиниот сектор за 2022 година

Се објавува на Програмата за активностите на општина Ѓорче Петров во областа
на спортот, рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор за 2022 година, што
советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница на советот, одржана
на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/8
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 5, член36 и член 62 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 5/2002) и член 16 став 1 точка 16 од Статутот
на oпштина 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 3/19 и 5/21),
советот на општина на 6-тата на седницата одржана на ден 30.12.2021 година ја
донесе следната:
ПРОГРАМА
на општина Ѓорче Петров
од областа на спортот, рекреацијата и поддршката на
невладиниот сектор за 2022 година

1. ВОВЕД
Оваа програма има за цел да обезбеди услови за развој на квалитетен спорт во
општината Ѓорче Петров, односно организирање, поттикнување и помагање на
спортски манифестации, приредби кои се од посебно значење за општината а имаат
за цел афирмација и задржување на традиционалниот карактер и дух.
Изградба и оджување на спортските објекти кои се од значење на Општината.
Оваа програма е изработена согласно законот за локална самоуправа, законот за
еднаквите можности на маќите и жените и стратегијата за спорт на општината.
Спортот во општина Ѓорче Петров има долга и јасна традиција, остварени
вредности, традиционални спортски манифестации, стручни кадри и секако граѓани
кои го сакаат, почитуваат и негуваат спортот како секојдневна здрава навика.
Со програмата за финансирање на традиционалните спортски манифестации што се
одржуваат на територија на Општината, други манифестации, турнири и спортски
настани од особен интерес за општина Ѓорче Петров и сите активности од областа на
спортот на Општината, се утврдуваат целите, активностите и висината на средства за
нивно финансирање од буџетот на Општината, каде е предвидено и подеднакво
финансирање на спортски активности на мажите и жените, момчињата и
девојчињата.
Програмата ги дефинира целите на спортската политика на Општината, што
треба да ги исполнат носителите на спортските активности, односно истите да се
во

функција

на

развојот

на

спортот.
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Со оваа програма, врз основа на критериуми за финансирање на програмите и
проектите, се утврдуваат активностите на спортските настани, активности, како и
активности и манифестации кои се со спортска содржина а се во интерес на
општината,
односно
висината
на
средствата
за
нивна
реализација.
Критериумите за финансирање на програми, проекти, активнсоти и
манифестации од интерес на Општината за 2022 година, ќе ги утврдуваат Комисии за
распоредување на буџетски средства, формираи од Градоначалникот на општина
Ѓорче Петров.

2. Цели на Програмата
Афирмирање на Општина Ѓорче Петров како развиен спортски центар со европски
карактеристики кои се својствени за статусот кој го ужива Општината Ѓорче Петров,
како општина која низ историјата има докажано дека местото и е на самиот врв во
Република Северна Мкедонија;
Зголемување на опфатот на млади граѓани со спорт и спортско-рекреативни
активности преку развој на училишниот спорт, обезбедувајќи организациска
посветеност, однсосно финансиска поддршка на програмата на ОСУС Ѓорче Петров,
како најасовно спортско натпреварување.
Создавање услови за настапи во земјата и во странство, на наши истакнати
спортисти и на млади спортски надежи, и гостување во Општина Ѓорче Петров на
спортисти со постигнати врвни резултати во меѓународна конкуренција.
Развој и поддршка на програмите за спорт и рекреација на лицата со посебни
потреби, потешкотии во развојот и инвалидитет на подрачјето на Општина Ѓорче
Петров.
Креирање политики за интегрирање родов пристап во секоја од фазите
односно вклучување на родова перспектива во локалните програми на Општина
Ѓорче Петров.
Цели на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на
спортот, рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор во 2022 година,
1.
Развој на училишниот спорт и реализирање на сите програмски активности од
општинско, регионално и државно натпреварување.
2.
Учество на Општината во организирањето и збогатувањето на спортскорекреативниот живот на младите со посебен акцент на масовниот спорт.
3.
Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на
граѓаните, посебно младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот.
4.
Преку спортот и рекреацијата, афирмација на Општината како развиен
спортски центар во Република Северна Македонија и надвор од неа.
5.
Создавање на услови за правилно насочување на младите и организирање на
нивните спортски активности.
6.
Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности за
развој на децата од предучилишната и одделенската возраст, преку проекти за
унапдување на физичкото образование.
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7.
Сите граѓани на општината своето слободно време да го користат за
реализирање на спортските активности, при што ќе ги развиваат позитивните
вредности на спортот кои подоцна ќе ги негуваат како животни вредности.
8.
Поддршка и сочувување на континуитетот на традиционалните спортски
манифестации за што постои интерес кај граѓаните и што се во интерес на развој на
спортот во Општината Ѓорче Петров.
9. Обнова на спортската инфраструктура.

Специфични цели за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на
спортот, рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор во 2022 година, се :
- Збогатување на моторичките способности на најмладата училишна популација
и учења на нови движења преку спортот.
- Зголемување на генералната свест, за важноста на спортот, односно
рекреативната активност за општото здравје на единката.;
-Унапредување на спортот, односно на условите во кои се одвиваат спортскорекреативните активности.
-Правилен морфолошки и моторички развој и адаптивни способности потребни
во современите услови и начин на живот и работа, како на ученикот, така и на секој
жител на општината;
-Развивање на навики за здрав начин на живот, навики за чување и
унапредување на сопственото здравје;
- Негување на културата и традицијата кај децата;
-Развивање на свеста кај децата, како и кај повозрасната популација, за
значењето на физичката активност и стекнување на трајни навики за движење и
физичка активност;
-Размена на искуства и добри практики со други општини во делот на спортот и
рекреацијата.

III.

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ

Активностите во областа на спортот,рекреацијата и поддршка на невладиниот
сектор за 2022, Општина Ѓорче Петров ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување
и помагање во остварувањето на целите на оваа Програма.
Во текот на 2022 година, во Општина Ѓорче Петров се планира да се спроведат
следните активности.
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ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2020
ГОДИНА
Извор на
Спроведувач/
финансирање
Носител
(буџет ОЃП/
Временска
Име на Програма
Проценет
(сектор/одделение)
бр.
програми на
рамка
/активност
Буџет
Проектен тим
Влада
(меѓусекторски)
/Донатор)
1.

2.

3.

Атлетска трка ‘’ЃОРЧЕ
ТРЧА’’
Со цел поддршка на
масовниот спорт
Оптината Ѓорче Петров
ќе поддржи
организација на трка
од 5 км односно 10 км,
која има за цел да
прерасне во традиција
и ќе се одржува еднаш
годишно.
Отворени забавни
фудбалски школи
-Забавна спортска
рекреација за деца,
активност која се
реализира преку
целата учебната
година, на Различни
локации , преку
Отворените забавни
фудбалски школи
(Open Fun Football
School), со конкретниве
обврски на Отворените
Забавни Фудбалски
Школи
- Општина Ѓорче
Петров материјално и
финансиски ќе го
поддржува
училишниот спорт на
основните училишта во
општина Ѓорче Петров:
Лига систем и турнир
систем натпревари во
определените
колективни и
индивидуални
спортови во машка и
женска конкуренција
за регионалниот и
националниот систем
на натпревари на

150.000,00

Носител на активноста
ќе биде надворешен
организатор, кој
претходно се јавил на
јавен повик кој ќе го
спроведе општината

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Претходно
договорен
термин во
период од
МајСептември
2022 год

Одделение за јавни
дејности
Open Fun Football
School

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Тековно

60.000,00

Одделение за јавни
дејности
Општински сојуз на
училишен спорт Ѓорче
Петров

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Ноември
2021Мај 2022 год

450.000,00
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училишниот спорт во
Македонија, преку
Сојузот на училишен
спорт Ѓорче Петров.
*Доставен комплетен
финансов план,
годишна програма и
календар на
натпревари.
4.

5

6

Поддршка и помагање
на професионални и
аматерски клубови
- Општина Ѓорче Петров
материјално ќе ги
поддржува спортските
клубови – на територија
на oпштина Ѓорче
Петров, кои покажуваат
значанен придонес во
развој на спортот и
спортската рекреација
како и афирмација на
општината.
Поддршка на спортисти
од територијата на
Ѓорче Петров
-Општина Ѓорче Петров
материјално ќе ги
поддржува
спортистите– на
територија на Општина
Ѓорче Петров, кои
покажуваат значанен
придонес во развој на
спортот и спортската
рекреација како и
афирмација на
општината
Здруженија на граѓани,
спортски активисти,
спортски организации
-Општина Ѓорче Петров
материјално ќе ги
финансира спортските
манифестации
– традиционални и
меморијални турнири,
кои имаат значанен
придонес во развој на
спортот и спортската

Одделение за јавни
дејности
Одделение за
поддршка на
градоначалник

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Тековно

600.000,00

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Тековно

300.000,00

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Тековно
Турнирите
во мал
фудбал ќе
се играат во
Мај 2022
год, односно
Септември
2022 год

300.000,00

Спортски клубови

Одделение за јавни
дејности
Одделение за
поддршка на
градоначалник
Граѓани

Одделение за јавни
дејности
Одделение за
поддршка на
градоначалник
Граѓани
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7.

8

рекреација како и
афирмација на
општината.
1. Меморијални турнири
во мал фудбал
* 8 Септември
* Дарко Брњарчевски
* Ивица Златевски-Цуци
2. Интернационален
турнир во ракомет
Јавен повик за
субвенционирање на
ѓраните на Општина
Ѓорче Петров за
купување велосипеди
во 2022 година
Ден на Општина Ѓорче
Петров
-. ,, Традиционален крос
“ –Активност која ќе се
реализира по повод
Празникот на
општината.
Реализацијата на
активноста ке се
спроведе преку
Одделението за Јавни
дејности во соработка со
основните училишта
-,, Шаховска табла“турнир во шах Активност која ќе се
реализира по повод
Празникот на
општината.
Реализацијата на
активноста ке се
спроведе преку
Одделението за Јавни
дејности во соработка со
месните заедници.
-,, ИГРА НА ХЕРОИ“турнир во мал фудбал Активност која ќе се
реализира по повод
Празникот на
општината.
Реализацијата на

Одделение за јавни
дејности
Одделение за
поддршка на
градоначалник

Одделение за јавни
дејности
Одделение за
поддршка на
градоначалник
Граѓани

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

тековно

150.000,00

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Септември
2022

60.000,00
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активноста ке се
спроведе преку
Одделението за Јавни
дејности во соработка со
институциите од јавен
карактер кои се наоѓаат
во Општината Ѓорче
Петров
Вклучување на лицата
со посебни потреби во
спортот, односно
организирање на
хуманитарни настани од
спортски карактер.

Одделение за јавни
дејности
Одделение за
поддршка на
градоначалник
Општински основни
учулишта

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

За време на
школска
година

2

Отворени забавни
фудбалски школи
-Забавна спортска
рекреација за деца,
активност која се
реализира преку
целата учебната
година, на
Различни локации ,
преку Отворените
забавни фудбалски
школи (Open Fun

5.000

25.000

Трансфер до НВО

Трансфердо
спортски клубови

Трансвери до
физички лица

10.000

Други
оперативни
расходи

10.000

Услуги за
печатење,
копирање и

Прехрамбени
продукти и
пијалоци

1

Рекапитулар
Програма за спорт
Активност/позиција
Атлетска трка
‘’ЃОРЧЕ ТРЧА’’
Со цел поддршка на
масовниот спорт
Оптината Ѓорче
Петров ќе поддржи
организација на
трка од 5 км
односно 10 км, која
има за цел да
прерасне во
традиција и ќе се
одржува еднаш
годишно.

2.320.000,00
Транспорт на луѓе
(ученици,
наставници)

Вкупно

250.000

Вкупно по
активност

9

100.000

150.000

60.000

60.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

3

Football School), со
конкретниве
обврски на
Отворените
Забавни Фудбалски
Школи
Општина Ѓорче
Петров материјално
и финансиски ќе го
поддржува
училишниот спорт
на основните
училишта во
општина Ѓорче
Петров: Лига систем
и турнир систем
натпревари во
определените
колективни и
индивидуални
спортови во машка
и женска
конкуренција за
регионалниот и
националниот
систем на
натпревари на
училишниот спорт
во Македонија,
преку Сојузот на
училишен спорт
Ѓорче Петров.
*Доставен
комплетен
финансов план,
годишна програма
и календар на
натпревари.
450.000

4

Поддршка и
помагање на
професионални и
аматерски клубови
- Општина Ѓорче
Петров материјално
ќе ги поддржува
спортските клубови
– на територија на
oпштина Ѓорче
Петров, кои
покажуваат
значанен придонес
во развој на спортот
и спортската
рекреација како и

600.000

450.000

600.000
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5

6

7

афирмација на
општината.
Поддршка на
спортисти од
територијата на
Ѓорче Петров
-Општина Ѓорче
Петров материјално
ќе ги поддржува
спортистите– на
територија на
Општина Ѓорче
Петров, кои
покажуваат
значанен придонес
во развој на спортот
и спортската
рекреација како и
афирмација на
општината
Здруженија на
граѓани, спортски
активисти, спортски
организации
-Општина Ѓорче
Петров материјално
ќе ги финансира
спортските
манифестации
– традиционални и
меморијални
турнири, кои имаат
значанен придонес
во развој на спортот
и спортската
рекреација како и
афирмација на
општината.
1. Меморијални
турнири во мал
фудбал
* 8 Септември
* Дарко
Брњарчевски
* Ивица ЗлатевскиЦуци
2. Интернационален
турнир во ракомет
Јавен повик за
субвенционирање
на ѓраните на
Општина Ѓорче
Петров за купување

300.000

30.000

30.000

100.000

150.000

300.000

140.000

300.000

150.000
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велосипеди во 2022
година
Ден на Општина
Ѓорче Петров

8

9

-. ,, Традиционален
крос “ –Активност
која ќе се
реализира по повод
Празникот на
општината.
Реализацијата на
активноста ке се
спроведе преку
Одделението за
Јавни дејности во
соработка со
основните
училишта
-,, Шаховска табла“турнир во шах Активност која ќе се
реализира по повод
Празникот на
општината.
Реализацијата на
активноста ке се
спроведе преку
Одделението за
Јавни дејности во
соработка со
месните заедници.
-,, ИГРА НА ХЕРОИ“турнир во мал
фудбал - Активност
која ќе се
реализира по повод
Празникот на
општината.
Реализацијата на
активноста ке се
спроведе преку
Одделението за
Јавни дејности во
соработка со
институциите од
јавен карактер кои
се наоѓаат во
Општината Ѓорче
Петров
Вклучување на
лицата со посебни
потреби во спортот,

50.000

10.000

10.000

20.000

30.000

40.000

60.000

150.000

250.000
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односно
организирање на
хуманитарни
настани од
спортски карактер.
Вкупно по позиција

IV.

60.000

40.000

75.000

70.000

575.000

600.000

900.000

2.320.000

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Со програмата на општината Ѓорче Петров од областа на спортот, рекреацијата
и поддршка на невладиниот сектор се очекува да се подобри квалитетот на спортот и
условите за спорт на ниво на општина Ѓорче Петров.
Очекувани резултати од програмата од областа на образованието се:
-Поттикнат личен развој, од областа на спортот, здрави навики за спорт и
градење на здрави навики.
- Интернационален успех на професионалните спортски тимови кои ги помага
општина Ѓорче Петров;
-Афирмација на општина Ѓорче Петров, преку спортистите-индивидуалци, кои
се помогнати од Општината;
- Масовно учество на учениците во спортски манифестации;
-Подигнато ниво на свесност кај децата за толеранција и соживот и
мултикултуралност, родова еднаквост, екологија, безбедност, сето тоа преку
спортските настрани, предвидени во програмата, и сл;
-Стекнати нови искуства и добри практики во делот на спортот.

V.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Процесот на мониторингот на Програмата од областа на спортот, рекреацијата
и поддршка на невладиниот сектор на општина Ѓорче Петров за 2022 година ќе биде
континуиран и ќе се состои од собирање и анализирање на податоци и повратни
информации за постигнувањата и напредокот на програмата. Мониторингот ќе го
врши Одделението за јавни дејности преку следење на активностите, нивната
ефикасност, постигнатите резултати, употребените ресурси и потрошените
финансиски средства.
Преку мониторингот на активностите ќе се обезбедат навремени и корисни
информации за анализа на состојбата, искористеност на ресурсите, идентификување
на проблемите со кои се соочува проектот и наоѓање на соодветни решенија,
потенцијални проблеми, обезбедување навремено спроведување на активностите и
утврдување на најефикасниот начин за негова реализација.
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За мониторинг на Програмата од областа на спортот, рекреацијата и поддршка
на невладиниот сектор на општина Ѓорче Петров за 2022 година ќе се користат
следните инструменти:
-Месечен план за работа на Одделението за јавни дејности;
-Месечен извештај за работа на Одделението за јавни дејности;
-Редовни состаноци на ниво на одделение;
-Усна и писмена комуникација;
-Работни состаноци со основните училишта, директорите, наставниците и
родителите;
-Извештај за реализирани активности;
-Финансиски извештаи за програмата, квартален и годишен извештај.

VI.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ, РЕКРЕАЦИЈАТА
И ПОДДРШКА НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР

Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе бидат
финансирани од Буџетот на општина Ѓорче Петров за 2022 година.
За активностите од областа на спортот, рекреацијата и поддршка на
невладиниот сектор што ги опфаќа Програмата, а кои ќе се појават во текот на 2022
година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства во Буџетот на
општина Ѓорче Петров.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.


Број 08-2326/9
Од 30.12.2021 година
Скопје


Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување Извештај за реализација на програмата од
областа на предучилишното образование и воспитание на општина Ѓорче Петров за
период од 01.01.-30.09.2021 година


Се објавува одлуката за усвојување на Извештај за реализација на програмата
од областа на предучилишното образование и воспитание на општина Ѓорче Петров
за период од 01.01.-30.09.2021 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе
на Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/9
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на oпштина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата

седница одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите
од областа на предучилишното образование и воспитание
во општина Ѓорче Петров за 2021 година
за период од 01.01.-30.09.2021 година

Член 1
Советот на општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за реализација на
Програмата за активностите од областа на предучилишното образование во општина
Ѓорче Петров за 2021 година, за период од 01.01.-30.09.2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/11
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата од областа на предучилишнот образование
и воспитание на oпштина Ѓорче Петров
за период од 01.01.2021 до 30.09.2021 година

Скопје, Декември 2021 година

I.

ВОВЕД

Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на
активностите планирани во Програмата од областа на предучилишнот
образование и воспитание на општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до
30.09.2021 година.
Извештајот ги вклучува реализираните
активностите, времето на
реализација, целите и резултатите на активноста и реализираните финансиски
средства сумативно и поединечно за секоја активност планирана
во
програмата.
Активностите од областа на на предучилишнот образование и воспитание
на општина Ѓорче Петров беа насочени кон подобрување на квалитетот на
згрижувањето и воспитувањето на децата и условите за работа во градинката.
За реализирање на активностите од Програмата од областа на
предучилишнот образование и воспитание за 2021 година, општина Ѓорче
Петров ги превзема сите потребни активности и ги стави на располагање своите
технички и човечки ресурси.

II.

РЕАЛИЗИРАНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Со реализираните активности од Програмата на општината Ѓорче Петров
од областа на предучилишнот образование и воспитание се одржа квалитетот за
згрижување, воспитание и образование на децата како и условите за работа во
детската градинка преку креирање на стимулативна средина за ран детски
развој.
Во услови на пандемија ширење на вирусот COVID–19 (коронавирус), а
согласно одлуките на Владата и препораките на МТСП, градинките на
територијата на општина Ѓорче Петров беа затворени од 11.03.2020 до
08.09.2020.
Во услови на пандемија на вирусот COVID–19 (коронавирус), а согласно
одлуките на Владата и препораките на МТСП, градинките на територијата на
општина Ѓорче Петров работењ по специјални протоколи за заштита на
здравјето на децата.

III.

ОПИС РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

Во период од 01.01.2021 до 30.09.2021 реализирани се следниве
активностите од Програмата од предучилишнот образование и воспитание за
2021 година:

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЗА 2020 ГОДИНА
Извор на
финансирање
Спроведувач/
Планирани Реализирани
Име на
(буџет ОЃП/
Временска
Носител
финансиски финансиски
бр.
Програма
програми на
рамка
(сектор/одделение)
средства од
средства од
/активност
Влада
Проектен тим
Буџетот
Буџетот
/Донатор)
(меѓусекторски)
1.

Вработувањ
е на
воспитнозгрижувачк
иот кадар
во
градинката

Одделение за јавни
дејности
Одделение за човечки
ресурси

Буџет на
Општина
Ѓорче Петров

јануари
декември

/

Вкупно

252.459

252.459

Активностите на вработување на воспитно-згрижувачкиот кадар во градинката не
се предвидени со Програмата на Општината Ѓорче Петров од областа на
предучилишнот образование и воспитание за 2021 година.
IV.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
Со реализираните активности од Програмата на општината Ѓорче Петров
од областа на предучилишнот образование и воспитание, во услови на светска
пандемија од COVID–19 (коронавирус)се даде поддршка на воспитнозгрижувачката дејност за обезбедување технички и кадровски услови работа на
градинките согласно утврдените протоколи за работа.

V.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Процесот на мониторингот на Програмата од предучилишнот образование
и воспитание на општина Ѓорче Петров за 2021 е континуиран и се состои од
собирање и анализирање на податоци и повратни информации за
постигнувањата и напредокот на програмата. Мониторингот го врши
Одделението за јавни дејности преку следење на активностите, нивната
ефикасност, постигнатите резултати, употребените ресурси и потрошените
финансиски средства.
При мониторингот е констатирано дека финансиските средства за
вработувањето на воспитно-згрижувачкиот кадар во градинката не се предвидени
со Програмата на општината Ѓорче Петров од областа на предучилишнот
образование и воспитание за 2021 година.

VI.
ФИНАНСИРАЊЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

НА

АКТИВНОСТИТЕ

ОД

ОБЛАСТА

НА

ОСНОВНОТО

Реализираните активности од областа на предучилишнот образование и
воспитание утврдени со оваа програма се финансирани од Буџетот на општина
Ѓорче Петров за 2021 година.
За активностите од областа на образованието според
програмата
планирани се 360.000,00 денари, а реализирани до 30 септември се 252.459,00

Извештајот за реализација на Програмата од областа на предучилишнот
образование и воспитание на општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до
30.09.2021 година, градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до советот
на општина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.

Градоначалник
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за предучилишно воспитание и образование

на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за предучилишно воспитание и образование на
општина Ѓорче Петров за 2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе
на Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/10
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

став 1 точка 16 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 3/19 и 5/21), советот на општина на 6-тата на
седницата одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната:
ПРОГРАМА
на општина Ѓорче Петров
од областа на предучилишното образование и воспитание за 2022 година

I.

ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА

Општина Ѓорче Петров во рамките на своите надлежности и можности
посветува големо внимание за развој и непречено одвивање на воспитнозгрижувачкиот процес и унапредување на условите за згрижување на деца во
ЈОУГД Росица територија.
Со Програмата од областа на предучилишното образование и воспитание
на општина Ѓорче Петров за 2022 година се дефинираат активностите на
општината во делот на детската заштита, згрижувањето, воспитанието и
едукацијата на децата од предучилишна возраст во текот на 2022 година.
Програмата на општина Ѓорче Петров од областа на предучилишното
образование и воспитание се носи согласно нејзините надлежности утврдени во
законските и подзаконските акти, земајќи ги предвид можностите утврдени во
Буџетот на општина Ѓорче Петров за 2022година.

II.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
ОПШТА ЦЕЛ

Цел на програмата на општината Ѓорче Петров од областа на
предучилишното образование и воспитание е подобрување на квалитетот на
згрижување, воспитание и образование на децата како и условите за работа во
детската градинка преку креирање на стимулативна средина за ран детски
развој.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
-Обезбедување на еднакви можности за згрижување и воспитание за сите
деца во општината Ѓорче Петров;
ϭ


- Oбезбедување услови за работа на градинките во услови на светска
пандемија од COVID–19 (коронавирус), согласно утврдените протоколи.
- Поддршка на воспитно-згрижувачката дејност и креирање на
стимулативна средина за ран детски развој;
-Развивање и продлабочување на воспитната компонента во градинката;
-Квалитетна реализацијата на Годишната програма за работа на
градинката;
-Развивање и следење на талентот и надареноста кај децата и
поттикнување на нивната креативност;
- Негување на културата и традицијата кај децата;
-Негување и поттикнување на љубовта кон киното и театарот, поттик и
мотивирање на учениците почесто да го поминуваат слободното време уживајќи
во театарските претстави.
-Развивање на свеста
кај децата за толеранција и соживот и
мултикултуралност, родова еднаквост, екологија, безбедност во сообраќајот, и
сл;
- Интегрирање и поддршка за децата со посебни образовни потреби,;
-Размена на искуства и добри практики со други општини во делот на
предучилишното образование и воспитание.

III.

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ

Активностите во областа на предучилишното образование и воспитание,
општина Ѓорче Петров ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и
помагање во остварувањето на целите на оваа Програма.
Во текот на 2022 година, во општина Ѓорче Петров се планира да се
спроведат следните активности.

Ϯ




8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Вкупно

ВРАБОТУВАЊА НА НЕГОВАТЕЛКИ

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА

СРЕДТВА ЗА ХИГИЕНА

ТЕЛЕФОН

ТЕЧНИ ГОРИВА-НАФТА

ЃУБРЕТАРИНА

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

СТРУЈА

Одделение за јавни
дејности
Одделение за човечки
ресурси

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности
Одделение за јавни
дејности
Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности
Одделение за јавни
дејности

Буџет на општина
Ѓорче Петров

Буџет на општина
Ѓорче Петров

Буџет на општина
Ѓорче Петров

Буџет на општина
Ѓорче Петров
Буџет на општина
Ѓорче Петров

Буџет на општина
Ѓорче Петров

Буџет на општина
Ѓорче Петров
Буџет на општина
Ѓорче Петров

тековно

тековно

јануари
декември

тековно

тековно

јуни

тековно

тековно

ϯ

3.250.000,00

400.000,00

100.000,00

100.000,00

250.000,00

2.000.000,00

50.000,00

50.000,00

300.000,00

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЗА
2020 ГОДИНА
Извор на
Спроведувач/
финансирање
Носител
Временска
(буџет ОЃП/
Проценет
бр.
Име на Програма /активност
(сектор/одделение)
рамка
програми на Влада
Буџет
Проектен тим
/Донатор)
(меѓусекторски)

IV.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Со програмата на општината Ѓорче Петров од областа на предучилишнот
образование и воспитание се очекува да се подобри квалитетот на воспитнозгрижувачката дејност и условите за работа во градинката.
Очекувани резултати од програмата од областа на образованието се:
-Обезбедени еднакви можности за згрижување и воспитание за сите деца
во општината Ѓорче Петров;
- Oбезбедени сигурни и безбедни услови за работа на градинките во
услови на светска пандемија од COVID–19 (коронавирус), согласно утврдените
протоколи.
- ˁовремен воспитно-згрижувачки процес и креиранана стимулативна
средина за ран детски развој со соодветни нагледни средства и манипулативи;
- Учество на децата во културни и спортски манифестации, доколку
дозволува состојбата во услови на COVID–19;
-Подигнато ниво на свесност кај децата за толеранција и соживот и
мултикултуралност, родова еднаквост, екологија, безбедност во сообраќајот, и
сл;
- Активно и рамноправно учество на децата со посебни образовни потреби
во редовниот воспитно-згрижувачки процес во градинката во Општината;
-Стекнати нови искуства и добри практики во делот на предучилишнот
образование и воспитание.

V.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Процесот на мониторингот на Програмата од областа на предучилишнот
образование и воспитание на општина Ѓорче Петров за 2022 ќе биде
континуиран и ќе се состои од собирање и анализирање на податоци и повратни
информации за постигнувањата и напредокот на програмата. Мониторингот ќе
го врши Одделението за јавни дејности преку следење на активностите, нивната
ефикасност, постигнатите резултати, употребените ресурси и потрошените
финансиски средства.
Преку мониторингот на активностите ќе се обезбедат навремени и
корисни информации за анализа на состојбата, искористеност на ресурсите,
идентификување на проблемите со кои се соочува проектот и наоѓање на
соодветни решенија, потенцијални проблеми, обезбедување навремено
спроведување на активностите и утврдување на најефикасниот начин за негова
реализација.
За мониторинг на Програмата од областа на областа на предучилишнот
образование и воспитание на општина Ѓорче Петров за 2022 ќе се користат
следните инструменти:
-Месечен план за работа на Одделението за јавни дејности;
-Месечен извештај за работа на Одделението за јавни дејности;
-Редовни состаноци на ниво на одделение;
-Усна и писмена комуникација;
ϰ


-Работни состаноци со градинката Росица, директорот, негувателките
воспитачките и родителите;
-Извештај за реализирани активности;
-Финансиски извештаи за програмата, квартален и годишен извештај.

VI.
ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРЕДУЧИЛИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Активностите од областа на областа на предучилишнот образование и
воспитание утврдени со оваа програма ќе бидат финансирани од Буџетот на
општина Ѓорче Петров за 2022 година.
За активностите од областа на образованието што ги опфаќа Програмата,
а кои ќе се појават во текот на 2022 година ќе бидат предвидени дополнителни
финансиски средства во Буџетот на општина Ѓорче Петров.
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ВКУПНО

ВРАБОТУВАЊА НА
НЕГОВАТЕЛКИ

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА

ТЕЛЕФОН

ТЕЧНИ ГОРИВА-НАФТА

ЃУБРЕТАРИНА

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

СТРУЈА

Активност/позиција

300.000

ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА
50.000

ЃУБРЕТАРИНА
50000

ТЕЧНИ ГОРИВАНАФТА
2.000.000

ТЕЛЕФОН
250.000

СРЕДСТВА ЗА
ХИГИЕНА
100.000

100.000

СРЕДСТВА ЗА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА

СТРУЈА

Рекапитулар
Програма од областа на предучилишното образование и воспитание на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ДОГОВОРНИ
УСЛУГИ

400.000

3.250.000

400.000

100.000

100.000

250.000

2.000.000

50.000

50.000

300.000

Вкупно по
активност

ϲ

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Ѓорче Петров.

Број 08-2326/12
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче НелоскаǙǘ

ϳ

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување Извештај за реализација на програмата за
активностите на општина Ѓорче Петров во областа на образованието
за период од 01.01.-30.09.2021 година

Се објавува одлуката за усвојување на Извештај за реализација на програмата
за активностите на општина Ѓорче Петров во областа на образованието, за период од
01.01.-30.09.2021 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата
седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/11
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на oпштина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата

седница одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите од
областа на образованието во општина Ѓорче Петров за 2021 година
за период од 01.01.-30.09.2021 година

Член 1
Советот на општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за реализација на
Програмата за активностите од областа на образованието во општина Ѓорче Петров за
2021 година, за период од 01.01.-30.09.2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/13
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата од областа на образованието
на општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до 30.09.2021 година

Скопје, Декември 2021 година

I.

ВОВЕД

Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на
активностите планирани во Програмата од областа на образованието на
општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до 30.09.2021 година.
Извештајот ги вклучува реализираните
активностите, времето на
реализација, целите и резултатите на активноста и реализираните финансиски
средства сумативно и поединечно за секоја активност планирана
во
програмата.
Активностите од областа на образованието на општина Ѓорче Петров беа
насочени кон обезбедување на услови за одвивање на наставниот процес во
училиштата, согласно протоколите за работа донесени од страна на МОН и БРО
и овозможување на технички услови за настава на далечина.
За реализирање на активностите од Програмата од областа на
образованието за 2021 година, општина Ѓорче Петров ги превзема сите потребни
активности и ги стави на располагање своите технички и човечки ресурси.

II.

РЕАЛИЗИРАНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Со реализираните активности од Програмата на општината Ѓорче Петров
од областа на основното образованието се одржа квалитетот и условите за
работа во основните училиштата, се креираа образовни политики согласно
пандемија на вирусот COVID–19 (коронавирус), локалните потреби за развој на
образовниот процес.
Во услови на пандемија на вирусот COVID–19 (коронавирус), по одлука на
МОН учебната 2020/2021 година започна на 1-ви октомври со скратени
наставни програми и посебни протоколи за заштита.
Наставниот процес во општинските основни училишта и во второто
полугодие се одвиваше комбинирано. За учениците од I до III одделение се
организираше настава со физичко присуство во училиштето или со учење на
далечина по избор на родителот. Учениците од IV до IX одделение наставата ја
следеа со учење од далечина (on-line) на платформата Microsoft Teams.
Секое училиште ја организираше наставата според своите просторни
можности во една или во две смени. Во основните училишта во Општината Ѓорче
Петров учебната година заврши успешно и во услови на пандемија.
Почетокот на учебната 2021/2022 година започна на 1-ви септември со
физичко присуство на учениците во основните училишта со посебни протоколи
за заштита од COVID–19. Во ООУ Тихомир Милошевски поради доградба на
објектот

III.

ОПИС РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

Во период од 01.01.2021 до 30.09.2021 реализирани се следниве
активностите од Програмата од областа на образованието за 2021 година:

6.

5.

4.

3.

2.

1.

бр.

Вкупно

Вработување на наставен и ненаставен
кадар во основните училишта

Здрава храна за здрави деца Бесплатна ужинка на учениците во I
одделение во основните училишта

Награди и признанија на талентирани и
надарени ученици и наставници од
основните училишта за денот на
општината, согласно Правилникот за
доделување награди, дипломи и
пофалници на учениците и просветните
работници во Општина Ѓорче Петров

Обезбедување на интернет пристап за
сите основни училишта

Упис на првачиња во основните
училишта

Име на Програма /активност

(01.01.2021 до 30.09.2021)

Одделение за јавни
дејности
Одделение за човечки
ресурси

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности
Комисијата за
образование, наука,
социјална, здравствена
заштита и заштита на
деца

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Спроведувач/
Носител
(сектор/одделение)
Проектен тим
(меѓусекторски)

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Извор на
финансирање
(буџет ОЃП/
програми на Влада
/Донатор)

наставна
година

Февруари
,март

мајсептември

август
септември

Временска
рамка

220.000,00

1.700.000,00

80,000,00

392.000,00

60.000,00

Планирани
финансиски
средства од
Буџетот

ОПИС НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1.083.996,00

13.333,00

815.178,00

60.000,00

198.485,00

88.362,00

Реализирани
финансиски
средства од
Буџетот

IV.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Со реализираните активности од Програмата на општината Ѓорче Петров од
областа на основното образование се одржа континуитетот на образовниот
процес во услови на светска пандемија од COVID–19 (коронавирус).
Постигнати резултати од Програмата од областа на основното образование се:
-Обезбедени еднакви образовни можности и образование за сите деца, ученици
и ученички во Општината Ѓорче Петов, учење од далечина (on-line) на
платформата Microsoft Teams
-Мотивирани учениците и ученичките и високи постигнување на и општински,
регионални, државни и меѓународни натпревари;
-Подигнато ниво на свесност кај децата за толеранција и соживот и
мултикултуралност, родова еднаквост, екологија, безбедност во сообраќајот, и
сл;
-Стекнати нови искуства и добри практики во делот на образованието;
- континуирано учење за време на кризата со вирусот во сите основни училишта
и успешно завршена учебна 202002021.

V.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Процесот на мониторингот на Програмата од областа на основното
образование на општина Ѓорче Петров за 2021 е континуиран и ќе се состои од
собирање и анализирање на податоци и повратни информации за
постигнувањата и напредокот на програмата. Мониторингот го врши
Одделението за јавни дејности преку следење на активностите, нивната
ефикасност, постигнатите резултати, употребените ресурси и потрошените
финансиски средства.

VI.
ФИНАНСИРАЊЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

НА

АКТИВНОСТИТЕ

ОД

ОБЛАСТА

НА

ОСНОВНОТО

Реализираните активности од областа на основното образование утврдени
со оваа програма се финансирани од Буџетот на општина Ѓорче Петров за 2021
година.
За активностите од областа на образованието според
програмата
планирани се
вкупно 2.780.000,00 денари. До 30 септември 2020 година се
реализирани 1.083.996,00 денари.

Упис на првачиња во основните
училишта
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*Финансиските средства се реализирани од други програми

Обезбедување на интернет пристап
за сите основни училишта
ϯ Награди и признанија на
талентирани и надарени ученици и
наставници од основните училишта
за денот на општината, согласно
Правилникот за доделување
награди, дипломи и пофалници на
учениците и просветните работници
во Општина Ѓорче Петров
ϰ Здрава храна за здрави деца Бесплатна ужинка на учениците во I
одделение во основните училишта
ϱ Вработување на наставен и
ненаставен кадар во основните
училишта
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ʦ̡̨̨̡̨̛̱̪̦̪̯̦̭̯̌̏

ˁ̵̛̛̬̖̭̯̖̦̔̏̌̌̐̌̚

Извештајот за реализација на Програмата од областа на образованието на
општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до 30.09.2021 година,
градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до советот на општина Ѓорче
Петров на разгледување и усвојување.

Градоначалник,
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за активностите на општина Ѓорче Петров

во областа на образованието за 2022 година

Се објавува Програмата за активностите на општина Ѓорче Петров во областа на
образованието за 2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на
Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/12
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
од областа на образованието на oпштина Ѓорче Петров
зa 2022 година

Скопје, Декември 2021 година

Врз основа на член 22 став 1 точка 8, член36 и член 62 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Р. М. бр 5/2002) и член 16 став 1 точка 16 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:

ПРОГРАМА
на општина Ѓорче Петров
од областа на основното образование за 2022 година

I.

ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА

Општина Ѓорче Петров во рамките на своите надлежности и можности
посветува големо внимание за развој и непречено одвивање на воспитнообразовниот процес и унапредување на условите за учење во сите основни
училишта кои се наоѓаат на нејзина територија.
Со програмата од областа на основното образование на општина Ѓорче
Петров за 2022 година се дефинираат активностите на општината во делот на
основното образование во текот на 2022 година.
Програмата на општина Ѓорче Петров од областа на образованието се носи
согласно нејзините надлежности утврдени во законските и подзаконските акти,
земајќи ги предвид можностите утврдени во Буџетот на општина Ѓорче Петров за
2022 година.
II.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
ОПШТА ЦЕЛ

Цел на програмата на општина Ѓорче Петров од областа на основното
образование е подобрување на квалитетот на образованието и условите за работа
во основните училиштата, креирање и спроведување на образовни политики
согласно локалните потреби за развој на образовниот процес.
Општината Ѓорче Петров го штити правото на децата за еднаков пристап
до квалитетно образование и гради еднакви услови за одвивање на наставниот
процес, се стреми да креира oтворена, иновативна и модерна средина за учење
по мерка на детето во соработка со наставниците, родителите и учениците.
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СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
- Обезбедување на еднакви образовни можности за образование за сите
деца, ученици и ученички во општината Ѓорче Петров;
- Одржување на континуитетот на образовниот процес во услови на светска
пандемија од COVID–19 (коронавирус) и обезбедување на мерки за заштита и
намалување на ризикот од ширење на коронавирусот (COVID–19) во општинските
основни училишта.
- Обезбедување на матерјално-технички услови за работа на училиштата.
- Обезбедување квалитетен интернет пристап за сите основни училишта.
- Осовременување на наставниот процес и креирање на стимулативна
средина за учење;
-Унапредување на наставниот процес, воннаставните и слободните
активности во основните училишта и квалитетна реализацијата на наставниот
план и програма.
-Практична примена на стекнатите знаења;
-Мотивирање на учениците и ученичките за постигнување на високи
резултати во областите за кои покажуваат интерес. Развивање и следење на
талентот и надареноста кај учениците и поттикнување на нивната креативност;
- Негување на културата и традицијата кај децата, негување и
поттикнување на љубовта кон киното и театарот, поттик и мотивирање на
учениците почесто да го поминуваат слободното време уживајќи во театарските
претстави;
- Афирмација на младите како позитивна сила за обнова и развој на
Општината;
-Развивање на свеста
кај децата за толеранција и соживот и
мултикултуралност, родова еднаквост, екологија, безбедност во сообраќајот, и сл;
- Интегрирање и поддршка за децата со посебни образовни потреби,
ученици во основните училишта во општина Ѓорче Петров во редовниот
образовен процес.

III.

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ

Активностите во областа на основното образование, општина Ѓорче
Петров ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и помагање во
остварувањето на целите на оваа Програма.
Оваа година блок дотацијата не ги задоволува основните потреби на
училиштата во однос на одржување на хигиената, затоплувањето, интернет
пристапот и дигитализацијата во образованието. Преку програмата на општина
Ѓорче Петров од областа на основното образование за 2022 година ќе се
надополнат овие финансиски средства.
Во текот на 2022 година, во општина Ѓорче Петров се планира да се
спроведат следните активности.
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4.

3.

2.

1.

Обезбедување на интернет пристап за сите
основни училишта
Креирање на стимулативна средина за учење
Опремување на училиштата со наставни
помагала, нагледни средства, дидактички
матерјали и информатичко-комуникациска
технологија, опрема на кабинетите за
предметна со настава,зголемување на
библиотечниот фонд и др
Креирање воннаставни активности
(Планирање на заеднички воннаставни
активности на сите основни училишта)
-Литературни и ликовни конкурси;
-Општински квизови на знаење;
-Детска ликовна колонија;
-Априлијада-детски маскенбал
-Посета на концерти, театри, музеи,
природонаучни установи и сл.;
-Општински хор и оркестар.
-Театарски претстави, гостување на актери по
повод празници и значајни денови на
општината (Нова година, денот на планетата
земја)
- Одбележување на денот нана општината

Упис на првачиња во основните училишта

Име на Програма /активност

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности
Одделение за јавни
дејности

Спроведувач/
Носител (сектор/одделение)
Проектен тим
(меѓусекторски)

Буџет на општина
Ѓорче Петров

Буџет на општина
Ѓорче Петров
Буџет на општина
Ѓорче Петров

Извор на финансирање
(буџет ОЃП/
програми на Влада
/Донатор)

наставна
година

Август
Септември
наставна
година

Временска рамка

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022 ГОДИНА
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430.000

780.000

410.000,00

60.000

Проценет
Буџет

13.

12.

10.



11.

9.

8.

7.

6.

5.

5.565.000,00

200.000,00

240.000,00

230.000,00

200.000,00

900.000,00

90.000,00

90.000,00

ϰ

10.195.000,0
0

Јануари-Јуни

Јануари-Јуни

тековно

МајСептември

Вкупно

Буџет на општина
Ѓорче Петров

Буџет на општина
Ѓорче Петров

Буџет на општина
Ѓорче Петров

Буџет на општина
Ѓорче Петров

1.000.000,00

Одделение за јавни
дејности
Одделение за човечки
ресурси

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности
Комисија за доделување
на финансиски средства

Одделение за јавни
дејности
Комисијата за
образование, наука,
социјална, здравствена
заштита и заштита на деца

Претплата за електрична енергија

Нафта за основните уилишта

Планови и обуки за заштита и спасување

Одржување на хигиена во основните училишта

Подршка и партиципација во надворешни
проекти (МИО, екологија, безбедност во
сообраќај, инклузија на деца со посебни
потреби, спорт и млади, родова еднаквост и сл)

Консултативни и други услуги во основните
училишта.

Награди и признанија на талентирани и
надарени ученици и наставници од основните
училишта за денот на општината, согласно
Правилникот за доделување награди, дипломи
и пофалници на учениците и просветните
работници во општина Ѓорче Петров
Поддршка на учениците и наставниците за
организација на училишни и општински
натпревари и учество на регионални, државни и
меѓународни натпревари, согласно
Правилникот за условите и начинот за
доделување на финансиски средства за
поддршка на жителите на општина Ѓорче
од областа на јавни дејности-образование
Здрава храна за здрави деца -Бесплатна
ужинка на учениците во I одделение во
основните училишта

IV.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Со програмата на општина Ѓорче Петров од областа на основното
образование се очекува да се подобри квалитетот на образованието и условите
за работа во основните училиштата.
Очекувани резултати од Програмата од областа на основното образование
се:
-Обезбедени на еднакви образовни можности и образование за сите деца,
ученици и ученички во општината Ѓорче Петов;
- Обезбеден континуитет на
образовниот процес во сите основни
училишта во услови на светска пандемија од COVID–19 (коронавирус);
ͲОбезбедени мерки за заштита и намалување на ризикот од ширење на
коронавирусот (COVID–19) во основните училишта и следење на протоколите за
настава со физичко присуство; 
- Обезбедени матерјално-технички услови и квалитетен интернет пристап
за сите основни училишта за непречено одвивање на наставата на далечина (online) ;
- Обезбедана современа ИКТ опрема во сите основни училиштата за наставата
на далечина (on-line);
- ˁовремен наставен процес и стимулативна средина за учење со
соодветни нагледни средства и манипулативи;
-Мотивирани учениците и ученичките и високи постигнување на и
општински, регионални, државни и меѓународни натпревари;
-Континуитет во учество на учениците во културни и спортски
манифестации, согласно здравствените протоколи;
-Подигнато ниво на свесност кај децата за толеранција и соживот и
мултикултуралност, родова еднаквост, екологија, безбедност во сообраќајот, и
сл;
- Независно и самостојно живење и едукација како и активно и
рамноправно учество на децата со посебни образовни потреби во редовниот
образовен процес во основните училишта во општина Ѓорче Петров во;
-Стекнати нови искуства и добри практики во делот на образованието.

V.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Процесот на мониторингот на Програмата од областа на основното
образование на општина Ѓорче Петров за 2022 ќе биде континуиран и ќе се
состои од собирање и анализирање на податоци и повратни информации за
постигнувањата и напредокот на програмата. Мониторингот ќе го врши
Одделението за јавни дејности преку следење на активностите, нивната
ефикасност, постигнатите резултати, употребените ресурси и потрошените
финансиски средства.
Преку мониторингот на активностите ќе се обезбедат навремени и
корисни информации за анализа на состојбата, искористеност на ресурсите,
ϱ


идентификување на проблемите со кои се соочува проектот и наоѓање на
соодветни решенија, потенцијални проблеми, обезбедување навремено
спроведување на активностите и утврдување на најефикасниот начин за негова
реализација.
За мониторинг на Програмата од областа на образованието на општина
Ѓорче Петров за 2022 ќе се користат следните инструменти:
-План за работа на Одделението за јавни дејности;
-Извештај за работа на Одделението за јавни дејности;
-Редовни состаноци на ниво на одделение;
-Усна и писмена комуникација;
-Работни состаноци со основните училишта, директорите, наставниците и
родителите;
-Извештај за реализирани активности;
-Финансиски извештаи за програмата, квартален и Годишен извештај.

VI.
ФИНАНСИРАЊЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

НА

АКТИВНОСТИТЕ

ОД

ОБЛАСТА

НА

ОСНОВНОТО

Активностите од областа на основното образование утврдени со оваа
програма се во вкупен износ од 10.195.000,00 денари и ќе бидат финансирани од
Буџетот на општина Ѓорче Петров за 2022 година.
За активностите од областа на образованието што ги опфаќа програмата,
а кои ќе се појават во текот на 2022 година ќе бидат предвидени дополнителни
финансиски средства во Буџетот на општина Ѓорче Петров.
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Обезбедување на
интернет пристап
за сите основни
училишта
Креирање
на
стимулативна
средина за учење
Опремување
на
училиштата
со
наставни помагала,
нагледни средства,
дидактички
матерјали
и
информатичкокомуникациска
технологија,
опрема
на
кабинетите
за
предметна
со
настава,
зголемување
на
библиотечниот
фонд и др
Креирање
воннаставни
активности

2

3

Упис на првачиња
во
основните
училишта

1

Активност/позициј
а

Транспорт на луѓе
(ученици, наставници)

50.00
0

Прехрамбени продукти и
пијалоци

120.00
0

Наставно образовни
помагала
180.00
0

Училишни матерјали
30.000

60.00
0

Други матерјали
50.0
00

Информатичка опрема
600.00
0

60.000

Интернет претплата
350.000

30.000

Услуги за печатење,
копирање и издавање

РЕКАПИТИЛАР за Програма oд областа на образованието на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Други договорни услуги
120.000

Други оперативни расходи
30.000

ϳ

Вкупно по активност
Трансфер до НВО
Други трансфери

Трансфер на средства до
основните училишта

Дезинфекција и
дератизација

Средства за хигиена

430.000

780.000

410.000

60.000
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Награди
и
признанија
на
талентирани
и
надарени ученици
и наставници од
основните
училишта за денот
на
општината,
согласно
Правилникот
за
доделување
награди, дипломи

(Планирање
на
заеднички
воннаставни
активности на сите
основни училишта)
-Литературни
и
ликовни конкурси;
-Општински
квизови на знаење;
-Детска
ликовна
колонија;
Априлијададетски маскенбал
-Посета
на
концерти, театри,
музеи,
природонаучни
установи и сл.;
-Општински хор и
оркестар.
-Театарски
претстави,
гостување
на
актери по повод
празници
и
значајни денови на
општината
(Нова
година, денот на
планетата
земја)
- Одбележување на
денот
нана
општината

80.000

10.000

ϴ

90.000

8

7
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Поддршка
на
учениците
и
наставниците
за
организација
на
училишни
и
општински
натпревари
и
учество
на
регионални,
државни
и
меѓународни
натпревари,
согласно
Правилникот
за
условите и начинот
за доделување на
финансиски
средства
за
поддршка
на
жителите
на
Општина
Ѓорче
Петров од областа
на јавни дејностиобразование
"Здрава храна за
здрави
деца"
Бесплатна ужинка
на учениците во I
одделение
во
основните
училишта
Консултативни
и
други услуги
во
основните

и пофалници на
учениците
и
просветните
работници
во
Општина
Ѓорче
Петров

200.000

900.000

90.000

ϵ

200.000

900.000

90.000

Претплата
електрична
енергија

Вкупно

13

1
4



Активност/позициј
а

за

Нафта
за
основните уилишта

90.00
80.000
0

180.00
0

130.00
0

Прехрамбени продукти и
пијалоци

70.00
0

Транспорт на луѓе
(ученици, наставници)

Други матерјали

12

740.00
0

Информатичка опрема

11

Наставно образовни
помагала

10.000

50.000

370.000

Други договорни услуги

30.000

60.000

Услуги за печатење,
копирање и издавање

350.000

120.000

120.000

230.000

200.00
0

120.000

120.000

Средства за хигиена

Други оперативни расходи

Дезинфекција и
дератизација

1
0

Училишни матерјали

20.00
0

ϭϬ

10.195.000

100.000

90.000

1.000.000

5.565.000

200.000

240.000

230.000

7.465.000

1.000.000

5.565.000

120.000

Трансфер на средства до
основните училишта

Подршка
и
партиципација во
надворешни
проекти
(МИО,
екологија,
безбедност
во
сообраќај,
инклузија на деца
со
посебни
потреби, спорт и
млади,
родова
еднаквост и сл)
Одржување
на
хигиена
во
основните
училишта
Планови и обуки за
заштита
и
спасување

Други трансфери

Интернет претплата

9

Трансфер до НВО

училишта

Вкупно по активност

VII.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/14
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска Ǚǘ

ϭϭ
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување Извештај за реализација на програмата за
еднакви можности на жените и мажите на општина Ѓорче Петров
за период од 01.01.-30.09.2021 година


Се објавува одлуката за усвојување на Извештај за реализација на програмата
за еднакви можности на жените и мажите на општина Ѓорче Петров, за период од
01.01.-30.09.2021 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата
седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/13
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на oпштина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата

седница одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за еднакви можности
на жените и мажите во општина Ѓорче Петров за 2021 година
за период од 01.01.-30.09.2021 година

Член 1
Советот на општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за реализација на
Програмата за еднакви можности во општина Ѓорче Петров за 2021 година, за период
од 01.01.-30.09.2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/15
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ИЗВЕШТАЈ
За реализација на Програма на oпштина Ѓорче Петров во областа
на еднаквите можности на жените и мажите
за период 01.01.- 30.09.2021 година






Скопје, Декември 2021 година
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1. ВОВЕД
Извештајот за активностите на комисијата за еднакви можности е изготвен во
насока да даде целосна слика за активностите на Комисијата за еднакви
можности за 2021 год 
Со овој извештај се опфатени планираните и потрошените
Комисијта за еднакви можности ги има релизирано во 2021 год.

сретства кои

1.Извештај за состојбата на еднаквите можности во единиците на
локалната самоуправа за 2021 год

Општина Ѓорче Петров во периодот од 2021 год ги оствари следниве резултати
во однос на предвидените цели :
Во насока на зајакнување на институционалните капацитети за унапредување
на еднаквите можности на жените и мажите, зголемени се знаењата и вештините на
комисијата за еднакви можности, координаторот и дел од претставниците на
општинската администрација за родова еднаквост.
Одржани се обуки за родовите односи од УН Вомен преку проектот
,,промовирање на родово одговорно буџетирање,,.
Спроведени се активности по Стретегија на ЗЕЛС за Локална самоуправа со
проектот,, Зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост
и родово одговорно буџетрирање .
Остварена е взаемана соработка со ОПСЕ и се работеше на проектот
,,Зајакнување на општинските совети,, каде беа организирани обуки за советниците.
Од УН Вомен се релизираа онлајн обуки за координаторот за еднакви можности
на тема ; климатските промени како и Ковид 19.
Работилница за интерсекторската група се одржа во хотел ,, Солун на тема ;
намалување на родовиот јаз создаден за време на кризата со ковид 19.
Одржан е виртуелен работен состанок на тематските групи за родова еднаквост
и односи меѓу заедниците во Општина Ѓорче Петров од ЗЕЛС (претседател и
координатор).
Се одржа виртуелен состанок од МТСП на тема Кампања за семејно насилство,
( претседател и координатор).
Од ЗЕЛС е организирана работилница за координаторите на тема;
Истанбулската конференција - предизвици и можности на локално ниво
Започнат е проект со ЗЕЛС ,,Кон родово одговорни општини,,каде на web
страната на ЗЕЛС треба да се внесат родово разделени податоци. Предвидени се обуки
за работната група и советниците за родова еднаквост .
Се одржа работна средба за родова еднаквост во Ореов Лад со членовите на
работната групаи и члновите на совет и беше изготвен Акциски план за родова
еднаквост .
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Во тек е проектот со здружение за родова еднаквос ,, Една може ,,
Институционална поддршка од Цивика Мобилитас - мапирање на самохрани
родители каде преку одреден линк координаторот електронски има евиденција за
состојбата на самохраните родители .
Во тек е проект со НВО Хера ,, Ромките застапувааат еднакви можности при
вработување,, Изготвен е акциски план за вработување на ромки.
Со УН Вомен -тело на Обединети нации за родова еднаквост во тек е проектот ,,
Промоција на родово одговорни политики и буџети,,
Одржана е обука за членови на работната група – интер секторскат група на
тема - обука за родови инадикатори и мерење на резултати. Обуката е одржана во
хотел ,, Метропол ,, Охрид .
Одржана е работилница за родова еднаквост каде е презентирана работата на
патроланата социјална служба. Координаторот ја презентираше работата на
патролната служба и резултатите од ексел и ворд табела на работилницата во хотел
Белви во Охрид.

Податоци за предвидени и релизирани сретства поединечно за
Комисијата за еднакви можности
Од планираните ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ден. предвидени во Програмата на Општина Ѓорче
Петров за 2021 година за потребите на Комисијата за еднакви можности на жените и
мажите оваа година за родова еднаквост не се потрошени финансиски сретства, но
до крајот на годината е планирана активност ликовен и литературен конкурс за
семејно насилство, каде се предвидени 70.000 денари .

Активности кои беа превземени без финансиска импликација се следните:
1. Проект на УН Вомен за родово одговорно будџетирање- работилници и
активности на комисијата.
2. Активности на ЗЕЛС со локална самоуправа –(Стратегија на Зелс за родова
еднаквост) преку работилници .
3. Активности со работна група на КЕМ и Комисија за родова еднаквост и обучувач
од УН Вомен.
4. Активности по Стратегија за родова еднаквост за 2017-2022год за зајакнување
на институционалните механизми за родовите прашања во Општина Ѓорче
Петров.
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Извештајот за реализација на Програмата за еднакви можности на жените и
мажите на општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до 30.09.2021 година,
градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до советот на општина Ѓорче
Петров на разгледување и усвојување.

Градоначалник,
Александар Стојкоски с.р.
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за еднакви можности на жените

и мажите на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за еднакви можности на жените и мажите на општина
Ѓорче Перов за 2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на
Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/14
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
на oпштина Ѓорче Петров во областа на еднаквите можности
на жените и мажите за 2022 година
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Скопје, Декември 2021 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална
смаоуправа („Службен Весник на РМ” бр. 5/02), член 14 став 1 и став 2 од Законот за
еднакви можности на мажите и жените („Службен Весник на РМ” бр.6/12) и член 16
став 1 точка 37 од Статутот на oпштина Ѓорче Петров-Пречистен текст („Службен
гласник на општина Ѓорче Петров бр. 18/13) и Статутарните одлуки за измена и
дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина
Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата седница,
одржана на ден 30.12.2021 година, донесе:
ПРОГРАМА
на општина Ѓорче Петров во областа на еднаквите можности
на жените и мажите за 2022 година

I.

ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА

ВОВЕД
Врз основа на член 2 од Законот за еднакви можности на жените и мажите,
општина Ѓорче Петров има обврска за воспоставување на еднаквите можности на
жените и мажите во политичката, економската, социјалната, образовната,
културната, здравствената, граѓанската и било која област од општествениот живот.
За остварување на оваа цел, Општината, согласно одредбите од член 14 од овој Закон,
помеѓу останатото е должна да изработи годишен план во кој ќе бидат утврдени
мерките за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите.
Општина Ѓорче Петров во периодот од 2018 -2021 година оствари резултати во
однос на предвидените цели.
II.

KОНТЕКСТ

Во насока на зајакнување на институционалните капацитети за унапредување
на еднаквите можности на жените и мажите, со поддршка на UN Women зголемени се
знаењата и вештините на членовите на комисијата, координаторот и дел од
претставниците на општинската администрација преку основна обука за родовоодговорно буџетирање и напредна обука за изготвување на родови индикатори и
прибирање родово релевантна статистика. Координаторката на комисијата
учествуваше како дел од работната група на ЗЕЛС за исготвување спроведување на
активности од Стратегија за родова еднаквост во локалната самоуправa како и нов
Закон за родова еднаквост.
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Одржан е виртуелен работен состанок на тематските групи за родова еднаквост
и односи меѓу заедниците во општина Ѓорче Петров, од ЗЕЛС (претседател и
координатор).
Спроведена е кампања за семејно насилство и виртуелен состанок од МТСП.
За време на Ковид 19 организирана е хуманитарна акција за социјално
загрозени лица во соработка со повеќе фирми на територија на општина Ѓорче Петров
дадени се 50 пакети со храна и хигиенски сретства на социјално загрозени лица
За време на Ковид 19 ангажирани се волонтери за помош на старите лица при
набавка на лекови и прехранбени продукти во соработка со Црвен крст . Помогнато е
на над 100 лица социјално загрозени.
Одржани се онлајн обуки за климатските промени – координатор.
Одржани се онлајн работилници за Ковид 19 координатор.
Во периодот од 2017-2022 година, предвидени се активности на комисисијата
за родова еднаквост и општинската администрација во насока на релизирање на
активности од Стратегијата за родова едквост која е усвоена на седница на Совет .
Во оваа Стратегија за родова еднаквост на општина Ѓорче Петров предвидени
се активности во повеќе области: образование и социјална заштита, инфраструктура
и урабанизам, спорт, рекреација и култура.
III.
-

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Општа цел – Да се унапреди родовата еднаквост во општина Ѓорче Петров преку
подигање свест, градење капацитети и специфична подршка за јакнење на жените во
бизнисот и иновациите

-Специфични цели
Основни цели за актвиностите на општина Ѓорче Петров во областа на
еднаквите можности на мажите и жените за 2022 година се:
x
x
x
x

Да се намали родовиот јаз предизвикан од Ковид 19
Економски да зајакнат жените и компаниите водени од жени, или во
сопственост на жени
Да се промовира родовата еднаквост и да се разбијат родовите стереотипи
Да се надградат институционалните капацитети на општина Ѓорче Петров за
интегрирање на родовите аспекти во политиките и буџетите.
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IV.

ОПИС НА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

За остварување на целите на програмата во 2022 година, општината ќе ги
спроведе следниве активности:
Активност
Ред
.бр
1.

Активности за помош на
лица во ризик во
соработка со Црвен крст

Рок и место на
одржување

Јануари
Општина Ѓорче
Петров

а.Трениг за
комуникациски вештини
за најчести митови и
дезинформации поврзани
со вакцинацијата од
Ковид 19

Вкупно 8
работилници
за
наставен кадар од
воспитно.образовни
институции и
вработени во ЛС

Активности за
економско јакнење на
жените
а. Мапирање на компании
водени или во
сопственост на жени на
територија на Ѓ.Петров
б. Анализа на
конкурентноста на
компаниите водени или
во сопственост на жени
на територија на
Ѓ.Петров
в. Создавање на листа на
добавувачи на продукти
произведени од водени
или во сопственост на
жени на територија на
Ѓ.Петров

Предвидени сретства во
буџетот на Опш. Ѓорче
Петров

Општина
Ѓорче
Петров и Црвен крст

Вкупно 6
работилници
за ранлива
категорија на
граѓани и ромска
поулација

б. Тренинг за прва
психолошка помош и
психосоцијална наставен
и вработени за време
Ковид 19

2.

Носител

Општина
Ѓорче
Петров
и
НВОи
избрани на конкурс

6 работилници x 6.100
ден за тренери
сертифицирани
предавачи од Црвен и
освежување
крст=36.600,00 ден

8 работилници x 6.100
ден за тренери
сертифицирани
предавачи од Црвен
крст и освежување
=48.800,00 ден
Вкупно 85.400,00 ден

Мапирање (во соработка
со НВО) 60.000 МКД

Февруари

Март

Април

Во соработка со ЛЕР
и
интерсекторска
група за родово
одговорно
буџетирање

Сојуз на стопански
комори и
Здружение на
бизнис жени може
да се потенцијални
партнери

Анализа на
конкурентноста (во
соработка со НВО)
100.000 МКД

Работилница
соработка
со
30.000 МКД

(во
НВО)

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

г. Работилница за
поврзување на
компаниите водени од
жени или во сопственост
на жени и поврзување со
добавувачите
г. Развој на упатство за
примена на социјалните
критериуми при јавни
набавки во општина
Ѓ.Петров и обука

Мај

Менторката од UN
Women
Марија
Ристеска
(за
упатството)

Обука (во соработка со
UN Women)

Јуни

д. Купување на добра и
услуги преку примена на
социјани и родови
критериуми
Јули-Декември

Вкупно 190.000,00 ден.

Промоција на
родовата еднаквост
А.Ликовен конкурс на
тема разбивање на
родовите
стереотипи

3.

Општина Ѓорче
Петров и НВОи 10.000 ден
избрани
на
конкурс
Март

Б.Награда бизнис
жена на годината на
Ѓорче Петров

Ноември
(19
ноември е меѓ.
Ден на жената
претприемач)

В. Ваучери за
најиновативна
општествена и
економска идеја

КонкурсЈануари
Избор-Април
РеализацијаДекември

Г. Трчаме за родова
еднаквост на
Скопски маратон

Јуни/Октомври
2022

Изработка
на
Во соработка со статуетка/ѓердан
ЛЕР
и од 12.000 ден
интерсекторска
група за родово
одговорно
буџетирање
3
награди
од
30.000ден

Вкупно 52.000 ден
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4.

Надоградба на
институционални
капацитети на општина
Ѓорче Петров за
интегрирање на
родовите аспекти во
политиките и буџетите
а. Воведување на систем
за собирање на родово
разделени податоци во
сите области од
работењето на
општината
б. Создавање на
внатрешна процедура за
задолжително
разгледување на
програмите на
Општината од страна
на Комисијата за еднакви
можности (КЕМ) во
насока на нивна родова
сензибилизација

в. Обука на новите
советници и КЕМ за
родови концепти и
родова интеграција

Општина
Ѓорче
Петров
и
интерсекторска
група за родово
одговорно
буџетирање

Февруари

Оваа цел е целосно
поддржана
од
менторската програма
на UN Women и нема
фианнсиски
импликации врз буџетот
на Ѓорче Петров

Менторката од UN
Women
Марија
Ристеска

Мај

Јули

г. Работилници за развој
на нова Стратегија за
родова еднаковст 20232027
НоемвриДекември2021
ВКУПНО :

V.

327.400,00 денари

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Следната табела ги специфицира очекуваните резултати и индикаторите за
успешност од спроведувањето на секоја од активностите предвидени за
спроведување на секоја од целите.
Ред
.бр

Активност

Очекувани резултати / индикатори
на успешност
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Цел 1
Да
се
намали
родовиот
јаз
предизвикан
од
Ковид 19

Активности за помош на лица во
ризик во соработка со Црвен крст
а.Трениг за комуникациски вештини
за најчести митови и дезинформации
поврзани со вакцинацијата од Ковид
19
б. Тренинг за прва психолошка помош и
психосоцијална наставен и вработени
за време Ковид 19

Цел 2.
Да се економски
зајакнат жените и
компаниите водени
од жени, или во
сопственост на жени

Активности за економско јакнење на
жените
а. Мапирање на компании водени или
во сопственост на жени на територија
на Ѓ.Петров
б. Анализа на конкурентноста на
компаниите водени или во
сопственост на жени на територија на
Ѓ.Петров
в. Создавање на листа на добавувачи
на продукти произведени од водени
или во сопственост на жени на
територија на Ѓ.Петров
г. Работилница за поврзување на
компаниите водени од жени или во
сопственост на жени и поврзување со
добавувачите
г. Развој на упатство за примена на
социјалните критериуми при јавни
набавки во општина Ѓ.Петров и обука

Цел 3.
Да се промовира
родовата еднаквост
и
разбијат
на
родовите
стереотипи

д. Купување на добра и услуги преку
примена на социјани и родови
критериуми
Промоција на родовата еднаквост
А.Ликовен конкурс на тема разбивање
на родовите стереотипи
Б.Награда бизнис жена на годината на
Ѓорче Петров
В. Ваучери за најиновативна
општествена и економска идеја
Г. Трчаме за родова еднаквост на
Скопски маратон

Резултат: Подобрена здравствена
состојба на жителите на општина
Ѓорче Петров
Индикатори:
- Зголемен број на вакцинирани
лица жител на Ѓорче Петров
- Број на лица (мажи и жени) кои
добиле прва психолошка помош
за справување со потешкотии
настанати како резултат на
Ковид 19
Резултат: компаниите водени или
во сопственост на жени на
територија на Ѓ.Петров економски
зајакнати имаат пристап до нови
пазари вклучително јавни набавки
Индикатори:
- Мапа на компании водени или
во сопственост на жени на
територија на Ѓ.Петров
- Идентификувани потреби за
унапредување на
конкурентноста на компании
водени или во сопственост на
жени на територија на Ѓ.Петров
- листа на добавувачи на
продукти произведени од
водени или во сопственост на
жени на територија на Ѓ.Петров
- Број на компании жени
поврзани/стануваат добавувачи
на услуги/добра на др компании
- Број на јавни набавки со
социјални (родови) критериуми
- Број на компании водени или во
сопственост на жени на
територија на Ѓ.Петров кои
добиваат договор по основ на
јавни набавки
Резултат: родовите стереотипи
разбиени
Индикатори:
- Број на млади, ученици и деца
од предучилишна возраст кои
разислуваат и создаваат на тема
родова еднаквост
- Број на жени промовирани во
бизнис и иновации
- Број на вработени во општина
кои се вклучени во градење
свест за родова еднаквост
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Цел 4.
Да се надградат
институционалните
капацитети
на
општина
Ѓорче
Петров
за
интегрирање
на
родовите аспекти во
политиките
и
буџетите

Надоградба на институционални
капацитети на општина Ѓорче Петров
за интегрирање на родовите аспекти
во политиките и буџетите

Резултат: изграден капацитет за
родова интеграција и следење на
постигнувањата во родова
еднаквост

а. Воведување на систем за собирање
на родово разделени податоци во сите
области од работењето на
општината

Индикатори:
- Број на обучени советници
- Број на собрани полово
поделени податци
- Донесена уредба за
задолжително разгледување на
програмите на Општината
- Донесена Стратегија за родова
еднаквост на општина Ѓорче
Петров за период 2023-2027

б. Создавање на внатрешна процедура
за задолжително разгледување на
програмите на Општината од страна
на Комисијата за еднакви можности
(КЕМ) во насока на нивна родова
сензибилизација
в. Обука на новите советници и КЕМ
за родови концепти и родова
интеграција
г. Работилници за развој на нова
Стратегија за родова еднаковст 20232027

VI.

МОНИТОРИНГ

Процесот на мониторинг на Програмата од областа на родовата еднаквост на
општина Ѓорче Петров за 2022 година ќе се состои од собирање и анализирање на
податоци и повратни информации за постигнувањата и напредокот на програмата .
Мониторингот ќе го врши Одделенито за јавни дејности преку селдење на
активностите , нивната ефикасност , постигнатите резултати , употребливите ресурси
и потрошените финансиски сретства .
Преку мониторинг на активностите ќе се обезбедат навремени и корисни
информации за анализа на состојбата, искористеност на ресурсите, идентификување
на проблемите со кои се соочува проктот и наоѓање на соодветни решенија,

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

потенцијални проблеми, обезбедување навремено спроведување на активностите и
утврдување на најефикасниот начин за негова релизација.
За мониторинг на Програмата од областа на родовата еднаквост на општина
Ѓорче Петров за 2021 год ќе се користат следните инструменти :
-

Mесечен извештај за работа на Одделението за јавни дејности ;
Редовни состаноци на ниво на одделение ;
Усна и писмена комуникација;
Извештај за релизирани активности ;
Финансиски извештаи за програмата , квартален и годишен извештај.

1.Активности за помош на
лица во ризик во
соработка со Црвен крст
,

85.40
0,00

2. Активности за
економско јакнење на
жените

Вкупно потрошено

Вкупно планирано

85.4
00,0
0

Семинари и
конференции

Други трансфери

Други договорни
услуги

Трансвер до НВО

1

Транспорт на луѓе

Рекапитулар на
Програмата за еднакви
можности на жените и
мажите за 2022 год.

Хотелско
сместување

РЕКАПИТУЛАР ПО ПОЗИЦИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ АКТИВНОСТИ

0
0

2.

Промоција
еднаквост

на

190.
000,
00

190.0
00,00

52.0
00,0
0

52.00
0,00

0

0

родова

3.

4

Надоградба на
институционални
капацитети на општина
Ѓорче Петров за

0
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интегрирање на родовите
аспекти во политиките и
буџетите

Вкупно

VII.

327.
400,
00

327.4
00,00

0

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата и следењето на активностите од оваа Програма ќе се одвива
преку Одделение за работи на Градоначалник и дејности од јавен интерес, а надзорот
на спроведувањето ќе го врши Комисијата за еднакви можности на жените и мажите.
Програмата е отворена за предлози, сугестии и мислења.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/16
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување Извештај за реализација на програмата за
урбано планирање, програмата за комунални дејности , програмата
за локални патишта, сервисни и станбени улици, програмата за Јавна Чистота
и програмата за изградба и одржување на јавни објекти за 2021 година
за период од 01.01.-31.10.2021 година


Се објавува одлуката за усвојување на Извештај за реализација на програмата
за урбано планирање, програмата за комунални дејности , програмата за локални
патишта, сервисни и станбени улици, програмата за Јавна Чистота и програмата за
изградба и одржување на јавни објекти за 2021 година, за период од 01.01.-31.10.2021
година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница на
советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/15
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на oпштина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата

седница одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за урбано планирање,
Програмата за комунални дејности , Програмата за локални патишта, сервисни и
станбени улици, Програмата за Јавна Чистота и Програмата за изградба
и одржување на јавни објекти за 2021 година
за период од 01.01.-31.10.2021 година

Член 1
Советот на општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за реализација на
Програмата за урбано планирање, Програмата за комунални дејности , Програмата за
локални патишта, сервисни и станбени улици, Програмата за Јавна Чистота и
Програмата за изградба и одржување на јавни објекти за 2021 година, за период од
01.01.-31.10.2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/17
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ
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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:
вредност со ДДВ 236.000.00ден.
платено
000,000ден
за доплата
236.000.00ден.

Фаза:

45.61ха;

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.

ДУП за четврт С3 13

2.

Големина на плански опфат:
51.70ха;
вредност со ДДВ
1.300.023.00ден.
2021 платено
580,013ден
(дадена фактура на 60% , (780 013,8=60%) платено 74,36%од 60%)остаток 200.001ден.)
за доплата
720 010,00ден.
Фаза:

Обезбедена согласност од Министерство за транспорт и врски

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:
вредност со ДДВ
1.633.120.00ден.
платено
979.872.00ден
за доплата
653.248.00ден

Фаза:

64.96ха;

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;

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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
408,478.00ден(дадена фактура)
за доплата
272.319.00ден.

Фаза:

Одржани 3 јавни анкети.(треба да се обезбеди позитивно мислење од Град Скопје и
АКН)

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 1002-480/1 од 06.03.2019год.

5.

ДУП за четврт С3 21
Големина на плански опфат:
вредност со ДДВ
1.911.600.00ден.
2021 платено
382.320.00ден(20%)
платено вкупно
1.146.960.00ден(60%)
за доплата
764.640. 00ден

Фаза:

82.30ха;

Организирана јавна анкета (статус кај комисија за извештај)

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:
вредност со ДДВ
477.900.00ден.
платено
286.740.00ден
за доплата
191.160.00ден.

19.06 ха;

Фаза:

Нацрт ДУП утврден на Совет и завршена јавна анкета.
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:
вредност со ДДВ 199. 420.00ден.

28.49ха;

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

платено
за доплата
Фаза:

000.000.00ден
199. 420.00ден.

Нацрт план без стручна ревизија - Планот е застанат заради
детектирани проблеми во ГУП Скопје 2012/2022 (несоодветна регулација на коритото на
река Вардар).

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 (не
е побарана банкова гаранција- договорот не е раскинат)

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;

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

10.

ДУП за четврт С3 09
Големина на плански опфат:

Фаза:

113.01ха;

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:
вредност по договор
1.378.830,00 ден.
2021 платено
275.766.00ден.

126.56 ха;
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платено вкупно
За доплата
Фаза:

1.378.830,00 ден.
000,000,00ден.

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.

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
1.297.530,50 ден.

Фаза:

Организирана Јавна анкета и стручна презентација.
Потребно е Изработка на извештај од јавна анкета
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:
вредност по договор
платено
за доплата

46.30 ха;
767.000,00 ден.
000.000.00ден
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:
вредност по договор со ДДВ
За наплата
за доплата

65.00 ха;
755.200,00 ден.
453.120.00ден
(302.080,00 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;

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ББлок 6 и УЕ В
Големина на плански опфат:

83.35 ха;

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
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,

Приватна иницијатива

18.

Изменување и дополнување на ДУП за градска четврт СЗ 03, Блок 3
Големина на плански опфат:

1.47 ха;

Фаза:
Обезбедена согласност од министерство за транспорт и врски.
Изготвувач: ИН ПУМА , Скопје,
Приватна иницијатива

19.

ДУП за градска четврт СЗ 15
Големина на плански опфат:

Фаза:

ДОНЕСЕН, КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Изготвувач: ИН ПУМА , Скопје
Приватна иницијатива

14,43 ха;
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ДУП СЗ 05 Блок СЗ 05.01

20.

Големина на плански опфат:

13,16 ха;

Фаза:

Одобрена планска програма, изготвeно планско решение. Изготвено позитивно
мислење од комисија, од 06.07.2021год.потпишано од 5 члена на комисијата. Еден член
не е потпишан.
Изготвувач: БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје

Приватна иницијатива
21.

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 обезбеди позитивно мислење од Град Скопје и да се организира повторна
јавна анкета
Изготвувач: БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје

Приватна иницијатива

22.

Изменување и дополнување УПВНМ Веле Поле -Блок 7
Големина на плански опфат:

20,53ха

Одобрена планска програма. Се изготвува планско решение.
Фаза:
Изготвувач: НИМАЕР ДООЕЛ Струга
Приватна иницијатива

23.

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 да се обезбеди согласност за трајна пренамена.
Изготвувач: Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг
ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Приватна иницијатива

ИЗВЕШТАИ:
Извештај за стратегиска оцена врз животната средина за Изменување и дополнување на
Урбанистички план за село Орман , Блокови 11,12,13,14,15,15.1,16 и 17 ,Општина Ѓорче Петров
Големина на плански опфат:
65.00 ха
Фаза: Обезбедено позитивно мислење на финален извештај од МЖСПП
вредност со ДДВ
35.400.00ден.
2021
35.400.00ден.
за доплата

00.00ден.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Изготвувач: Консултантско трговско друштво ЕНВИРО РЕСУРСИ, ДОО Скопје

ПРОЕКТИ :
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ОДОБРЕНИ
1.

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со
намена Г4.1 - Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, во
опфатот на УПВНМ Клучка - Стопански двор, на дел од КП 3475/1, КП3475/2, КП 3475/5,
КП3475/6 и КП3475/14, КО Кучково, Општина Ѓорче Петров
Потврда за заверка:26-4/8 од 18.05.2021

Изработувач : Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје
Приватна иницијатива

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ВО ПОСТАПКА
1 Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела ̭о намена А1
домување во станбени куќи – селско стопански дворови на дел од кп 1697/1, од Општ акт за
село Волково, Општина Ѓорче Петров – Скопје
Изработувач: Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје
Приватна иницијатива

2.АУП за формирање на градежни парцелина КП 2637/3, 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
Приватна иницијатива

3. Архитектонско - урбанистички проект за формирање на градежни парцели со намена А1Домување во станбени куќи за КП478/1, КП479, КП480, КП481 во Изменување и дополнување
на урбанистички план за село Oрман, разработка на Блок 11,12 и 13, Општина Ѓорче Петров –
Скопје
Изработувач:Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА ДОО Скопје
Приватна иницијатива

4. АУПза магацин за ГП 1.1 од УПВНМ блок А1, Општина Ѓорче Петров
Изработувач: Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје
Приватна иницијатива

ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ПОСТАПКА
1.

ПИ за изградба на фекална канализација крак 2, 3, 15, 531, 122, 1027, 1028, 1029,
1030, 1030’,1031, 1032, КО Волково во Општина Ѓорче Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и консалтинг ПРИМА
ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
(Буџет на Општина Ѓорче Петров)

2.

ПИ за изградба на фекална канализација крак 19, 129, 131, 132, 162, 203, 539, 540,
1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045’, КО Волково и КО
Орман, Општина Ѓорче Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и консалтинг ПРИМА
ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

(Буџет на Општина Ѓорче Петров)

3.

ПИ за изградба на фекална канализација крак 580, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061,
1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, КО
Волково и КО Орман во Општина Ѓорче Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и консалтинг ПРИМА
ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
(Буџет на Општина Ѓорче Петров)

4.

ПИ за изградба на фекална канализација крак 25, 27, 528, 163, 181, 182, 1021, 1021',
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1038, 1039, 1046, КО Волково во Општина Ѓорче Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и консалтинг ПРИМА
ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
(Буџет на Општина Ѓорче Петров)

5.

ПИ за изградба на фекална канализација крак 562, 570, 1046’, 1047, 1048, 1049,
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, КО Волково во општина Ѓорче Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и консалтинг ПРИМА
ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
(Буџет на Општина Ѓорче Петров)

6.

ПИ за изградба на фекална канализација крак 60, 74, 73, 502, 1011, 1012, 1014, 1016,
1017, 1018, 1020, КО Волково, КО Ново Село и КО Кучково во општина Ѓорче Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и консалтинг ПРИМА
ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
(Буџет на Општина Ѓорче Петров)

7.

ПИ за изградба на фекална канализација крак 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, КО Ново Село во општина Ѓорче
Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и консалтинг ПРИМА
ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
(Буџет на Општина Ѓорче Петров)

8.

ПИ за реконфигурација на постојната бакарна пристапна мрежа за с. Никиштане и
с. Орман
Изработувач: Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО ПАРТНЕР ГРУП ДОО Скопје
Приватна иницијатива

9.

ПИ за нов 10 (20) / 0,4kV кабелски вод за приклучок на ТС за напојување на ТЦ
Емпорио (постапка 26980)
Изработувач: Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА
увоз - извоз Битола дооел
Приватна иницијатива

10.

ПИ за ТС Новоселски пат 19 и приклучен СН вод 20 (10) kV
Изработувач: Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА
увоз - извоз Битола дооел
Приватна иницијатива

11.

ПИ за нова 0,4kV надземна мрежа за приклучок на објект на Славољуб Сотировски
Изработувач: Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА
увоз - извоз Битола дооел
Приватна иницијатива

12.

ПИ за гасовод и МРС за објект Алкалоид - Лафома Фаза 1
Изработувач:  Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП Доо
Скопје
Приватна иницијатива
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13.

ПИ за гасовод и МРС за објект Алкалоид - Лафома Фаза 2
Изработувач: Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП Доо
Скопје
Приватна иницијатива

14.

ПИ кабелски вод за прилучок на нова ТС на КП 3929, КО Волково
Изработувач: Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА
увоз - извоз Битола дооел
Приватна иницијатива

15.

ПИ за нов 10 (20) / 0,4kV кабелски вод за приклучок на ТС за напојување на ТЦ
Емпорио (постапка 15545)
Изработувач: Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА
увоз - извоз Битола дооел
Приватна иницијатива

16.

ПИ за каблирање на дел од 10 (20) kV воздушен вод - извод 20 од ТС Ѓорче Петров
110/10kV
Изработувач: Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА
увоз - извоз Битола дооел
Приватна иницијатива

17.

ПИ за нов 10 (20) kV кабелски вод - извод 8 од ТС Ѓорче Петров (2 дел)
Изработувач: Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА
увоз - извоз Битола дооел
Приватна иницијатива

18.

ПИ за нов 10 (20) kV кабелски вод - извод 8 од ТС Ѓорче Петров (3 дел)
Изработувач: Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА
увоз - извоз Битола дооел
Приватна иницијатива

19.

ПИ за водоводна мрежа за Новопланирана улица 2, Новопланирана улица 5,
Новопланирана улица 6 и Новопланирана улица 7
Изработувач: Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје
Приватна иницијатива

20.

ПИ за хидрантска мрежа АДИНГ АД, КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец
Изработувач: Биро Проект ДООЕЛ Скопје
Приватна иницијатива

21.

ПИ за 10 (20) kV кабелски вод за приклучок на нова ТС 10/0,4 kV Униграфика
Изработувач: Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА
увоз - извоз Битола дооел
Приватна иницијатива

22.

Проект за инфраструктура за имплементација на Мини кабелска канализација
долж улица Ѓорче Петров, Скопје
Изработувач: Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО ПАРТНЕР ГРУП ДОО Скопје
Приватна иницијатива

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

23.

Проект за инфраструктура за 10(20) kV кабелски приклучен вод за БСТС 10(20)/0,4
kV на ул 52 во с.Волково на КП 3429/10

Изработувач: Друштво за инженеринг, конслатинг и трговија ДАВОС ИНВЕСТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
Приватна иницијатива

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ (2020) ВО ПОСТАПКА
Урбанистички проект (2020)
Урбанистички проект - член 63 (2020)

1.Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со
намена А2 – Домување во станбени згради од две градежни парцели ГП 2.44 и ГП 2.45 во
опфатот на ДУП за Градска Четврт СЗ 20, КО Ѓорче Петров 6 Ѓорче Петров, Општина Ѓорче
Петров, Скопје
Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје
Приватна иницијатива

член 58 став 2
1.Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на приклучен сн кабелски вод
20(10)kv и компактна бетонска трафостаница(кбтс) 20(10)/0,4kv на кп 9241/1 ко Ѓорче
Петров 6, Општина Ѓорче Петров (статус кај планер со известување за констатирани
недостатоци)
Изработувач: Друштво за градежништво, архитектура, проектирање, инженеринг и дизајн СТУДИО
АТРИУМ - ДОО Штип
Приватна иницијатива

2.Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработкана ГП 2.4 од ДУП
за Градска четврт СЗ 08, со намена Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка
индустрија, на КП 1251/2, 1251/3, 1251/11, 1251/12, 1251/13, 1251/19, 1251/20, 1251/21,
1251/22, 1251/25, 1252/9, 1258/10, 2707/7, 2707/8, 2707/9, 2707/11 и 13431/22 и делови од
КП 1251/4, 1251/10, 1251/14, 2707/2, 2707/4 и 13431/17, КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец,
Општина Ѓорче Петров, Скопје
Изработувач: Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје
Приватна иницијатива

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
со кои се спроведува УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров, Скопје
согласно член 58 став 2
1.

Урбанистички проект за инфраструктура за уточнување на крстосување помеѓу
„Сервисна улица 7” и „Сервисна улица 8”, со кружна крстосница, Општина Ѓорче
Петров;

Големина на плански опфат:

67.834,25м2 (6,78ха);

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Вредност со ДДВ
платено
за доплата

362.944,00 ден
000.000,00 ден
362.944,00 ден

Фаза: Урбанистичкиот проект за инфраструктура (со идејни проекти), со Завршен
ревидентски извештај, во постапка на одобрување (постапка 37373 е-урбанизам).
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број)
Анекс договор 1 наш бр.03-824/1 од 19.04.2021 ; ГИМ 1002-52/77 од 20.04.2021
Анекс договор 2 наш бр. 03-824/3 од 30.07.2021 ; ГИМ 1002-52/132 од 30.07.2021

Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
1.1.

Геодетски елаборат* за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за урбанистички проект за инфраструктура за
изградба на сервисни улици од урбанистички проект за инфраструктура за
уточнување на крстосување помеѓу сервисна улица 7 и сервисна улица 8 со кружна
крстосница во КО Кучково и КО Волково;
(*-за плаќање види: точка 1.1. од наслов „Геодетски елаборати”).
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.

1.2. Идејни проекти за Новопланирана улица 7 и Новопланирана улица 8:
 Идејни проекти – Книга 2;
 Патишта – Книга 4;
 Ревизија.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.

2.

Урбанистички проект за инфраструктура за сервисни улици „Новопланирана 6 и
Новопланирана 1” во месноста „Веле Поле”, Општина Ѓорче Петров, Скопје;

Големина на плански опфат:
161.787,80м 2 (16,17ха);
Вредност со ДДВ 506.338,00 ден
платено
253.169,00 ден (50% - со барање за плаќање)
за доплата
253.169,00 ден (50%)
Фаза: Урбанистичкиот проект за инфраструктура (со идејни проекти), со Завршен
ревидентски извештај, во постапка на одобрување (постапка 37367 е-урбанизам).
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Анекс договор 1 наш бр.03-824/1 од 19.04.2021 ; ГИМ 1002-52/77 од 20.04.2021
Анекс договор 2 наш бр. 03-824/3 од 30.07.2021 ; ГИМ 1002-52/132 од 30.07.2021

Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
2.1. Геодетски Елаборат* за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за урбанистички проект за инфраструктура за
сервисни улици Новопланирана 6 и Новопланирана 1 од УПВНМ Веле Поле КО Ѓорче
Петров 3 - Дексион, КО Кондово, КО Ѓорче Петров 1 - Ново село и КО Кучково;
(*-за плаќање види: точка 1.3. од наслов „Геодетски елаборати”).
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.
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2.2. Идејни проекти за Новопланирана улица 6 и Новопланирана улица 1:
 Идејни проекти – Книга 2;
 Патишта – Книга 3 и Книга 4;
 Ревизија.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
3.

Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.5-резервоар за вода, планиран
во рамки на Блок 2 од УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров;
Големина на плански опфат:
Вредност со ДДВ 31.677,00 ден
платено
00.000,00 ден
за доплата
31.677,00 ден

2.243,93м 2 (0,22ха);

Фаза: Урбанистичкиот проект за инфраструктура (со идеен проект), со Завршен
ревидентски извештај, во постапка на одобрување (постапка 37365 е-урбанизам).
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Анекс договор 1 наш бр.03-824/1 од 19.04.2021 ; ГИМ 1002-52/77 од 20.04.2021
Анекс договор 2 наш бр. 03-824/3 од 30.07.2021 ; ГИМ 1002-52/132 од 30.07.2021

Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
3.1. Геодетски Елаборат за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за изработка на урбанистички проект за
инфраструктура со намена Е1.5-резервоар за вода, планиран во рамки на Блок 2
од УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров, КО Ѓорче Петров 3 - Дексион;
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.
4.

Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.5-резервоар за вода и
препумпна станица, планиран во рамки на Блок 2 од УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче
Петров;

Големина на плански опфат:
Вредност со ДДВ 36.139,00 ден
платено
00.000,00 ден
за доплата
36.139,00 ден

2.813,41м2 (0,28ха);

Фаза: Урбанистичкиот проект за инфраструктура (со идеен проект), со Завршен
ревидентски извештај, во постапка на одобрување (постапка 37370 е-урбанизам).
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Анекс договор 1 наш бр.03-824/1 од 19.04.2021 ; ГИМ 1002-52/77 од 20.04.2021
Анекс договор 2 наш бр. 03-824/3 од 30.07.2021 ; ГИМ 1002-52/132 од 30.07.2021

Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
4.1. Геодетски Елаборат за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за изработка на урбанистички проект за
инфраструктура со намена Е1.5-резервоар за вода и препумпна станица,планиран

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

во рамки на Блок 2 од УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров, КО Ѓорче Петров
3 - Дексион;
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.

ПРОЕКТИ ВЕЛЕ ПОЛЕ

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ за улична мрежа
со кои се спроведува УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров, Скопје
1.

Основен сообраќаен проект за режимот на сообраќај за време на вршење на геолошки
и геомеханички испитувања за потребите за изградба на Клинички центар во месноста
Веле Поле, КО Ѓорче Петров во Скопје;
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

118.000,00 ден
118.000,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен сообраќаен проект за режимот на сообраќај за време на вршење на
геолошки и геомеханички испитувања.
Изготвувач: 24 ИНГ ДООЕЛ Битола
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број).
2.

Основен проект за изградба на пристапен пат до Локалитетот на Клинички центар во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје, км.0+000.00 до км.0+994.51:
 Патишта;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

258.042,00 ден
258.042,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за пристапен пат до Локалитетот на Клинички центар со
ревизија.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД – Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број).
2.1. Елаборат од изведени геолошки и геомеханички истражни работи и лабораториски
испитувања за Клинички центар „Веле Поле“:
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

354.000,00 ден
354.000,00 ден
000.000,00 ден

Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД – Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број).
Единечен договор-Нарачка бр.1 03-1166/1 од 16-06-2020 (наш број).
3.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 1“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
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Патишта – Книга 3: Основен проект за изградба на сервисна улица
„Новопланирана 1“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров,
Скопје;
Геодезија – Книга 1: Геодетски елаборат за геодетски работи за
посебни намени Изработка на Ажурирана геодетска подлога за
изработка на Основен проект за изградба на сервисна улица
„Новопланирана 1“ во месноста „Веле Поле“ во КО Ѓ.Петров 3Дексион, КО Кондово и КО Кучково;
Електротехника – Книга 5: Основен проект за улично осветлување на
сервисна улица „Новопланирана 1“ во месноста „Веле Поле“,
Општина Ѓорче Петров, Скопје;
Ревизија: Завршен Ревидентски Извештај за Основен проект за
изградба на сервисна улица „Новопланирана 1“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје.

Вредност со ДДВ
платено
за доплата

665.623,00 ден
665.623,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД – Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
3.1. Елаборат од изведени геолошки и геомеханички испитувања за Сервисна улица
„Новопланирана 1“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геотехника;
 Ревизија.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
3.2. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 1“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

688.576,00 ден
688.576,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
4.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 6“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Патишта – Книга 4 и Книга 4.1;
 Електротехника – Книга 6;
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено

1.520.843,00 ден
1.520.843,00 ден
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за доплата

000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД – Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
4.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 6“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

1.247.418,00 ден
1.247.418,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
5.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 2“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

461.405,00 ден
461.405,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
5.1. Геодетски Елаборат* за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за изработка на Основен проект за изградба на
сервисна улица Новопланирана 2 во месноста Веле Поле во КО Долно Свиларе и КО
Кучково;
(*-за плаќање види: точка 1.2. од наслов „Геодетски елаборати”).
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.
5.2. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 2“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа;
 Атмосферска канализација.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

79.141,00 ден
79.141,00 ден
00.000,00 ден
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Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
6.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 8“ во месноста
„Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Патишта – Книга 4;
 Електротехника – Книга 6;
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

896.988,00 ден
896.988,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
6.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 8“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

293.095,00 ден
293.095,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
7.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 3“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:

Геодезија;

Геотехника;

Патишта – Книга 3;

Електротехника – Книга 5;

Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

737.934,00 ден
737.934,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
7.1.

Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 3“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
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 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

282.994,00 ден
282.994,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
8.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 4“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

627.336,00 ден
627.336,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
8.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 4“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

291.626,00 ден
291.626,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
9.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 5“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

510.900,00 ден
510.900,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
9.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 5“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

173.435,00 ден
173.435,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
10. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 7“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геотехника;
 Патишта – Книга 4;
 Електротехника – Книга 6;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

727.280,00 ден
727.280,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
10.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 7“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

269.032,00 ден
269.032,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
11. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 9“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Вредност со ДДВ
платено
за доплата

496.098,00 ден
496.098,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
11.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 9“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

104.704,00 ден
104.704,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
12. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 10“ во месноста
„Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

504.999,00 ден
504.999,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
12.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 10“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

167.478,00 ден
167.478,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
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13. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 11“ во месноста
„Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 6;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

645.550,00 ден
645.550,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
13.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 11“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

208.876,00 ден
208.876,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
14. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 12“ во месноста
„Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта - Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

420.260,00 ден
420.260,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
14.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 12“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ

73.245,00 ден

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

платено
за доплата

73.245,00 ден
00.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
15. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 13“ во месноста
„Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

422.695,00 ден
422.695,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
15.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 13“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

75.336,00 ден
75.336,00 ден
00.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ
за изработка на проектна документација со која се спроведува УПВНМ Веле Поле,
Општина Ѓорче Петров, Скопје
1.

Геодетски Елаборати за геодетски работи за посебни намени изработка на ажурирана
геодетска подлога за урбанистички проект за инфраструктура за изградба на сервисни
улици во УПВНМ Веле Поле:
1.1.

Геодетски Елаборат* за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за урбанистички проект за инфраструктура за
изградба на сервисни улици од урбанистички проект за инфраструктура за
уточнување на крстосување помеѓу сервисна улица 7 и сервисна улица 8 со кружна
крстосница во КО Кучково и КО Волково;
(*-точка 1.1 од наслов „Урбанистички проекти за инфраструктура”).
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1.2. Геодетски Елаборат* за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за изработка на Основен проект за изградба на
сервисна улица Новопланирана 2 во месноста Веле Поле во КО Долно Свиларе и КО
Кучково;
(*-точка 5.1 од наслов „Основни проекти”).
1.3. Геодетски Елаборат* за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за урбанистички проект за инфраструктура за
сервисни улици Новопланирана 6 и Новопланирана 1 од УПВНМ Веле Поле КО Ѓорче
Петров 3 - Дексион, КО Кондово, КО Ѓорче Петров 1 - Ново село и КО Кучково;
(*-точка 2.1 од наслов „Урбанистички проекти за инфраструктура”).
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

123.579,00 ден
123.579,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: 3 (три) Геодетски елаборати за ажурирана геодетска подлога, со заверки од АКН.
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
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1.

УПС за село НОВО СЕЛО
Големина на плански опфат:
вредност по договор
1.378.830,00 ден.
2021 платено
275.766.00ден.
Вкупно платено
1.378.830,00 ден.
За доплата
000,000,00 ден.

Фаза:

126.56 ха;

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.

2. ДУП за градска четврт СЗ 15
Големина на плански опфат:

14,43 ха;

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Фаза:

ДОНЕСЕН, КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Изготвувач: ИН ПУМА , Скопје
Приватна иницијатива

3.ДУП за четврт С3 21
Големина на плански опфат:
вредност со ДДВ
1.911.600.00ден.
2021 платено
382.320.00ден
Вкупно платено
1.146.960.00ден(60%)
за доплата
Фаза:

82.30ха;

764.640. 00ден

Организирана јавна анкета (статус кај комисија за извештај)

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.

4. ДУП за четврт С3 13
Големина на плански опфат:
51.70ха;
вредност со ДДВ
1.300.023.00ден.
2021 платено
580,013ден
(дадена фактура на 60% , (780 013,8=60%) платено 74,36%од 60%)остаток 200.001ден.)
за доплата
720 010,00ден.
Фаза:

Обезбедена согласност од Министерство за транспорт и врски

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.

5.ДУП за четврт С3 16
Големина на плански опфат:
47.38ха;
вредност со ДДВ
680.797.00ден.
платено
408,478.00ден(дадена фактура)
за доплата
272.319.00ден.
Фаза:

Одржани 3 јавни анкети.(треба да се обезбеди позитивно мислење од Град Скопје и
АКН)

6. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПС за село ОРМАН, Блокови
11,12,13,14,15.1,15.2, 16 И 17
Големина на плански опфат:
вредност по договор со ДДВ
2021

65.00 ха;
755.200,00 ден.
453.120.00ден
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за доплата

302.080,00 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;

ИЗВЕШТАИ:
Извештај за стратегиска оцена врз животната средина за Изменување и дополнување на
Урбанистички план за село Орман , Блокови 11,12,13,14,15,15.1,16 и 17 ,Општина Ѓорче Петров
Големина на плански опфат:
65.00 ха
Фаза: Обезбедено позитивно мислење на финален извештај од МЖСПП
вредност со ДДВ
35.400,00ден.
2021
35.400,00ден.(дадена фактура)
за доплата

00.000,00ден.

Изготвувач: Консултантско трговско друштво ЕНВИРО РЕСУРСИ, ДОО Скопје

ɜɤɭɩɧɨɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ



ɜɤɭɩɧɨɡɚɧɚɩɥɚɬɚɩɟɪɢɨɞ


ɨɫɬɚɧɭɜɚ



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ОДОБРЕНИ
1.

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со
намена Г4.1 - Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, во
опфатот на УПВНМ Клучка - Стопански двор, на дел од КП 3475/1, КП3475/2, КП 3475/5,
КП3475/6 и КП3475/14, КО Кучково, Општина Ѓорче Петров
Потврда за заверка:26-4/8 од 18.05.2021

Изработувач : Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје
Приватна иницијатива

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
со кои се спроведува УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров, Скопје

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

согласно член 58 став 2

2.

Урбанистички проект за инфраструктура за сервисни улици „Новопланирана 6 и
Новопланирана 1” во месноста „Веле Поле”, Општина Ѓорче Петров, Скопје;

Големина на плански опфат:
161.787,80м2 (16,17ха);
Вредност со ДДВ 506.338,00 ден
платено
253.169,00 ден (50% - со барање за плаќање)
за доплата
253.169,00 ден (50%)
Фаза: Урбанистичкиот проект за инфраструктура (со идејни проекти), со Завршен
ревидентски извештај, во постапка на одобрување (постапка 37367 е-урбанизам).
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Анекс договор 1 наш бр.03-824/1 од 19.04.2021 ; ГИМ 1002-52/77 од 20.04.2021
Анекс договор 2 наш бр. 03-824/3 од 30.07.2021 ; ГИМ 1002-52/132 од 30.07.2021

Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
2.2. Геодетски Елаборат* за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за урбанистички проект за инфраструктура за
сервисни улици Новопланирана 6 и Новопланирана 1 од УПВНМ Веле Поле КО Ѓорче
Петров 3 - Дексион, КО Кондово, КО Ѓорче Петров 1 - Ново село и КО Кучково;
(*-за плаќање види: точка 1.3. од наслов „Геодетски елаборати”).
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.
2.2. Идејни проекти за Новопланирана улица 6 и Новопланирана улица 1:
 Идејни проекти – Книга 2;
 Патишта – Книга 3 и Книга 4;
 Ревизија.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.

ПРОЕКТИ ВЕЛЕ ПОЛЕ

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ за улична мрежа
со кои се спроведува УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров, Скопје
1.

Основен сообраќаен проект за режимот на сообраќај за време на вршење на геолошки
и геомеханички испитувања за потребите за изградба на Клинички центар во месноста
Веле Поле, КО Ѓорче Петров во Скопје;
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

118.000,00 ден
118.000,00 ден
000.000,00 ден
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Фаза: Основен сообраќаен проект за режимот на сообраќај за време на вршење на
геолошки и геомеханички испитувања.
Изготвувач: 24 ИНГ ДООЕЛ Битола
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број).
2.

Основен проект за изградба на пристапен пат до Локалитетот на Клинички центар во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје, км.0+000.00 до км.0+994.51:
 Патишта;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

258.042,00 ден
258.042,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за пристапен пат до Локалитетот на Клинички центар со
ревизија.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД – Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број).
2.2. Елаборат од изведени геолошки и геомеханички истражни работи и лабораториски
испитувања за Клинички центар „Веле Поле“:
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

354.000,00 ден
354.000,00 ден
000.000,00 ден

Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД – Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број).
Единечен договор-Нарачка бр.1 03-1166/1 од 16-06-2020 (наш број).
3.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 1“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:

Патишта – Книга 3: Основен проект за изградба на сервисна улица
„Новопланирана 1“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров,
Скопје;

Геодезија – Книга 1: Геодетски елаборат за геодетски работи за
посебни намени Изработка на Ажурирана геодетска подлога за
изработка на Основен проект за изградба на сервисна улица
„Новопланирана 1“ во месноста „Веле Поле“ во КО Ѓ.Петров 3Дексион, КО Кондово и КО Кучково;

Електротехника – Книга 5: Основен проект за улично осветлување на
сервисна улица „Новопланирана 1“ во месноста „Веле Поле“,
Општина Ѓорче Петров, Скопје;

Ревизија: Завршен Ревидентски Извештај за Основен проект за
изградба на сервисна улица „Новопланирана 1“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

665.623,00 ден
665.623,00 ден
000.000,00 ден
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Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД – Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
3.2. Елаборат од изведени геолошки и геомеханички испитувања за Сервисна улица
„Новопланирана 1“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геотехника;
 Ревизија.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
3.2. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 1“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

688.576,00 ден
688.576,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
4.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 6“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Патишта – Книга 4 и Книга 4.1;
 Електротехника – Книга 6;
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

1.520.843,00 ден
1.520.843,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД – Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
4.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 6“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

1.247.418,00 ден
1.247.418,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
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Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
5.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 2“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

461.405,00 ден
461.405,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
5.1. Геодетски Елаборат* за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за изработка на Основен проект за изградба на
сервисна улица Новопланирана 2 во месноста Веле Поле во КО Долно Свиларе и КО
Кучково;
(*-за плаќање види: точка 1.2. од наслов „Геодетски елаборати”).
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.
5.2. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 2“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа;
 Атмосферска канализација.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

79.141,00 ден
79.141,00 ден
00.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
6.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 8“ во месноста
„Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Патишта – Книга 4;
 Електротехника – Книга 6;
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

896.988,00 ден
896.988,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
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6.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 8“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

293.095,00 ден
293.095,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
7.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 3“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:

Геодезија;

Геотехника;

Патишта – Книга 3;

Електротехника – Книга 5;

Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

737.934,00 ден
737.934,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
7.1.

Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 3“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

282.994,00 ден
282.994,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
8.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 4“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено

627.336,00 ден
627.336,00 ден
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за доплата

000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
8.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 4“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

291.626,00 ден
291.626,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
9.

Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 5“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

510.900,00 ден
510.900,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
9.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 5“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

173.435,00 ден
173.435,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
10. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 7“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
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Геотехника;
Патишта – Книга 4;
Електротехника – Книга 6;
Ревизија.

Вредност со ДДВ
платено
за доплата

727.280,00 ден
727.280,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
10.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 7“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

269.032,00 ден
269.032,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
11. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 9“ во месноста „Веле
Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

496.098,00 ден
496.098,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
11.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 9“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

104.704,00 ден
104.704,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
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Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
12. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 10“ во месноста
„Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

504.999,00 ден
504.999,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
12.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 10“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

167.478,00 ден
167.478,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
13. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 11“ во месноста
„Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 6;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

645.550,00 ден
645.550,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
13.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 11“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
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Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.

Вредност со ДДВ
платено
за доплата

208.876,00 ден
208.876,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
14. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 12“ во месноста
„Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта - Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

420.260,00 ден
420.260,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
14.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 12“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

73.245,00 ден
73.245,00 ден
00.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
15. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 13“ во месноста
„Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

422.695,00 ден
422.695,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
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Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
15.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на сервисна улица
„Новопланирана 13“ во месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

75.336,00 ден
75.336,00 ден
00.000,00 ден

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ
за изработка на проектна документација со која се спроведува УПВНМ Веле Поле,
Општина Ѓорче Петров, Скопје
2.

Геодетски Елаборати за геодетски работи за посебни намени изработка на ажурирана
геодетска подлога за урбанистички проект за инфраструктура за изградба на сервисни
улици во УПВНМ Веле Поле:
1.1.

Геодетски Елаборат* за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за урбанистички проект за инфраструктура за
изградба на сервисни улици од урбанистички проект за инфраструктура за
уточнување на крстосување помеѓу сервисна улица 7 и сервисна улица 8 со кружна
крстосница во КО Кучково и КО Волково;
(*-точка 1.1 од наслов „Урбанистички проекти за инфраструктура”).

1.2. Геодетски Елаборат* за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за изработка на Основен проект за изградба на
сервисна улица Новопланирана 2 во месноста Веле Поле во КО Долно Свиларе и КО
Кучково;
(*-точка 5.1 од наслов „Основни проекти”).
1.3. Геодетски Елаборат* за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за урбанистички проект за инфраструктура за
сервисни улици Новопланирана 6 и Новопланирана 1 од УПВНМ Веле Поле КО Ѓорче
Петров 3 - Дексион, КО Кондово, КО Ѓорче Петров 1 - Ново село и КО Кучково;
(*-точка 2.1 од наслов „Урбанистички проекти за инфраструктура”).
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

123.579,00 ден
123.579,00 ден
000.000,00 ден

Фаза: 3 (три) Геодетски елаборати за ажурирана геодетска подлога, со заверки од АКН.
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
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Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
ʦ̖̣̖ʿ̨̨̡̛̣̖̪̬̖̯
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,,ĂġėĢģġĖģēğēćěćĚēĦģĘėĦĕēĽĘĠēĖģēėĘęĠġ
ĚĘğĻěīĥĘěĦģĘėĦĕēĽĘĠēĢģġĤĥġģġĥĕġģĦģēĞĠġĥġ
ĢġėģēĪĻĘ

1. ĂġėĢģġĖģēğēć$ěć'úēĦģĘėĦĕēĽĘĠēĖģēėĘęĠġĚĘğĻěīĥĘĝĞēĤěħěĩěģēĠġ
ĢġġĤĠġĕĠěĤğĘĥĝě

 ĂġėĖġĥġĕĝē Ġē ĢģġĘĝĥě ĕĝĞĦĪĦĕēĻĪě ėěĚēĻĠ Ġē ĦĞěĩě ĢĘīēĪĝě ĢēĥĘĝě
ĢĞoīĥēėěěėģĦĖěĻēĕĠěĢġĕģīěĠě

  ûĚģēĔġĥĘĠě ĤĘ ġĤĠġĕĠě ĢģġĘĝĥě Ěē ěĚĖģēėĔē ě ģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻē Ġē ĢġĕĘĿĘ
ĦĞěĩěĕġġĢīĥěĠēĥēěĥġēĚē:


ûĚģēĔġĥĘĠġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēěĚĖģēėĔēĠēĢĘīēĪĝēĢēĥĘĝēĔģ
ýēĥēĤĥēģĤĝēġĢīĥěĠēæġģĪĘĂĘĥģġĕ

ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēěĚĖģēėĔēĠēĦĞĉģĠġĖġģĤĝē

ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēĦĞăēėĦīĝē
ĕĥġģēħēĚē

ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēĦĞěĩēĕġĤģĘėĤĘĞġ
ĢģĘğēĩģĝĕěĥĘĤĕĀĘėĘĞēěĤĕĂĘĥĝēĕġĤýĦĪĝġĕġ

ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēĦĞěĩēĢģĘğē
ĄąóăāôĆăøĕġĤýĦĪĝġĕġ

ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēĢēĥėġīĝġĞġĕġ
ĤýĦĪĝġĕġ

ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēěĚĖģēėĔēĠēħĘĝēĞĠēĝēĠēĞěĚēĩěĻē
ĚēģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēĦĞóĞĘĝĤē÷ĘğĠěĘĕĤĝěě

ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēĦĞóĞĘĝĤē
÷ĘğĠěĘĕĤĝěě

ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēĕġėġĕġėěħĘĝēĞĠēĝēĠĂģě
ěĚĖģēėĔēĠēĦĞěĩēóĠĥġĠýĘĩĝēģġĕ
 ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēěĚĖģēėĔēĠēĦĞěĩēóĠĥġĠýĘĩĝēģġĕ
 ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēĦĞěĩēýģĤĥġ
ăēĝġĕĤĝě
 ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēēĥğġĤħĘģĤĝēĝēĠýěĪĘĕĤĝē

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ






ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēĦĞěĩēĀēĦğ
ĊēĝēģĘĕĤġĝģēĩě
ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēĦĞěĩēĄĥģĦğĻēĠě
ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēĦĞěĩē


ĂģġĘĝĥěĚēĻēĕĠěġĔĻĘĝĥě

 ûĚģēĔġĥĝēĠēġĤĠġĕĘĠĢģġĘĝĥĚēěĚĖģēėĔēĠēěĤĥģēęĠġĘĝĤĢĞġĥēĩěġĠĘĠ
ĔĦĠēģøûô-ĚēĢġĥģĘĔěĥĘĠēėġĢġĞĠěĥĘĞĠġĕġėġĤĠēĔėĦĕēĽĘĕġĤýĦĪĝġĕġ


ûĚĖģēėĔēĠēĦĞěĩěĢĘīēĪĝěĢēĥĘĝěĢĞġīĥēėěěėģĻēĕĠěĢġĕģīěĠě


ûĚĖģēėĔēĠēĦĞěĩě

ûĚĖģēėĔēĠēĦĞěĩěĕġĦģĔēĠėĘĞĠēġĢīĥěĠēĥē

ăĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻē Ġē ĦĞěĩě ĕġ ĆģĔēĠ ėĘĞ Ġē ġĢīĥěĠēĥē Ģġ ėġĖġĕġģ Ĕģ  ġė   Ėġė  ûĚĕĘėĦĕēĪ ćēĔģěĝē ýēģĢġī ĕġ ĕģĘėĠġĤĥ ġė
Ĥġ÷÷õĄġġĕěĻėġĖġĕġģĤĘěĚĕĘėĘĠěĤĞĘėĠěĥĘĦĞěĩěĦĞ
āĤĥģġĕĤĝē-óĥýēĠēĞěĚēĩěĻēĞ ğěĝġĞġĕġĚĤġþ ğ
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ûĚĕģīĘĠġ Ę  ĪěĤĥĘĽĘ Ġē ėĘĢġĠěěĥĘ ĢġĝģēĻ ģĘĝē þĘĢĘĠĘĩ Ġē ĥĘģěĥġģěĻēĥē Ġē
āĢīĥěĠēĥē
ĄġġĕġĻėġĖġĕġģĘěĚĕģīĘĠēģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĤġĢģġīěģĦĕēĽĘĠēĢēĥġĥėġĤöģēĪēĠĘ
ĤġĥēğĢġĠĤĝěğēĥĘģěĻēĞĕġėġĞęěĠēġėĞ ğ
ûĚĕģīĘĠēĘěģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēĢēĥġĥġėğĘĤĠġĤĥĊēīĝēĕġēĥēģġĥĠēĤýĦĪĝġĕġ
ĢģĘğēýēģēĦĞěĥĘĤġėġĞęěĠēġėğĤġĥēğĢġĠĤĝěğēĥĘģěĻēĞ
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ăĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēĤĢġģĥĤĝěěĖģēĞěīĥēġĔĠġĕēĠēĢġėĠēĢġėĞġĖēĠē
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óĄĂăāÿĄĝġĢĻĘ
ûĚģēĔġĥĘĠěĤĘĤĞĘėĠěĥĘěĖģēĞěīĥēûĖģēĞěīĥĘĚēĔēĤĝĘĥĠēĦĞċěėĤĝē
ûĖģēĞěīĥĘĚēĝġīēģĝēĕġāāĆ÷ěğěĥēģĂġĢöġģĖěĘĕôĘģġĕĤĝě
ûĖģēĞěīĥĘĕġĠēĤĘĞĔēĈģġğ
ûĖģēĞěīĥĘĚēģēĝġğĘĥĕġāāĆæġģĪĘĂĘĥģġĕ
ûĖģēĞěīĥĘĚēĝġīēģĝēĕġāāĆÿěģĪĘóĩĘĕ
ûĖģēĞěīĥĘĚēĝġīēģĝēĕġāāĆĄĥģēīġĂěĠŁĦģ
ûĖģēĞěīĥĘĚēĝġīēģĝēĕġĤģĘėĠġĦĪěĞěīĥĘýġĪġăēĩěĠ
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ĤġħěĠēĠĤěĤĝěĤģĘėĤĥĕēġėõĝĦĢĠġ4ėĘĠĤġ÷÷õ
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÷÷õ
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ġĢīĥěĠēĥēĤĘĚēğĘĠĘĥěĝġīēģĝēģĤĝěĥēĔĞěġĔģēĪěĥĘĠēĝġīĘĕěĥĘĕġ
ĤēĞěĥĘěĠēėĕġģĘīĠěĥĘěĖģēĞěīĥēĝēĝġěĤĥēĥěĕěĠēĖġĞġĕěĥĘěĤĥġĥēĝēĘ
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÷ĘĥĤĝěěĖģēĞěīĥē

ûĚĕģīĘĠěĤĘĢġĢģēĕĝěĠēĢġĕĘĿĘėĘĥĤĝěěĖģēĞěīĥē ĕġģĘġĠĤĝěġĥĢēģĝ-Ġē
ėĕĘĥĘėĘĥĤĝěěĖģēĞěīĥē ĠēěĖģēĞěīĥĘĥġĝēĻĠġĕěġĥĝģĦęĘĠĥĘĝĢģěīĥġĘ
ěĚĕģīĘĠē ĢġĢģēĕĝē Ġē ģĘĝĕěĚěĥěĥĘ  ĞĦĞēīĝě ĝĞēĩĝēĞĝě ĢģġğĘĠē Ġē
ĢġėĞġĖēĥēġėĢĘĤġĝěĤĞ ěėĘĥĤĝġěĖģēĞěīĥĘĠēĦĞĄġĩěĻēĞěĤĥěĪĝēúġģē
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õġ ĥĘĝġĥ Ġē ěĚğěĠēĥěġĥ ĢĘģěġė  ĕġ ġĤĠġĕĠěĥĘ ĦĪěĞěīĥē ĕģīĘĠġ Ę ĢĘģğēĠĘĠĥĠġ
ġėģęĦĕēĽĘ Ġē ġĤĕĘĥĞĦĕēĽĘĥġ ĕġėġĕġėĠēĥē ě ĝēĠēĞěĚēĩěġĠē ěĠĤĥēĞēĩěĻē
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ġĕġĚğġęēĥĠĘĢģĘĪĘĠġġėĕěĕēĽĘĠēĠēĤĥēĕĠěġĥĢģġĩĘĤ
ĄģĘėĤĥĕēĥēĤĘġĔĘĚĔĘėĘĠěġėôĦŁĘĥĠēāĢīĥěĠēæġģĪĘĂĘĥģġĕ



-8ûĚĖģēėĔēĠēĤěĤĥĘğěĚēġėĕġėĠĦĕēĽĘěĢģĘĪěĤĥĦĕēĽĘĠēġĥĢēėĠěĕġėě


ĂġėĖġĥġĕĝē Ġē ĢģġĘĝĥě ĕĝĞĦĪĦĕēĻĿě ě ėěĚēĻĠ Ěē ħĘĝēĞĠē ě
ēĥğġĤħĘģĤĝēĝēĠēĞěĚēĩě

ûĚĖģēėĔēĠēħĘĝēĞĠēěēĥğġĤħĘģĤĝēĝēĠēĞěĚēĩěĻē

$ ćĘĝēĞĠēĝēĠēĞěĚēĩěĻē
ûĚĖģēėĔēĠēħĘĝēĞĠēěēĥğġĤħĘģĤĝēĝēĠēĞěĚēĩěĻēĕġĦģĔēĠěģĦģēĞĘĠ
ėĘĞĠēāĢīĥěĠēĥēûĚĕĘėĦĕēĪ–øĀøăöāÿāĀąĕġĕģĘėĠġĤĥġė
8.000.000ėĘĠĤġ÷÷õ
÷ġĖġĕġģĔģ-15/ġė..20Ėġė
-ûĤĝġĢĕġĤĥĘĠēĚēćĘĝēĞĠēĝēĠēĞěĚēĩěĻēĕġĤõġĞĝġĕġ
-ûĤĝġĢĕġĤĥĘĠēĚēćĘĝēĞĠēĝēĠēĞěĚēĩěĻēĕġāāĆëġēĝěğýģĪġĕĤĝě
-ûĚĖģēėĔēĠēħĘĝēĞĠēĝēĠēĞěĚēĩěĻēĠēėĕēĝģēĝēĠēĦĞĤõġĞĝġĕġ
-ĄēĠēĩěĻēĠēėĘħĘĝĥĠēħĘĝēĞĠēĝēĠĀēĦĞĤõġĞĝġĕġ
-ûĚĖģēėĔēĠēħēĘĝēĞĠēĝēĠēĞěĚēĩěĻēĠēĝģēĝĠēĦĞĤõġĞĝġĕġ
-ûĚĖģēėĔēĠēħēĘĝēĞĠēĝēĠēĞěĚēĩěĻēĠēĝģēĝĠēĦĞĤõġĞĝġĕġ
-ûĚĖģēėĔēĠēēĥğġĤħĘģĤĝēĝēĠēĞěĚēĩěĻēĠēĦĞýģĤĥġăēĝġĕĤĝěěĦĞĀēĦğ
ĊēĝēģĘĕ
 ĀēėĚġģġĥĠēėĖģēėĔēĥēĠēħĘĝēĞĠēĝēĠēĞěĚēĩěġĠēğģĘęēĤġĖĞēĤĠġúēĝġĠĚē
ĖģēėĔēĖġĕģīěúûÿ ħěģğēěĚĔģēĠēĠēĥĘĠėĘģĤġĖĞēĤĠġúēĝġĠĚēĻēĕĠěĠēĔēĕĝě 


óĥğġĤħĘģĤĝēĝēĠēĞěĚēĩěĻē

ûĚĖģēėĔēĠēħĘĝēĞĠēěēĥğġĤħĘģĤĝēĝēĠēĞěĚēĩěġĠēğģĘęēĠēĦĞěĩē
ăēėĦīĝēĕĥġģēćēĚēĠēĦĞěĩěĕġĄúûĚĕĘėĦĕēĪ–øĀøăöāÿāĀąĕġ
ĕģĘėĠġĤĥġė.ėĘĠĤġ÷÷õ
÷ġĖġĕġģĔģ-6/ġė.02.20Ėġė
ûĚģēĔġĥĘĠēóĥğġĤħĘģĤĝēĝēĠēĞěĚēĩěĻēĠēĦĞăēėĦīĝēĕĥġģēħēĚē ġė
ĢġĤĞĘėĠēėġĢēĥĚēĖģġĔěīĥē 
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ĕģīěúûÿ ħěģğēěĚĔģēĠēĠēĥĘĠėĘģĤġĖĞēĤĠġúēĝġĠĚēĻēĕĠěĠēĔēĕĝě 
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ġĢīĥěĠēĥēģĘėġĕĠġĤĘēĠĖēęěģēĠěĥģěĘĤĘĥĠĘĕģēĔġĥĘĠě ĤġĩěĻēĞĠġĚēĖģġĚĘĠě 
ĝġěĤĘĝġĻėĠĘĕĠġĤĘēĠĖēęěģēĠěĚēģēėěĢġėġĔģĦĕēĽĘĠēĝġğĦĠēĞĠēĥēĤġĤĥġĻĔē
ĝēĝġěĤġĩěĻēĞĘĠģēĔġĥĠěĝēĠĖēęěģēĠěĢģĘĝĦóĖĘĠĩěĻēĚēĕģēĔġĥĦĕēĽĘ


9,ĂġėĢģġĖģēğē-āėģęĦĕēĽĘěĚēīĥěĥēĠēĞġĝēĞĠěĢēĥěīĥēě
ĄĘģĕěĤĠěěĤĥēğĔĘĠěĦĞěĩěĠēĥĘģěĥġģěĻēĠēāĢīĥěĠēæġģĪĘĂĘĥģġĕ

āėģęĦĕēĽĘĠēĞġĝēĞĠěĢēĥěīĥēěĦĞěĩě

úěğĤĝġġėģęĦĕēĽĘĠēĦĞěĩěěĢēĥěīĥē-ćěģğēĥēĚēĠēĔēĕĝēěĢġĤĥēĕĦĕēĽĘĠē
ġĢģĘğēĥē ě ġėģęĦĕēĽĘ Ġē ĢġĤĥġĻĠēĥē Ę ěĚĔģēĠē ĤġĖĞēĤĠġ ĚēĝġĠġĥ Ěē ĻēĕĠě
ĠēĔēĕĝěĢģěīĥġĝēĝġĠēĻĢġĕġĞĠēĘěĚĔģēĠēħěģğēĥēóĀûúāăėġĖġĕġģĔģ/11ġė28.12.2020ĖġėĕġĕģĘėĠġĤĥ6.ėĘĠĄġ÷÷õ

2ĄēĠěģēĽĘĥġĠēĦėēģĠěĥĘėĦĢĝěĢġĦĞěĩěĥĘĤĘĕģīěĢģġĞĘĥĠġě
ĘĤĘĠĤĝġ ĚěğĤĝġġėģęĦĕēĽĘ 
ĆėēģĠěĥĘėĦĢĝěĢġĦĞěĩěĥĘĚēĝġĻĘĠēėĞĘęĘĠöģēėĄĝġĢĻĘ-ĖěĤēĠěģēĖģēėġĥ
ēġĢīĥěĠĤĝěĥĘ–āėėĘĞĘĠěĘĥġĚēĥĘĝġĕĠġġėģęĦĕēĽĘěěĠĕĘĤĥěĩěě

ûĤĥěĥĘĤĘĤēĠěģēēĥ ĝģĢēĥ ĢġĢģěĻēĕēġėĖģēĶēĠěěĢġĦĕěėġĥĠēĥĘģĘĠġė
ĕģēĔġĥĘĠěĥĘ
ĂģěěĠĥĘģĕĘĠĩěěĥĘĚēĤĕġěĢġĥģĘĔěħěģğěĥĘ(91ÿēĝĘėġĠĤĝě
ąĘĞĘĝġğĦĠěĝēĩěěëĂõġėġĕġėěĝēĠēĞěĚēĩěĻēěėģġīĥĘĥĦĕēĽēĥēĠē
ēĤħēĞĥĠěĥĘĢġĕģīěĠěěğēēĥġĔĕģĤĝēĤēğěėēĖěĤēĠěģēēĥ ĕģēĥēĥĕġ
ĢģĕġĔěĥĠēĥēĤġĤĥġĻĔē 


,ĂġėĂģġĖģēğē-2ġėģęĦĕēĽĘĠēĦģĔēĠēġĢģĘğē

ĂġĢģēĕĝěěġėģęĦĕēĽĘĠēĦģĔēĠēġĢģĘğē

ăĘĝġĠĤĥģĦěģēĠěĤĘĢġĕĘĿĘĢēģĝġĕĤĝěĝĞĦĢěěĝġģĢěĚēĤğĘĥĚēğĘĠĘĥěĤĘėēĤĝěĠē
ġīĥĘĥĘĠě ĝĞĦĢě Ĥġ īĥģēħġĕě ěĚĕģīĘĠē Ę ĢġĢģēĕĝē Ġē ĝġģĢěĥĘ Ěē ġĥĢēėġĩě ě
ėģĦĖě ēĝĥěĕĠġĤĥě Ġē ĥĘģěĥġģěĻēĥē Ġē ġĢīĥěĠēĥē ćěģğēĥē Ěē ġėģęĦĕēĽĘĥġ Ġē
ġĢģĘğēĥēĘěĚĔģēĠēĤġĖĞēĤĠġĚēĝġĠġĥĚēĻēĕĠěĠēĔēĕĝěĢģěīĥġĝēĝġĠēĻĢġĕġĞĠēĘ
ěĚĔģēĠēħěģğēĥēćûĀóėġġĘĞ-ĄĝġĢĻĘĄġėġĖġĕġģĔģ-ġėĖġėĕġ
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ĕģĘėĠġĤĥġėėĘĠĄġ÷÷õ÷ġĤĘĖēĤĘěĤĝġģěĤĥĘĠěġėĢģĘėĕěėĘĠěĥĘ
ħěĠēĠĤěĤĝěĤģĘėĤĥĕē


,,ĂġėĂģġĖģēğē-1ĆģĔēĠēġĢģĘğē ĝēĢěĥēĞĘĠģēĤĨġė 

ĀēĔēĕĝēĠēĦģĔēĠēġĢģĘğē


ûĚĕģīĘĠēĘĠēĔēĕĝēěĢġĤĥēĕĦĕēĽĘĠēĠġĕěĢēģĝġĕĤĝěĝĞĦĢěěĝġģĢěĚēġĥĢēėġĩě
ĝġě ĤĘ ĢġĤĥēĕĘĠě Ġē ĢġĕĘĿĘ Ğġĝēĩěě Ġē ġĢīĥěĠēĥē ĂġĤĥġĻēĠġ ĤĘ ġėģęĦĕēĠě
ĢġĤĥġĻĠěĥĘ ĝĞĦĢě Ĥġ ĢģġğĘĠē Ġē ĤĝģīĘĠě ěĞě ġīĥĘĥĘĠě ėēĤĝě ĢģġğĘĠē Ġē
īĥģēħġĕěĔġĻēėěĤĦĕēĽĘĠēĝĞĦĢěĥĘěĢġĢģēĕĝēĠēĢġĤĥġĻĠěĥĘĝēĠĥěĚēĤğĘĥ

ăĘ
ė
Ĕģġ
Ļ

1.

ćěģğē

þġĝēĩěĻēĠē
ĢġĤĥēĕĦĕēĽĘ

ĂģĘėğĘĥĠēģĘēĞěĚēĩěĻē

÷ģĦīĥĕġĚē
ĢġĤģĘėĦĕēĽĘĥģĖġĕěĻēě
ĦĤĞĦĖě

ǊǖǕǈǙǍǓǉǈƽǘǖǔ
ƶǗǠǚǐǕǈƛǖǘǟǍ
ƷǍǚǘǖǊƹǒǖǗǰǍǕǈ
ƲƷƲƶ
ƛǖǘǟǍƷǍǚǘǖǊǕǈ
ǛǓƪǈǙǐǓƿǈǒǈǓǈǘǖǊ

ưǏǊǍǌǉǈǕǈǗǈǘǚǍǘǕǖǛǘǍǌǛǊǈǲǍǕǈƻǘǉǈǕ
ǗǈǊǐǱǖǕ

ĂġėġĖġĕġģûĚģēĔġĥĝēĠēĢēģēĢĘĥĠě
ĔĘĥġĠĤĝěĸěėġĕě÷ ĤğěĕěĤěĠēH Ĥğ
ĤġĢģĘĥĨġėĠġěĤĝġĢēĠĥĘğĘĞĤġėěğĘĠĚěě
xěĕĖģēėĘĠġĝġĠĤÿģĘęēĤġÿô


÷ģĦīĥĕġĚē
ĢġĤģĘėĦĕēĽĘĥģĖġĕěĻēě
ĦĤĞĦĖě

ǊǖǕǈǙǍǓǉǈƽǘǖǔ
ƶǗǠǚǐǕǈƛǖǘǟǍ
ƷǍǚǘǖǊƹǒǖǗǰǍ
ǕǈƲƷƲƶ
ƛǖǘǟǍƷǍǚǘǖǊ
ǐǋǘǈǓǐǠǚǍƹǚǍǊǖ
ƼǐǓǐǗǖǊǐǴ

÷āĀĈāþ÷ûĀö
÷āāøþ-ĄĝġĢĻĘ


2.

÷āĀĈāþ÷ûĀö
÷āāøþ-ĄĝġĢĻĘ

÷ģĦīĥĕġĚē
ĢġĤģĘėĦĕēĽĘĥģĖġĕěĻēě
ĦĤĞĦĖě

÷āĀĈāþ÷ûĀö
÷āāøþ-ĄĝġĢĻĘ



÷ģĦīĥĕġĚē
ĢġĤģĘėĦĕēĽĘĥģĖġĕěĻēě
ĦĤĞĦĖě

÷āĀĈāþ÷ûĀö
÷āāøþ-ĄĝġĢĻĘ


ėĦĢĝěĚēĥĘğĘĞě




ėĦĢĝěĚēĥĘğĘĞě



ĂġėġĖġĕġģûĚģēĔġĥĝēĠēĢēģēĢĘĥĠě
ĔĘĥġĠĤĝěĸěėġĕě÷ ĤğěĕěĤěĠēH Ĥğ
ĤġĢģĘĥĨġėĠġěĤĝġĢēĠĥĘğĘĞĤġėěğĘĠĚěě
xěĕĖģēėĘĠġĝġĠĤÿģĘęēĤġÿô





ûĞěěĤĝġĢěĥĘğĘĞĘĽĘ
ưǏǋǘǈǌǉǈǕǈǗǈǘǚǍǘǕǖǛǘǍǌǛǊǈǲǍǕǈƻǘǉǈǕ
ǗǈǊǐǱǖǕ


ýġĞěĪěĠē

ûĞěěĤĝġĢěĥĘğĘĞĘĽĘ


ǊǖǕǈǙǍǓǉǈƬǈǔǍ
ƫǘǛǍǊƶǗǠǚǐǕǈ
ƛǖǘǟǍƷǍǚǘǖǊ
ƹǒǖǗǰǍǕǈƲƷ
ƲƶƛǖǘǟǍ
ƷǍǚǘǖǊ ǙǗǘǖǚǐ
ǔǍǙǕǈǚǈǏǈǍǌǕǐǞǈ 
ǊǖǙǍǓǖƪǖǓǒǖǊǖ
ƶǗǠǚǐǕǈƛǖǘǟǍ
ƷǍǚǘǖǊƹǒǖǗǰǍǕǈ
ƲƷƪǖǓǒǖǊǖ ǌǖ
ǗǖǠǚǈǚǈǊǖƪǖǓǒǖǊǖ 

ưǏǋǘǈǌǉǈǕǈǗǈǘǚǍǘǕǖǛǘǍǌǛǊǈǲǍǕǈƻǘǉǈǕ
ǗǈǊǐǱǖǕ
ĂġėġĖġĕġģûĚģēĔġĥĝēĠēĢēģēĢĘĥĠě
ĔĘĥġĠĤĝěĸěėġĕě÷ ĤğěĕěĤěĠēH Ĥğ
ĤġĢģĘĥĨġėĠġěĤĝġĢēĠĥĘğĘĞĤġėěğĘĠĚěě
xěĕĖģēėĘĠġĝġĠĤÿģĘęēĤġÿô



ėĦĢĝěĚēĥĘğĘĞě



ûĞěěĤĝġĢěĥĘğĘĞĘĽĘ
ưǏǋǘǈǌǉǈǕǈǗǈǘǚǍǘǕǖǛǘǍǌǛǊǈǲǍǕǈƻǘǉǈǕ
ǗǈǊǐǱǖǕ

ĂġėġĖġĕġģûĚģēĔġĥĝēĠēĢēģēĢĘĥĠě
ĔĘĥġĠĤĝěĸěėġĕě÷ ĤğěĕěĤěĠēH Ĥğ
ĤġĢģĘĥĨġėĠġěĤĝġĢēĠĥĘğĘĞĤġėěğĘĠĚěě
xěĕĖģēėĘĠġĝġĠĤÿģĘęēĤġÿô

ûĞěěĤĝġĢěĥĘğĘĞĘĽĘ


ėĦĢĝěĚēĥĘğĘĞě
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5.

÷ģĦīĥĕġĚē
ĢġĤģĘėĦĕēĽĘĥģĖġĕěĻēě
ĦĤĞĦĖě

õġĢģġĤĥġģěěĥĘĠē
ĄĘĝĥġģĚē
ĦģĔēĠěĚēğ
āĢīĥěĠēæġģĪĘ
ĂĘĥģġĕ

ĄēĠēĩěĻēĠēėĘħĘĝĥĠēġėĕġėĠēĩĘĕĝē

1

÷ģĦīĥĕġĚē
ĢġĤģĘėĦĕēĽĘĥģĖġĕěĻēě
ĦĤĞĦĖě

ǌǖƹǗǖǘǚǙǒǐǚǍǘǍǕǐ
ǒǈǰǕǈǌǊǖǏǕǐǒǕǈǛǓ
ƳǛǒǈƫǍǘǖǊ

ƹǈǕǈǞǐǰǈǕǈǌǍǜǍǒǚǊǖǌǖǊǖǌǕǈǐǖǌǊǖǌǕǈǔǘǍǎǈ
ǙǖǗǘǖǔǍǕǈǕǈǙǈǕǐǚǈǘǐǐǕǈƠǈǊǍǕǙǈǕǐǚǈǘǍǕ
ǰǈǏǖǓ

1

ưǏǘǈǉǖǚǒǈǐǗǖǙǚǈǊǛǊǈǲǍǕǈǏǈǠǚǐǚǕǈǖǋǘǈǌǈǕǈ
ǛǘǉǈǕǗǈǊǐǱǖǕǙǖǖǗǐǙǕǈǘǈǉǖǚǈǗǖƬǖǋǖǊǖǘ
ưǏǘǈǉǖǚǒǈǐǗǖǙǚǈǊǛǊǈǲǍǕǈǏǈǠǚǐǚǕǈǖǋǘǈǌǈ

1

÷āĀĈāþ÷ûĀö
÷āāøþ-ĄĝġĢĻĘ

6.

÷āĀĈāþ÷ûĀö
÷āāøþ-ĄĝġĢĻĘ





÷ģĦīĥĕġĚē
ĢġĤģĘėĦĕēĽĘĥģĖġĕěĻēě
ĦĤĞĦĖě

ǊǖǕǈǙƬǈǔǍƫǘǛǍǊ
ǙǗǘǖǚǐƻǘǉǈǕǈ
ǏǈǍǌǕǐǞǈ 

÷ģĦīĥĕġĚē
ĢġĤģĘėĦĕēĽĘĥģĖġĕěĻēě
ĦĤĞĦĖě

ǊǖǕǈǙǍǓǉǈƽǘǖǔ
ƶǗǠǚǐǕǈƛǖǘǟǍ
ƷǍǚǘǖǊƹǒǖǗǰǍǕǈ
ƲƷƲƶ
ƛǖǘǟǍƷǍǚǘǖǊǕǈ
ǛǓƪǈǙǐǓƿǈǒǈǓǈǘǖǊ



÷āĀĈāþ÷ûĀö
÷āāøþ-ĄĝġĢĻĘ

8.

÷āĀĈāþ÷ûĀö
÷āāøþ-ĄĝġĢĻĘ




÷ģĦīĥĕġĚē
ĢġĤģĘėĦĕēĽĘĥģĖġĕěĻēě
ĦĤĞĦĖě

/

ƬǘǛǠǚǊǖǏǈǗǘǖǐǏǊǖǌǙǚǊǖ
ǚǘǋǖǊǐǰǈǐǛǙǓǛǋǐ

ǕǈǛǓƴǈǒǍǌǖǕǙǒǈ
ƪǖǰǙǒǈ ǙǗǖǘǚǙǒǐ
ǚǍǘǍǕǐ ƶǗǠǚǐǕǈ
ƛǖǘǟǍƷǍǚǘǖǊ
ƹǒǖǗǰǍ

ĂġĤĥēĕĦĕēĽĘĠēǗǈǘǒǖǊǙǒǐǒǓǛǗǐ

ĂġĤĥēĕĦĕēĽĘĠēǗǈǘǒǖǊǙǒǐǒǈǕǚǐ

6

/

÷āĀĈāþ÷ûĀö
÷āāøþ-ĄĝġĢĻĘ

10.

ƸƶƯƭƵƾƭƵƺƨƸ
ƬƶƶƭƳǍǒǙǗǖǘǚ–
ǐǔǗǖǘǚ,
ǙƹǚǘǐǔǕǐǞǈƮǍǓǐǕǖ





÷ģĦīĥĕġĚē
ĢġĤģĘėĦĕēĽĘĥģĖġĕěĻēě
ĦĤĞĦĖě

ƼưƵƨǌǖǖǍǓ
ƹǒǖǗǰǍ
ǛǓƲǘǙǚǖƸǈǒǖǊǙǒǐǉǘ

ƵǈǉǈǊǒǈǚǘǈǕǙǗǖǘǚǐǏǈǙǈǌǛǊǈǲǍǕǈǙǈǌǕǐǞǐ
ǗǖǌǖǋǖǊǖǘǙǚǈǊǒǈ$FHU3ODWDQRLGHV*ORERVXP
&/7Ǘǈǘǟǐǲǈ

Ģēģ

ĂġĤĥēĕĦĕēĽĘĠēǗǈǘǒǖǊǙǒǐǒǓǛǗǐ




ƵǈǚǍǘǐǚǖǘǐǰǈǕǈ
ƶǗǠǚǐǕǈǚǈǊǖƻǘǉǈǕ
ǐƸǛǘǈǓǍǕǌǍǓǕǈ
ǖǗǠǚǐǕǈǚǈ




ĄģĘėĤĥĕēĥēĚēġĕēēĢġĚěĩěĻēěĚēĢġĢģēĕĝěĠēġĢģĘğēĥēĤĘġĔĘĚĔĘėĘĠěġėôĦŁĘĥĠē
ġĢīĥěĠēĥē



,,,ě9ĂġėĂģġĖģēğē-=ě-$ëēĕĠġġĤĕĘĥĞĦĕēĽĘě ěĚĖģēėĔē Ġē Ġġĕě ĞěĠěě Ěē
ĻēĕĠġġĤĕĘĥĞĦĕēĽĘ

- ĂģěĝēęēĠġĕġĢģĘĥĨġėĠēĥēĢģġĖģēğē

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

- ćēĝĥĦģěĥĘġė(91ĚēĢġĥģġīĘĠēĘĞĘĝĥģěĪĠēĘĠĘģĖěĻēĚēĻēĕĠġġĤĕĘĥĞĦĕēĽĘ


9,ĂġėĢģġĖģēğē-āėģęĦĕēĽĘěĚēīĥěĥēĠēĞġĝēĞĠěĢēĥěīĥēě
ĄĘģĕěĤĠěěĤĥēğĔĘĠěĦĞěĩěĠēĥĘģěĥġģěĻēĠēāĢīĥěĠēæġģĪĘĂĘĥģġĕ

āėģęĦĕēĽĘĠēĞġĝēĞĠěĢēĥěīĥēěĦĞěĩě

úěğĤĝġġėģęĦĕēĽĘĠēĦĞěĩěěĢēĥěīĥē-ćěģğēĥēĚēĠēĔēĕĝēěĢġĤĥēĕĦĕēĽĘĠē
ġĢģĘğēĥē ě ġėģęĦĕēĽĘ Ġē ĢġĤĥġĻĠēĥē Ę ěĚĔģēĠē ĤġĖĞēĤĠġ ĚēĝġĠġĥ Ěē ĻēĕĠě
ĠēĔēĕĝěĢģěīĥġĝēĝġĠēĻĢġĕġĞĠēĘěĚĔģēĠēħěģğēĥēóĀûúāăėġĖġĕġģĔģ/11ġė28.12.2020ĖġėĕġĕģĘėĠġĤĥ6.ėĘĠĄġ÷÷õ

1. ĄēĠěģēĽĘĥġ Ġē ĦėēģĠěĥĘ ėĦĢĝě Ģġ ĦĞěĩěĥĘ ĤĘ ĕģīě ĢģġĞĘĥĠġ ě
ĘĤĘĠĤĝġ ĚěğĤĝġġėģęĦĕēĽĘ 
ĆėēģĠěĥĘėĦĢĝěĢġĦĞěĩěĥĘĚēĝġĻĘĠēėĞĘęĘĠöģēėĄĝġĢĻĘ-ĖěĤēĠěģēĖģēėġĥē
ġĢīĥěĠĤĝěĥĘ–āėėĘĞĘĠěĘĥġĚēĥĘĝġĕĠġġėģęĦĕēĽĘěěĠĕĘĤĥěĩěě

ûĤĥěĥĘĤĘĤēĠěģēēĥ ĝģĢēĥ ĢġĢģěĻēĕēġėĖģēĶēĠěěĢġĦĕěėġĥĠēĥĘģĘĠġė
ĕģēĔġĥĘĠěĥĘ
ĂģěěĠĥĘģĕĘĠĩěěĥĘĚēĤĕġěĢġĥģĘĔěħěģğěĥĘ(91ÿēĝĘėġĠĤĝě
ąĘĞĘĝġğĦĠěĝēĩěěëĂõġėġĕġėěĝēĠēĞěĚēĩěĻēěėģġīĥĘĥĦĕēĽēĥēĠē
ēĤħēĞĥĠěĥĘĢġĕģīěĠěěğēēĥġĔĕģĤĝēĤēğěėēĖěĤēĠěģēēĥ ĕģēĥēĥĕġ
ĢģĕġĔěĥĠēĥēĤġĤĥġĻĔē 




õġĥĘĝĘĘĤĘĠĤĝġĝģĢĘĽĘĠēĦėēģĠěėĦĢĝěěĤēĠěģēĽĘĠēĢġĖġĞĘğě
ġīĥĘĥĦĕēĽēĠēēĤħēĞĥĠěĥĘĝġĞġĕġĚěĤġėġĖġĕġģĤġħěģğēĥēëĂĆĞěĩěě
ĂēĥěīĥēĄĝġĢĻĘ




9,,ĂġėĢģġĖģēğē-'ûĚĖģēėĔēěģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēĞġĝēĞĠě 

  ĢēĥěīĥēěĤĘģĕěĤĠěĤĥēĠĔĘĠěĦĞěĩě


1. āĢīĥěĠēĥē ěĚĕģīě ģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻē-ĠēėĖģēėĔē Ġē ėĘĞ ġė ĦĞěĩěĥĘ ĕġ ģĦģēĞĠěġĥ
ėĘĞ Ġē ġĢīĥěĠēĥē ě ĥġē Ġē ġĠěĘ ĦĞěĩě ĝēėĘ ĤĘ ĚēĕģīĘĠě ĢġėĚĘğĠěĥĘ
ěĠĤĥēĞēĩěě ĕġėġĕġė ě ħĘĝēĞĠē ĝēĠēĞěĚēĩěĻē ě ĝēėĘ ĤĘ ĠēĢģēĕĘĠě ĝĦĿĠěĥĘ
ĢģěĝĞĦĪġĩě 


9,,,ĂġėĢģġĖģēğē-)ûĚĖģēėĔēěĤġġĔģēĿēĻĠēĤěĖĠēĞěĚēĩěĻē

 õģīĘĠġĘĥĘĝġĕĠġĤġġĔģēĿēĻĠġĨġģěĚġĠĥēĞĠġĔĘĞĘęĘĽĘĠēĦĞěĩěĥĘĕġāĢīĥěĠē
æġģĪĘĂĘĥģġĕĢģĘĝĦĖģēėĄĝġĢĻĘěĚĕģīĘĠġġëĂĆĞěĩěěĢēĥěīĥē

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

 ĀēĔēĕĝē ě ĢġĤĥēĕĦĕēĽĘ Ġē ĤġġĔģēĿēĻĠē ĤěĖĠēĞěĚēĩěĻē ĕĘģĥěĝēĞĠē ě
ĨġģěĚġĠĥēĞĠē ĞĘĖĠēĥě ĢġĞěĩēĻĩě ě ĤĞěĪĠě ğĘĨēĠěĚğě Ěē ĤğěģĦĕēĽĘ Ġē
ĤġġĔģēĿēĻġĥ Ġē ĦĞěĩě ĕġ ġĢīĥěĠēĥē ûĚĕĘėĦĕēĪ Ġē ģēĔġĥěĥĘ ôāëąó ûĀö ĄĝġĢĻĘ
ėġĖġĕġģĔģ-ġėĖġėĕģĘėĠġĤĥĠēėġĖġĕġģġĥėĘĠĄġ
÷÷õ
- ĀēĢēĥĢģĘğēěĢģĘėāāĆëġēĝěğýģĪġĕĤĝě
- õġĤāģğēĠ
- ĂģĘğēĤĀěĝěīĥēĠě
- ĀēĦĞěĩēĢģĘğēĤĄĕěĞēģĘ
- ĀēĦĞěĩēĢģĘğēāĔěĝġĞĠěĩē
- ĆĞóĠĥġĠýĘĩĝēģġĕ
- ĆĞõĘĞĘÿēģĝġĕ
- õġĄúĠēĦĞĉģĠġĖġģĤĝē
ĕģīĘĽĘĤĥģĦĪĘĠĀēėĚġģĠēėĖģēėĔēĥēûĚĔġģġĥĘěĚĕģīĘĠĤġĖĞēĤĠġúēĝġĠĚēëēĕĠě
ĀēĔēĕĝěĢģěīĥġĘěĚĔģēĠēħěģğēĥēøõăāýāĀĄóþąûĀö÷āāĄĝġĢĻĘ


,;ĂġėĂģġĖģēğē-*ûĚĖģēėĔēĠēĤěĤĥĘğĚēĕġėġĤĠēĔėĦĕēĽĘ

óĝĥěĕĠġĤĥěĥĘġėġĕēēĢġėĢģġĖģēğēĤĘĢģěĝēęēĠěĕġĢģĘĥĨġėĠēĥēĢģġĖģēğē

;ĂġėĢģġĖģēğē-,ûĚĖģēėĔēĠēĤěĤĥĘğĚēġėĕġėĠĦĕēĽĘĠēġĥĢēėĠěĕġėě

 


;, Ăġė ĢģġĖģēğē-0ûĚĖģēėĔē ě ģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻē Ġē ĢēģĝġĕĤĝě ĢġĕģīěĠě ě
ĚĘĞĘĠěĞġ

1. ĄĢģġĕĘėĘĠěĤĘēĝĩěěĥĘĚēāėĔĘĞĘęĦĕēĽĘĠēėĘĠġĕěĠēĢģġĞĘĥĥēěĘĝġĞġĖěĻēĥē
ĤġĤēėĘĽĘĤēėĠěĩěĕġĦĪěĞěīĠěĥĘėĕġģġĕěěĖģēėěĠĝěĥĘġėģęēĠěĤĘĘĝġĞġīĝě
ĪēĤġĕěěĤĞR1-ĂģġĖģēğē
2. ĄġĖĞēĤĠġ ėġĖġĕġģ Ěē ĻēĕĠē ĠēĔēĕĝē ĕġ ĕģĘėĠġĤĥ ġė  ėĘĠēģě 
øĝġĠġğĤĝěġĥ ġĢĘģēĥġģ ăěĤĥġĕě ûă ÷āāøþ  ěĚĕģīě ģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻē Ġē
ĢēģĝġĕĤĝġĥġ ĔĞġĝġĕĤĝġ ĚĘĞĘĠěĞġ Ġē ĦĞĈģěĤĥġ ôēĥēĠŁěĘĕ ĦĞþĦĝē öĘģġĕ
ĦĞÿēĝĘėġĠĤĝēĂģĘģġėĔēěĦĞõġěĠ÷ģēīĝġĩěĕġĕĝĦĢĠēĢġĕģīěĠēġėğ
Ąġ ġĕġĻ ĢģġĘĝĥ ĔĘē ĢġĤĥēĕĘĠě ĤěĤĥĘğě Ěē ĠēĕġėĠĦĕēĽĘ Ġē ĤĢġğĘĠēĥěĥĘ
ĢġĕģīěĠěĤġĚēĤēėĦĕēĽĘĠēĠġĕěėģĕĠěěĩĕĘĥĠěĠēĤēėěĝēĝġěĚēĤĘĻĦĕēĽĘĠē
ĢġĕģīěĠěĥĘĤġĥģĘĕĠġĤĘğĘĄġĖĞēĤĠġěĤĥěġĥėġĖġĕġģěĚĕĘėĦĕēĪġĥĘėġĞęĘĠėē
ĕģīěěġėģęĦĕēĽĘĠēĢġĕģīěĠěĥĘĕġģġĝġėğĘĤĘĩěġėĚēĕģīĦĕēĽĘĠēĢģĕēĥē
ħēĚēĠēģĘēĞěĚēĩěĻēĠēėġĖġĕġģġĥ÷ġĢġĞĠěĥĘĞĠġĤġġĕġĻėġĖġĕġģĘĢģĘėĕěėĘĠġ
ěĚēĤēėĦĕēĽĘĠēĞěĤĥġĢēėĠěĤēėĠěĩěĠēĞġĝēĩěĻēĥēĠēėěĕēĥēėĘĢġĠěĻēĕġ
ĤĀġĕġĄĘĞġġĥĝēĝġěĤĥēĥēĿĘĔěėĘģēĤĪěĤĥĘĠē
3. ĄġĖĞēĤĠġ ÷ġĖġĕġģ Ěē ĻēĕĠē ĠēĔēĕĝē ĕġ ĕģĘėĠġĤĥ  ġė  ėĘĠēģě
ĘĝġĠġğĤĝěġĥ ġĢĘģēĥġģ ăġĚĘĠ ĉĘĠĥēģ ÷āāøþěĚĕģīě ģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻē Ġē

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ĚĘĞĘĠěĞġ Ġē ĦĞ þĦĝē öĘģġĕ ĦĞæġģĪĘ ĂĘĥģġĕ ě ĦĞÿēĝĘėġĠĤĝē õġĻĤĝē Ĥġ
ĢĞēĠěģēĽĘĠēĢģġĤĥġģġĥĚēĤĘĻĦĕēĽĘĠēĥģĘĕēěĚēĤēėĦĕēĽĘĠēĠġĕěĤēėĠěĩě

-÷ģĦĖěĝġğĦĠēĞĠěĦĤĞĦĖě

÷ĘĚěĠħĘĝĩěĻēėĘĚěĠĤĘĝĩěĻēěėĘģēĥěĚēĩěĻē

ĂġģēėěýġĕěėĂēĠėĘğěĻēĥēġėĖġėěĚĕĘėĘĠěĤĘėġĢġĞĠěĥĘĞĠěěĚĕģīĦĕēĽēĠē
ėĘģēĥěĚēĩěĻēėĘĚěĠħĘĝĩěĻēěėĘĚěĠĤĘĝĩěĻēĢģġĥěĕĖĞġėēģěġėĠġĤĠġĢģġĞĘĥĠē
ĞĘĥĠē ě ĘĤĘĠĤĝē ě ĚěğĤĝē Ģģě īĥġ ĥģĘĥěģēĠě ĤĘ Ġēė .5 īēĨĥě Ġē ĩĘĞēĥē
ĥĘģěĥġģěĻēĠēġĢīĥěĠēĥēĝēĝġěġĢīĥěĠĤĝěĥĘġĔĻĘĝĥěěġĤĠġĕĠěĥĘĦĪěĞěīĥē
÷ġĖġĕġģ Ĕģ  -/11 ġė .2020Ėġė ĕĝĦĢĠē ĕģĘėĠġĤĥ  ėĘĠ Ĥġ ÷÷õ Ĥġ
ħěģğēĥē úāąāýĄ – ĄĝġĢĻĘ ĄģĘėĤĥĕēĥē ĤĘ ġĔĘĚĔĘėĘĠě ġė ôĦŁĘĥ Ġē ġĢīĥěĠēĥē –
ĩĘĞġĤĠēģĘēĞěĚēĩěĻē



;,,ĄĂăāõø÷ĆõóíøĀóĆăôóĀûĄąûĊýûĂþóĀāõû


ûúõøċąóë
āėġėėĘĞĘĠěĘĥġĚēĤĢģġĕĘėĦĕēĽĘĠēĦģĔēĠěĤĥěĪĝěĢĞēĠġĕě

÷øĄøąÿøĄĊøĀěĚĕĘīĥēĻġėāėėĘĞĘĠěĘĚēĤĢģġĕĘėĦĕēĽĘĠē
ĦģĔēĠěĤĥěĪĝěĢĞēĠġĕě
ėġĖġėěĠē




1.




2.














ûúõā÷ā÷÷ĆĂ

ā÷āôăøĀûøúó
öăó÷øíø
ā÷āôăøĀûøúó
öăó÷øíø÷āöăó÷ôóĀó÷öăó÷ôó
ā÷āôăøĀûøúó
ó÷óĂąóĉûëóĂăøĀóÿøĀó
ăøýāĀĄąăĆýĉûëó

āĤĥēĠēĞĘ
ĢģĘėğĘĥěĚē
ģĘīēĕēĽĘ



õĝĦĢĠġġė
ĖģēħěĥĘě
4
ăĘīĘĠě
ĢģĘėğĘĥěĕġ
Ėġė

õû÷ĀóĂăø÷ÿøąāą
-(ĔēģēĽĘĥġ 
āėėĘĞĘĠěĘĚē
ĤĢģġĕĘėĦĕēĽĘĠē
ĦģĔēĠěĤĥěĪĝě
ĢĞēĠġĕě

ĀĘģĘīĘĠě
ĢģĘėğĘĥěġė
ĢģĘĥĨġėĘĠ
ĢĘģěġė

ăĘė
ĔģġĻ

ĂģěğĘĠě
ĢģĘėğĘĥěĕġ
Ėġė
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ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ


5.

ā÷āôăøĀûøúó
ûĀćăóĄąăĆýąĆăĀû
āôëøýąû
ăøċøĀûøúóûúÿøĀûõā
ąøýĀóöăó÷ôó
ā÷āôăøĀûøúó
ĆĂāąăøôóĀóāôëøýąúóĂûĄĀûýúó
ąøĈĀûĊýûĂăûøÿ
úóõøăýóĀóû÷÷øĀ
Ăăāøýą
ăøċøĀûøúóýāûĀøø
ĂāąăøôĀāā÷āôăøĀûø
úóöăó÷ôóăøċøĀûøúó
ĂāĄąóõĆõóíøāöăó÷ó
Ăāąõă÷ûā÷öāõāăû÷ā
÷ăĆöûûĀĄąûąĆĉûûû
ćûúûĊýûþûĉó
úóýþĆĊāĉûăøċøĀûëó
úóûĄĂăóõýóûúÿøĀûû
÷ă
ăøċøĀûø úó ĂăāÿøĀó
ĀóûĀõøĄąûąāă

õýĆĂĀāā÷ąóôøþó




6.

.


8.

.


10.
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1
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19
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21

15
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СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

 XIII  ĄĂăāõø÷øĀû ÿøăýû ĄāöþóĄĀā óýĉûāĀûāą ĂþóĀ úó øĀøăöøąĄýó
øćûýóĄĀāĄą

ÿĘģĝē  āĔĻĘĝĥě ĕġ ĠēėĞĘęĠġĤĥ Ġē āĢīĥěĠē æġģĪĘ ĂĘĥģġĕ  ĖģēėěĠĝě ġĔĻĘĝĥě Ġē
ġĤĠġĕĠěĦĪěĞěīĥē 


1. ĄĢģġĕĘėĘĠēĘĢġĤĥēĢĝēĚēėġėĘĞĦĕēĽĘĠēėġĖġĕġģĚēĻēĕĠēĠēĔēĕĝēĚēĂģġĘĝĥěģēĽĘ
ě ěĚĕĘėĔē Ġē ħġĥġĕġĞĥēěĪĠě ĩĘĠĥģēĞě Ġē ĝģġĕġĕěĥĘ Ġē ĻēĕĠěĥĘ ġĔĻĘĝĥě Ĥġ
ĢġĥĢěīēĠėġĖġĕġģĕġĕģĘėĠġĤĥġėėĘĠēģěõġĥĘĝĘģēĚĞěĚēĩěĻēĠēħēĚēĥē
Ěē ĢģġĘĝĥěģēĽĘ ĕģĚ ġĤĠġĕē Ġē ĔēģēĽēĥē ġė ġėėĘĞĘĠěĘĥġ Ěē øø ġė ĄĘĝĥġģġĥ Ěē
øĝġĠġğĤĝěġėģęĞěĕģēĚĕġĻ
2.
õģĚ ġĤĠġĕē Ġē ĻēĕĠěġĥ Ģġĕěĝ ġĔĻēĕĘĠ ġė ĤĥģēĠē Ġē õĞēėē – öĘĠĘģēĞĘĠ
ĤĘĝģĘĥēģěĻēĥĢģġĖģēğē Ěē ĠēğēĞĦĕēĽĘ Ġē ēĘģġĚēĖēėĦĕēĽĘĥġ ġĔĘĚĔĘėĘĠě ĤĘ
ĤģĘėĤĥĕēĚēĚēğĘĠēĠēĕĠēĥģĘīĠěĥĘĕģēĥěěĢģġĚġģĩěĕġġĔĻĘĝĥġĥĠēëāĆ÷öăġĤěĩē-
ĝĞġĠ ÷ĘĥĘĞěĠĝē ĕġ ĕěĤěĠē ġė  ėĘĠēģě õġ ĥĘĝ Ę ĤĢģġĕĘėĦĕēĽĘ Ġē
ĢġĤĥēĢĝēĥēĚēĻēĕĠēĠēĔēĕĝē

õġĚēĕģīĠēħēĚēĘĤĢģġĕĘėĦĕēĽĘĥġĠēĢġĤĥēĢĝēĚēėġėĘĞĦĕēĽĘĠēėġĖġĕġģĚē
ûĚĖģēėĔēĠēĤěĤĥĘğĚēĖģĘĘĽĘĕġĤĤēĞēĕġëġēĝěğýģĪġĤĝěĕġĕģĘėĠġĤĥġė
ėĘĠēģěĄġĖĞēĤĠġ ĔēģēĽēĥē ĝēĝġ ěĚĕġģ Ġē ĘĠĘģĖěĻē Ę ĢģĘėĕěėĘĠġ ėē ĤĘ
ěğĢĞĘğĘĠĥěģēēĥ ĥģě ĕěĤġĝġĥĘğĢĘģēĥĦģĠěĥġĢĞěĠĤĝěĢĦğĢě

ýēĝġ ģĘĚĦĞĥēĥ ġė ėġĔěĘĠěġĥ ĖģēĠĥ ĤģĘėĤĥĕē ġė ĤĥģēĠē Ġē īĕēĻĩēģĤĝēĥē
ēĖĘĠĩěĻēĚēģēĚĕġĻēĢġĤĥēĢĝēĤĢģġĕĘėĘĠēġėĤĥģēĠēĠēĆĀ÷ĂĕġĥĘĝĘěĚģēĔġĥĝēĠē
ħěĚěĔěĞěĥě ĤĥĦėěě ě ġĤĠġĕĠě ĢģġĘĝĥě Ěē ĚēğĘĠē ě ēėēĢĥēĩěĻē Ġē ĤěĤĥĘğěĥĘ Ěē
ĖģĘĘĽĘĕġ ĪĘĥěģě ġĤĠġĕĠěĦĪěĞěīĥēġėĠĘĘħěĝēĤĠěěĕěĤġĝġĚēĖēėĦĕēĪĝěĝġĥĞě
ĠēĥĘĪĠġĖġģěĕġĤġĕěĤġĝġĘĠĘģĖĘĥĤĝěĘħěĝēĤĠěĥġĢĞěĠĤĝěĢĦğĢě
5.ĄģĘėĤĥĕēĥē ĢġĥģġīĘĠě Ěē ÿĘģĝē  ĤĘ ġĔĘĚĔĘėĘĠě ġė ģēĚĞěĪĠě ĢģġĖģēğě ġė ĔĦŁĘĥġĥ Ġē
ġĢīĥěĠēĥē

Градоначалник
Александар Стојкоски с.р.
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за урбано планирање „Ф“ на

општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за урбано планирање „Ф“ на општина Ѓорче Петров за
2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница на
советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/16
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
За урбано планирање “Ф” на oпштина Ѓорче Петров
за 2022 година

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за Локална самоуправа
(Службен весник на Р.М. број 5/02), член 40 од Законот за урбанистичко
планирање (Службен весник на Р.С.М. број 32/20 ), член 46 од Законот за
градежно земјиште (Службен весник на Р.М. број 15/15, 98/15, 193/15,
226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и Службен весник на Р.С.М. бр. 275/19), член 16
став 1 точка 15 од Статутот на општина Ѓорче Петров-Пречистен текст
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 18/13) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на
општина Ѓорче Петров на 6-тата седница одржана на 30.12..2021 година,
донесе:
ПРОГРАМА
ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ ‘‘Ф‘‘
НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЗА 2022 ГОДИНА

ВОВЕД
ПРОГРАМА ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ ‘‘ Ф ‘‘ се состои од следните
подпрограми
I

Ф.1 ПОДПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

II

Ф.2 ПОДПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
(тековно-оперативни трошоци)

III

Ф.3 ПОДПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ
ПОДРАЧЈА (тековно-оперативни трошоци)

IV

Ф.А ПОДПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
(капитални трошоци)
Ф.Д ПОДПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ
ПОДРАЧЈА ( капитални трошоци

V

ПРИХОДИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ ПО СИТЕ ОСНОВИ
ИЗНЕСУВААТ
ПРИХОДИ:
Кате- Ставка Основна
ставка
горија
1

2

3

Под
ставка
4

Видови приходи

5

Износ
во

Пренесени обврски
12/2021

денари
2022
6

7

СЕ ВКУПНО:
ВКУПНО ПРИХОДИ

136.306.905
За
За
реализаци плаќање
ја

71
717
7171

ВКУПНИ ПОЕДИНЕЧНИ ПРИХОДИ:

62.938.867 29.291.005 44.077.033

Даночни приходи

58.938.867 26.126.275 44.077.033

Даноци на специфични услуги

58.938.867 26.126..27 44.077.033

Комунални даноци

58.938.867 25.126.275 44.077.033

Надоместок за уредување на градежно
717137 земјиште
717119
717129
72

Други приходи по основ
комунални дејности
(побарување
од
Градот
1997год.)
Други комунални такси

58.531.367 24.718.775 38.087.241

на
од

Неданочни приходи

407.500

407.500

407.500

1.000.000

5.582.292

1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000

725

Други неданочни приходи
1.000.000 1.000.000
7259

Други неданочни приходи
2.000.000 1.000.000
725939

73

Останати неданочни приходи
2.000.000

1.464.387

2.000.000

1.464.387

Продажба на земјиште и други
нематеријални вложувања

2.000.000

1.464.387

Надоместок за утврдување на правен
статус на бесправно изградени
објекти

2.000.000

1.464.387

Капитални приходи
733
7331
733144

700.343
74

Трансвери и даноци
700.343
741
Трансвери од други нивоа на власта
7412

700.343

741211

Капитални трансвери од други нивоа
на власта

700.343

Овие вкупни приходи се распоредуваат во потпрограмите "Ф1, Ф.2, Ф.3, Ф.А и
Ф.Д"
I Ф.1 ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
ВОВЕД:
Тековно - оперативните трошоци за урбанистичко планирање се наменети
за подготовка на урбанистички планови. За таа цел се донесува годишна програма
за изработка на:
Детални урбанистички планови
Урбанистички планови за село
Урбанистички планови вон населено место
Локална урбанистичка планска документација
Урбанистички проекти
Архитектонски урбанистички проекти
Проекти за инфраструктура
Технички исправки
Програма за поставување на урбана опрема
Програма за поставување на времени објекти
Програма за изведување на спортски игралишта
Под-Програмата за урбанистичко планирање се финансира од следните
извори на средства:
ПРИХОДИ
Група Под Основн
груп
и
а сметки
1

2

3

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
4
СЕ ВКУПНО:

ВКУПНИ ПРИХОДИ

71
7171
717137
72
7259

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски
12/2021

5

6

16.027.730
За
реализациј
а
11.838.867
4.188.863

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

7.838.867

1.453.120

Комунални даноци

7.838.867

1.453.120

Надоместок за уредување на градежно
земјиште
( дел )

7.838.867

1.453.120

2.000.00
2.000.000

1.000.000
1.000.000

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

За
плаќање

725939 Останати неданочни приходи
73

КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
7331родажба на земјишта и други нематеријални
вложувања
Надоместок за утврдуваењ на правен статус на
бесправно изградени објекти

733144

2.000.000

1.000.000

2.000.000

1.035.400

2.000.000

1.035.400

2.000.000

1.035.400

ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ

74

700.343

741
Трансвери од други нивоа на власта

7412

700.343

74121 Капитални трансвери од други нивоа на власта
1
74121 Приходи од Буџетот на РСМ
1

700.343

ТРОШОЦИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ
НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ
Средствата за оваа програма се обезбедени од:
Влада на С.Р.М.
.......................700.
343
Од Буџет на
општинта......15.327.387
--------------------------------------------Севкупно:
16.027.730

РАСХОДИ
Гру Под ОсновниОддел Видови на расходи
па група сметки

1

2

3

4

5
СЕ ВКУПНО:

Износ
во
денари
2022

Пренесени обврски
12/2021

6
16.027.730

7
За

За
ќ

42

СТОКИ И УСЛУГИ
УСЛУГИ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛНИ И ДРУГИ
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

4256

42564
1.

Изработка на Дупови согласно нов ГУП на
Град Скопје

11.838.867

4.188.863

11.338.867

3.488.520

11.338.867

3.488.520

4.036.787

Изработка на Блок С3 (пренос од пред.
Год)
СЗ06, СЗ12, СЗ13, СЗ14, СЗ16 , СЗ21 и СЗ25

3.036.787

Изработка на Блок С3 (ново планирани
ДУП за 2022г)
- Изработка на ДУП СЗ05(Блокови СЗ
05.02,СЗ05.03,
СЗ05.04,СЗ05.05) СЗ27 и СЗ09 (еден блок)
2.

Изработка на УПС
Изработка на урбанистички планови
(пренос од пред. Год)
- УПС Никиштане,
- УПС Волково
- Изменување и дополнување на
УПС Ново Село,разработка на
Блок Б2.26

1.000.000

4.302.080

2.064.530

Изработка на урбанистички планови вон
населено место
-

Измена и дополна на УПВНМ
Веле Поле, Блокови
3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 и14

1.935.470

- Измена и дополна на УПВНМ
Клучка стопански двор,УЕ „А“;УЕ „Б“Блок 6 и УЕ „В’
- УПВНМ за изградба на површински
соларни и фотоволтаични електрани од
КП 3397/1 КО Кучково,м.вКамено Брдо

Изменување и допoлнување на УПС
Орман (дел)со разработка на блокови
11,12,13,14,15,15.1,16 и 17
Пренос од 2021 гоеина
3.

Изработка на други плански
документации

302.080

453.120
2.500.000

3.735.743

-Урбанистички проекти и друга проектна
документација за потреби на општината
- Превземени обврски 12/2021 ( Проектна
докумет )
- Урбанистичко проектна документација
за Клинички центар(средства од Влада)
од УПВНМ Веле Поле ( Превземена
обврска 2021г)
-Tехнички исправки,
- Надоместок за учество на членови во
комисија за урбанизам
- Елаборати,проценка на
з.земјиште,услови за планирање на
просторот, стратешка процена
- Водење постапки по иницијатива од
правни и физички лица за изработка на
УПланска документација Урбанстички
планови и Урбан. Проектни
документации
- Заштитно конзерваторски основи за
културното наследство
- Изменување и дополнување на ДУП
за
градска четврт СЗ 03,Блок 3
- Изменување и дополнување на ДУП
за
градска четврт СЗ 03,Блок 8

1.000.000

3.000.000
0

700.343
1.500.000

35.400

- ДУП СЗ05 (блок СЗ05.01)
СЗ 24(Блокови СЗ 24.01 СЗ 24.02, и СЗ
24.04)
- Измена и дополнување на УПВНМ Веле
Поле, блок 7
4.

Други програми за 2022 год
-Програма за поставување на урбана
опрема
-Програма за поставување на времени
објекти
-Програма за изведување на спортски
игралишта

4259
425990

ПРЕДМЕТ:

500.000

500.000

ДОГОВОРНИ УСЛУГИ

500.000

Други договорни услуги

500.000

ИЗВЕШТАЈ од извршената анализа на степенот и начинот на
спроведување и реализација на урбанистичките планови на
територијата на општина Ѓорче Петров за 2021 година

Во согласност со одредбите на Член 22 од Законот за урбанистичко планирaње
(Службен весник на Република Северна Македонија број 32/20), стручните служби од
Одделението за просторно и урбанистичко планирање при општина Ѓорче Петров
изработија Анализа на степенот и начинот на спроведување и реализација на
урбанистичките планови на територијата на општина Ѓорче Петров за 2020 година, со
бр. 26-XXX/1 од XX.11.2021.
Цел на анализата е добивање на целосен сумиран преглед за состојбите во просторот,
како би можеле да оформат стратегии и да се преземат правилни мерки за одржлив
развој на општината.
Изработената анализа содржи:
-

-

преглед на сите важечки урбанистички планови на територијата на општина
Ѓорче Петров (вкупно 49 урбанистички планови),
годишна анализа на 44 урбанистички планови кои подлежат на анализа согласно
одредбите на Член 22 став (6) од Законот за урбанистичко планирање (Службен
весник на Република Северна Македонија, број 32/20) и
Заклучок.

Од извршената анализа може да се заклучи дека повеќето планови кои се
изготвени согласно ГУП на Град Скопје 2012-2022 сѐ уште може да се применуваат и
спроведуваат без поголеми проблеми. Секако, сите се ускладени со моментално
актуелниот генерален урбанистички план, а земајќи во обѕир и дека сите се со понов
датум на изработка (не постар од 8 години), во голема мерка се усогласени и со
дигиталните катастарски планови. Иако законската и подзаконската регулатива е
изменета, суштинските стандарди и нормативи не се значајно изменети.
Исклучок од горенаведената констатација е деталниот урбанистички план за
градската четврт СЗ 03, каде се евидентирани неусогласености на планираните
градежни парцели со имотно – правната состојба на лице место во овој момент. Овие
проблеми се и претходно евидентирани, па оттаму и во претходните Годишни програми
за изработка на урбанистички планови на општина Ѓорче Петров се внесени:
Изменување и дополнување на ДУП за Градска четврт СЗ 03, Блок 3 и Изменување и
дополнување на ДУП за Градска четврт СЗ 03, Блок 8.
Сите останати детални урбанистички планови, изработени според претходните
ОУП на Град Скопје од 1965 год., Изменување и дополнување на ОУП на Град Скопје од
1985 год. и ГУП на Град Скопје 2001-2020, се во поголема или помала мерка
неусогласени со моменталните дигитални катастарски планови, неусогласени со
моменталната позитивна законска и подзаконска регулатива и неусогласени со
моментално важечкиот план од повисоко ниво: ГУП на Град Скопје 2012-2022.
За просторот опфатен со поголемиот дел од овие планови веќе се започнати
постапки за изработување до конечно донесување на нови урбанистички планови.
За помал дел и претходно била нотирана потребата за донесување на нови
планови, па истите се и претходно внесувани во Годишните програми за изработка на
урбанистички планови во општина Ѓорче Петров, но постапките не се започнати; се
работи за ДУП за Градска четврт СЗ 05, Блокови СЗ 05.02, СЗ 05.03, СЗ 05.04 и СЗ 05.05 и
ДУП за Градска четврт СЗ 27.
За просторот од една градска четврт од ГУП на Град Скопје 2012-2022 (СЗ 01) не е
пристапено кон изработка на нов детален урбанистички план поради нотирани

проблеми во самиот ГУП, кои се предмет на посебно барање од страна на Општина Ѓорче
Петров – за евентуална корекција во идниот ГУП на Град Скопје 2022-2032, а чија што
изработка тукушто започна во 2020 година.
Мал дел од урбаното градско подрачје на општина Ѓорче Петров (во рамките на
ГУП на Град Скопје 2012-2022), не е покриен со важечки детални урбанистички планови,
односно за овие простори никогаш до сега не биле изработени урбанистички планови. Се
работи за делови од градските четвртти СЗ 01, СЗ 09, СЗ 13, СЗ 14, СЗ 17, СЗ 24 и СЗ 25,
како и четвртта СЗ 12 во целина. Од овие вкупно 8 (осум) градски четвртти, за 5 (пет) веќе
се започнати постапки за изработување до конечно донесување на нови детални
урбанистички планови: ДУП за Градска четврт СЗ 12, ДУП за Градска четврт СЗ 13, ДУП за
Градска четврт СЗ 14, ДУП за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.01, СЗ 24.02 и СЗ 24.04 и
ДУП за Градска четврт СЗ 25. За дел од градската четврт СЗ 24 веќе е изработен и
донесен нов ДУП за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.03.
Како што и претходно беше образложено, за една од овие четвртти (СЗ 01) не е
започната постапка за изработување на нов детален урбанистички план, поради
нотирани проблеми во планот од повисоко ниво: ГУП на Град Скопје 2012-2022.
Една градска четврт: СЗ 17, се протега на територијата на 2 општини, односно
покрај општина Ѓорче Петров четвртта зафаќа и територија на општина Карпош.
Евентуална изработка на детален урбанистички план за оваа градска четврт би требало
да се одвива низ две паралелни постапки во двете општини, со меѓусебна соработка.
Сепак, површината на четвртта со ГУП на Град Скопје е планирана исклучиво со намена
Д2 - Заштитно зеленило, што ја прави деталната разработка на просторот беспредметна.
Во однос на руралниот дел на општина Ѓорче Петров, општа констатација е дека
постојните важечки урбанистички планови за село се спроведуваат без поголеми
проблеми. Исклучок претставува делот од УПС Орман во кој се врши детална
разработка, а за кој дел се евидентирани одредени отстапувања на границите на
планираните градежни парцели во однос на границите на катастарските парцели од
дигиталниот катастарски план.
Посебен проблем преставува просторот на с. Волково и с. Никиштане, за кој
простор реализацијата се одвиваше преку усвоените општи акти за село. Овие
документации престанаа да важат со почетокот на примена на Законот за урбанистичко
планирање (Службен весник на Република Северна Македонија, број 32/20), согласно
одредбите на Член 105 став (2) од Законот, а просторот опфатен со истите се смета за
простор вон плански опфат. Сепак, општина Ѓорче Петров веќе има во постапка на
изработка урбанистички планови и за двете населени места.
На простори надвор од населени места во општина Ѓорче Петров има 2 (два)
важечки урбанистички планови вон населено место: УПВНМ Веле Поле и УПВНМ Клучка
стопански двор. И кај двата плана забележан проблем при спроведување се деловите од
плановите во кои нема детална разработка; чест случај е катастарските парцели да не
можат самостојно да ги задоволат условите за да претставуваат градежна парцела,
односно до поголем дел од катастарските парцели нема постоен, ниту планиран
сообраќаен пристап. Проблемот е и претходно забележан, па оттаму веќе е започната
изработката на едно изменување и дополнување (на УПВНМ Веле Поле, Блок 7), а и со
претходните Годишни програми била предвидена изработката и на 2 дополнителни
изменувања и дополнувања (на УПВНМ Веле Поле, Блокови 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и
14, како и на УПВНМ Клучка стопански двор, УЕ „А“, УЕ „Б“ – Блок 6 и УЕ „В“).

Сумирано, се препорачува продолжување на постапката за изработка до конечно
донесување на сите започнати урбанистички планови (вкупно 15):
-

ДУП за Градска четврт СЗ 03, Блок 3,
ДУП за Градска четврт СЗ 03, Блок 8,
ДУП за Градска четврт СЗ 05, Блок СЗ 05.01,
ДУП за Градска четврт СЗ 06,
ДУП за Градска четврт СЗ 12,
ДУП за Градска четврт СЗ 13,
ДУП за Градска четврт СЗ 14,
ДУП за Градска четврт СЗ 16,
ДУП за Градска четврт СЗ 21,
ДУП за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.01, Блок СЗ 24.02 и Блок СЗ 24.04,
ДУП за Градска четврт СЗ 25,
УПС Волково,
УПС Никиштане и
Изменување и дополнување на УПС Орман, Блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и
17 и
Изменување и дополнување на УПВНМ Веле Поле, Блок 7.

како и пристапување кон изработка на 7 нови урбанистички планови:
-

ДУП за Градска четврт СЗ 05, Блокови СЗ 05.02, СЗ 05.03, СЗ 05.04 и СЗ 05.05,
ДУП за Градска четврт СЗ 09,
ДУП за Градска четврт СЗ 27,
Изменување и дополнување на УПС Ново Село со разработка на Блок Б2.26,
Изменување и дополнување на УПВНМ Веле Поле, Блокови 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13 и 14,
Изменување и дополнување на УПВНМ Клучка стопански двор, УЕ „А“, УЕ „Б“ –
Блок 6 и УЕ „В“ и
УПВНМ за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани на дел
од КП 3397/1, КО Кучково, м.в. Камено Брдо.

Рак. на одд. за просторно и урб. планирање
Евелина Ќулумоска, дипл. инж. арх.

Рак оводител
со Овластување
на Сектор за урбанизам,
инвестиции и комун. дејности

Советник
Игор Поповски, дипл. инж. арх.
Советник
Диана Шкартова-Георгиевска, дипл. инж. арх.
Филип Ефтимов, дипл. инж. арх.

II

Ф.2 ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТE

III

ф.З ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНО
ПОДРАЧЈЕ

ПОД-ПРОГРАМИТЕ Ф.2 И Ф.З ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И
УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНО ПОДРАЧЈЕ СЕ ФИНАНСИРААТ ОД СЛЕДНИТЕ
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА
ПРИХОДИ
Гру Под Основни
па група сметки
1

2

3

Оддел
Видови на расходи
4

5
СЕ ВКУПНО:

ВКУПНИ ПРИХОДИ
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
КОУНАЛНИ ДАНОЦИ

71
7171
717137

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски
12/2021

6
18.961.081

7

9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000

За
реализациј
а
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000

За
плаќање
2.961.081
2.961.081
2.961.081
2.961.081

ПРОГРАМИРАНИ ТРОШОЦИ ПО ПОД-ПРОГРАМИ - Ф.2 и .Ф.З
РАСХОДИ

Гру
па

Под
група

Осно
вни
сметки

Оддел

1

2

3

4

Видови на расходи

5
СЕ ВКУПНО:

ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ
42

СТОКИ И УСЛУГИ
4211
421190

Пренесени обврски
12/2021

7

9.000.000

За
реализ
ација
7.000.000

2.961.081

1.500.000

1.000.000

525.081

Други комунални такси и услуги
- Чистење канали за наводнување и
одводнување(Водостопанство)
-преостанак долг 2021г
Поправки и одржување на други
градби

4243

Изно
с во
дена
ри
2022
6
18.961.081

За
плаќање

200.000

200.000
200.000

Одржување на други градби
424390

200.000
Други договорни услуги

4259

1.500.000

153.400

425930

425940

4269
426990

1.

2.

Ф3

Археолошки истражувања за
заштита на културните споменици
(научни истражувања)

500.000

Расходи за рушење објекти(дог до
16.10 2022
-Престанат долг 2020г

1.000.000

800.000

- Други оперативни расходи
(геодетски работи)(проекти за
експропријација)
- Превземени обврски 2021/2022
- Проценка на имот
- Превземени обврски 2021г

500.000

Ф3 Програма
421130

Расходи за ѓубретарина(Екофлор)

421190
.

4243

424390

-Други комунални такси и услуги
(расчистување диви депонии)
-Превземена обврска 2021год.
- Расчистување на парцели за
потреби на општината
-Расчистување на депониипревземени обврски 2021(јубај)
Одржување на други градби на
општината

Други договорни услуги
-Изработка на студија за
водоснабдување на с.Кучково
-Геосеизмичко испитување на
терент во Кучково
(ИЗИИС)(пренесена обврска за
2021
)

425
425930

153.400

Други оперативни расходи

4211

1.000.000

2.054.239

171.681

2.054.239
300.000
171.681
6.500.000

6.000.000

2.436.000

1.000.000
4.000.000
6.000.000
500.000
2.000.000

500.000

500.000
200.000
236.000

IV.
Ф.А ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ (Капитални трошоци)
ВОВЕД
Со оваа Под-Програма, а согласно член 43 од Законот за градежно земјиште,
општина Ѓорче Петров врши уредување на градежното земјиште во рамките на
подрачјето утврдено со Генералниот урбанистички план и важечките детални
урбанистички планови.
ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
Под-Програмата Ф.А се финансира од следните извори за
финансирање: ПРИХОДИ
Гру
па

Под
груп
а

Основн
и
сметки

Оддел

Видови на приходи

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски
12/2021

1

2

3

4

5
СЕ ВКУПНО:

ВКУПНИ ПРИХОДИ
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

71
7171

КОМУНАЛНИ ДАНОЦИ
Надоместок за уредување на
градежно земјиште
Други приходи по основ на
комунални дејности
(побарување од Град Скопје од
ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ}

717137
717119
74
7412

6
77.306.815

7

За
За
реализациј плаќање
а
30.100.000 15.673.155 31.533.660
30.100.000 15.673.155 31.533.660
30.100.000

15.673.155 31.533.660

30.100.000

15.673.155 31.533.660

Трансвери од други нивоа на власта
741211

Капитални трансвери од други
нивоа на власта

ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОД- ПРОГРАМАТА Ф.А
РАСХОДИ
Средствата за оваја подпрограма се обезбедуваатод:
Креди од СВ.Банк
12.500.000
Од Буџет на Општина
........................................................17.600.000+47.206.815



Вкупно:
Гру Под
па група
1

2

Основн
и
сметки

Оддел

3

4

48

77.306.815

Видови на приходи

5
СЕ ВКУПНО:

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Улици и патишта

4821

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски
12/2021

6
77.306.815

7

За
реализациј
а
30.100.000 15.673.155
8.000.000
4.180.000

Изработка на проекти, изградба на објекти и
реконструкција на објекти од комунална
изфраструктура која е во надлежност на
Градот Скопје и Општина Ѓорче Петров, за
исполнување на договорните обврски кон
корисниците - сопствениците на градежно
земјиште 60% за Град Скопје и 40% за
Општина Ѓорче Петров
482110

Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн
на улици, пешачки патеки, плоштади и други
јавни површини

2.000.000

2.000.000

1.500.000
500.000

2.000.000

- Проекти за улици за 2022 год
- Улици во СЗ 03
- Улици во СЗ 08
Други помали проекти на улици за потребите
на општината- превземени обврски 12/2021

За
плаќање
31.533.660
26.719.031

482120

482120

Изградба на улици, пешачки
патеки,
плоштади и други јавни
површини

1.000.000

Обработка на јавни површини со
префабрикувани елементи

1.000.000

 Изградба на пристапни патеки
по барање на УЗ и МЗ
- патеки низ ново формирани
паркови и зелени површини
-превземени обврски
(
)
Изградба на улици

950.619

1.000.000
950.619
5.000.000

768.412

-Реконструкција на ул.РадушкаЦрногорска
Iфаза-Превземена
обврска 2020(Филип инг)
-ул.Антон Кецкаров –превземена
обврска 2020г(Пирамид билдинг)
- улици во СЗ 18 (Александрија
ул.6.1 и.6.2)(потребни средства
4.000.000)
- улица Шарпланинска (во
соработка со град скопје)
- ул.нова Тиранска и Лука
Геров(поред пруга, со град
Скопје)

482130

586.048
182.364

5.000.000

- изградба на улици во СЗ 03
(Реконструкција
б
000 000)
на 8улици

2.180.000

- Улица Радушка 2 (од ул.Кузман
Шапкарев до ул.према гробишта)
(потрбни средства за 2 фаза
15.000.000)
- Реконструкција на улици на
деловите од премините преку
пруга во ниво(5 премина во
соработка со МЖ-обврска за 2021
год
- реконструкција на улици урбан
дел,
Превземени обврски
2021г(карпош)
- Реконструкција на ул.Беас Куле и
ул.23 А.Демниески

25.000.000

25.000.000
2.180.000

- Ул.4ти Јули-3та делница(од
ул.Кузман Шапкарев до ул. Панајот
Гиновски)(восоработка со Град
Скопје)
- Реконструкција на ул.Воин
4823

Пречистителни станици и

20.100.000

4.575.896

482310

482320

Подготвување проекти
вклучувајќи и
дизајн за фекална и
атмосферска
канализација
 Проект за фекална и
атмосверска канализација за
бул. Веле марков,(во
соработка со град Скопје)
 Проект за атмосверска
канализација за ул.4ти Јули, II
делница
 Проект за фекална
канализација на ул.Шар
Планина за потребите на СЗ
03
 Проект за атмосверска
канализација за улиците во
СЗ21- ул. Алекса Демниевски,
Социјалистичка Зора и
Изградба на фекална и
атмосферска
Канализ
 Атм.Канализација за ул Радушка
III фаза (потреби средства
17.000.000де) (од кредит св.
Банка можни 12.500.000
ден+4.500.000 од Буџет на
општина= 17.000.000ден


Изградба на Фекална
канализација на ул.Радушка
(L=965m потрбни средства
10,000,000



Атмосверска канализација за
Ул.Арсо Мицков и Николај
Островски(со приклучоци за
бочните улици) потребни
средства 6.000.000



на Бул Веле Марков(гр.Скопје
)



ул. Шар Планина атмосверска
и фекална канал(за потребите
на СЗ 03)( Потребни средства
4.000.000 Град Скопје)



Ул. Во СЗ 03 (потрбно
4.500.000)

600.000

400.000

200.000

19.500.000

4.575.896

12.5000.000
4.500.000

2.500.000



Ул.Воин Драшковци и Исаие
Мажоски(атм.канализација)
-Превземени обврски
атм.канализација ул Радушка за
2021 ( Е.Монт),
П
б
4827
482710

1.575.896
3.000.000

Капацитети за водоснабдување

3.000.000

Подготвување проекти
вклучувајќи и
дизајн за водоводна мрежа
 Во СЗ 11 и стрелиште,
 Во СЗ 03

500.000

238.733

482720

Изградба на водоводна мрежа и
приклучоци за формирање на кружни
токови во урбаниот дел на
општината,
 СЗ 03
 СЗ11 и стрелиште
Изградба на водоводни кружни
приклучоци на водоводни краци во
урбаниот дел на општината
 Изградба на водоводни краци
на улици во урбан дел на
општината
 Пренесени обврски 2021г(
Е.Монт)
 Превземени обврски за
изградба на водоводи урбан
дел(Инж.груп
Изградба на други објекти,

4829
482910

Изработка на проекти за
други објекти(проекти за
уредување
на
нови
содржини во Реонски парк)

482920

Изградба на други објекти

2.500.000
238.733

500.000



482930

Уредување на корзто 3 ФазаПревземена
обврска
12/2020год
 Уредување на нови површини
во Реонски парк планирани
Дислокации на разни инсталации

8.493.155

5.993.155

500.000
482940

4852

485230

Надзор над градба-превземени
обврски2021/2022)
(
Зим)и
е.Консалтинг 2021/2022
Изработка на ГИС софтвер
Надомест за одземен имот

4854
485420

500.000
2.000.000

Надомест за одземен имот

1.500.000
1.500.000

I. Во рамките на реализацијата на Под-Програмата Ф.А предвидено е да се
реализираат и следните позиции кои се 100% стари обврски на Градот
Скопје, врз основа на 100% прибран надоместок за уредување на
градежно земјиште.
1.
Ул. Мајски Манифест од ул.Ѓ.Салај до ул.А.Демниевски, извод. 369/95
расчистување.
2.
Изградба на дел од ул. Македонска Преродба со паркинг во МЗ Мирче
Ацев, (позади објектот на ул. 4-ти Јули чиј инвеститор бил ЈП ССДП), извод
за улицата 135/96, извод за паркингот 314/96.
3.
Дел од ул. Македонска Преродба со паркинзи кај станбени објекти спроти
Црквата во М.З. Ѓорче Петров - расчистување.
4.
Ул. Социјалистичка Зора- трошоци за експропријација
5.
Дел од ул. Сремски Фронт (од ул. Мечкин Камен до ул. 4-ти Јули,
расчистување).

6.
II.

Дел од ул. Ѓорѓи Казепов.
Во рамките на реализацијата на Подпрограмата Ф.А предвидено е да се
реализираат
и следните позиции кои се 100% обврска на Градот Скопје,
произлезена од надлежностите на Градот дефинирани со Законот за Град
Скопје.

1. Регулација и уредување на кејот и насипот на р. Вардар на територијата на
општина Ѓорче Петров, согласно ГУП,
2. Регулација на р.Лепенец на територијата на општина Ѓорче Петров,
3. Изградба на бул. Македонска Војска.I фаза II делница (спој со надвозник Лука
Геров),
4. Довршување на улица 4-ти Јули и изведба на улично осветлување,
5. Изградба на булевар Илинденска,
6. Изградба на булевар Црногорска,
7. Изградба на ул. Сремски Фронт,
8. Изградба на ул. Лепенец,
9. Изградба на ул. Тиранска,
10. Изградба на мост на р. Лепенец и дел од бул. Црногорска на потегот од село
Бардовци до надвозникот за населба Даме Груев,
11. Ул.Шарпланинска.

ОБВРСКИ НА ГРАДОТ И ОПШТИНАТА ПО ОСНОВ НА ПЛАТЕН НАДОМЕСТОК ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕ`НО ЗЕМЈИШТЕ (60% СО 40%)
3. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
Расчистувањето на градежното земјиште е со цел да може да се
изврши опремување на земјиштето градежната парцела со објекти од
комуналната инфраструктра. Под расчистување на градежното земјиште
се
смета:
- Предлог - надоместот за експроприраните недвижнини што ќе се
ек спр оп р и ра а т , се оп ре д ел ув а по па за р н а вре д н о ст сог л а сн о
недвиж носта.
 Решавање на имотно правните односи со сопствениците на земјиштето и
објектите, каде треба да се изведат инфраструктурните објекти.
 Уривање на постојните градежни и други објекти кои се наоѓаат на
градежното земјиште каде треба да се изведат инфраструктурните објекти,
(селидба
на
сопствениците со пренесување на покуќнината и опремата, уривање на
објектите
со
транспорт
на материјалот од уривањето до депо ).
 Предлог - надоместок за одземените насади и посеви на земјиштето се
определува врз основа на елементите со помош на кои според движењата на
пазарот се утврдува нивната пазарна цена, доколку не влегле во пазарната
вредност на земјиштето.
Висината на предлог надоместот за објект кој заради својата природа
не
е
во промет и за кој не се формира пазарна цена (бунари, огради, ѕидови и сл.), се

определува според пазарната вредност на материјалот и работната рака потребна
за
изградба на таков објект, намалена за соодветниот износ на амортизација;
 Трошоците за селидба на сопствениците, со пренесување на покуќнината и
опремата и уривањето на експроприраните објекти, се пресметуваат со тековни
цени.

4. ОБЕМ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
Под обем на уредување на градежното земјиште се подразбира изградба
на објекти од инфраструктурата, заради непречен пристап до градежната
парцела од јавен пат, поставување: водоводна, канализациона ( фекална и
атмосферска ) до приклучна шахта, НН електрична мрежа до приклучен орман,
топлификациона мрежа со приклучна последна шахта и друга инсталација со
приклучоци до градежната парцела.
Уредувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или
делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.
Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира, обемот на
опременост на земјиштето со објекти од комунална инфраструктура за
задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до
границите на градежната парцела:
а.) Објекти на комуналната инфраструктура што служат за заедничка
комунална потрошувачка, за кои се реализирани или ќе се реализираат
следните активности:
 изградба на улици, тротоари, пешачки и други површини согласно урбанистички
планови;
 изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
 изградба на секундарни атмосферски канализациони мрежи до последната
шахта;
 изградба на улично осветлување;
 изградба на јавно зеленило;
б.) Објекти на комуналната инфраструктура што служат за индивидуална
комунална потрошувачка, за кои ќе се реализираат следните активности:
 изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта;
 изградба на секундарна фекална канализациона мрежа до последната шахта;
 изградба на секундарна топлификациона мрежа до и со последната шахта;
Трошоците за уредување на градежното земјиште, до градежната парцела,на
градски сообраќајници ги сноси Градот Скопје во целосен износ , а на
Општинските сообракајници општината Ѓорче Петров во целосен износ, со
едно приклучно место за секој објект од инфраструктурата за една градежна
парцела.
Целосното
уредување
на
градежното
земјиште,
се
врши
по
обезбедувањето на имотно - правни и технички услови и материјални средства.

5.ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА
Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште се
пресметува на следниот начин.
За расчистување на градежни парцели каде ќе се градат објекти од комунална
инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, за
проектирање и изградба на објекти од комунална инфраструктура,
пречистителна станица и уредување на заедничкиот градски простор, се
наплатува надоместок за уредување на градежно земјиште по упросечени
трошоц и на ниво на Град и општина Ѓорче Петров, врз основица изразена во
денари/м2 нето изградена површина, пресметана согласно Правилникот за
степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална
инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за
уредувањето во зависност од степеност на уреденост ("Сл. Весник на РМ" бр.
93/11;65/12;75/12 и 98/12 год).
За секој вид простор неопфатен со одредбата на став 1 на овој член,
надоместокот ќе се пресметува по аналогија, како за просторот опфатен со
Правилникот од претходниот став.
Просториите со нето висина до 2,50 м ' кои се пресметуваат со
коефициент 0,2 согласно Правилникот, се однесуваат само на простории во
подкровје („Сл. Весник на РМ" бр. 93/11;65/12;75/12 и 98/12 год.), а
површината на просторот во подкровје каде висината е 2,50 м и поголема, се
пресметува со коефициент 1,0.
- Доколку во подкровниот простор се појават повеќе нивоа, претходниот
став важи само за последното ниво сметано од долу нагоре.
- За сите простории опфатени со Правилникот наведени во став 1 - се
пресметува надоместокот за уредување на градежното земјиште и тоа:
а.) Дел на надоместокот за изградба на објекти од комуналната
инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка и пречистителна
станица, основните комуналии и подобност (бонитет) на локалитетот.
б.) Дел од надоместокот за уредување на градежното земјиш те за
изградба на објек т и од к омуналн ата инфраструк тура од инд ивиду ална
пот рош ува ч ка , според намената која е дефинирана во техничката
документација, заверена од општина Ѓорче Петров
Висината на основицата за одредување на упросечените трошоци што ќе се
наплатуваат односно исплатуваат на ниво на Опш т ината, еднаква е на
висината на основицата утврдена на 01.01.2015 год, а ќе се усогласува
согласно индексот на пораст на цени на мало добиени од Државниот завод за
статистика.
5.1. Висината на упросечените трошоци за расчистување на градежни
парцели каде ќе се градат објекти од комуналната инфраструктура,
проектирање и изградба на објекти од комуналната инфраструктура за
заедничка потрошувачка (основни комуналии и погодност -бонитет на
локалитетот - комплексот), каде се гради или е изграден станбен, јавен, деловен,
производен и друг простор што се утврдува како процентуален дел од
основицата, се определува со Под-Програмата Ф.А, како е дадено во следниот
преглед:

ТАБЕЛА"А"
КОМПЛЕКСИ

основни комуналии
+ пречистителна
станица 1 %

Погодност - бонитет на
локалитет (комплекс )
станбен
простор

1
1

Дел-2

деловен или
друг простор

2

3

4

20 %

2%

8%

2

Дел - 3

18 %

1,5%

4%

3

Дел - 4

16 %

1%

2%

Усогласувањето на висината на основицата во текот на годината, постојано
се врши согласно индексот за движењето на цените на мало, утврден во
Државниот завод за статистика, а за месеците за кои не е објавен, се применува
последниот објавен индекс.
За сите ненавремени наплати и исплати извршени или што се вршат според
Под-Програ мата Ф.А за тек овната година, се применува индексот за
движење на цените на мало од Државниот завод за статистика. За месеците
за кои не е објавен, се применува последниот објавен индекс.
За ф и н а н с и р а њ е н а р а сч и ст у в а њ е , п р ое к т и р а њ е и и зг р а д ба н а
пречистителна станица за отпадни води на ниво на Град и сите општини во
градот, ќе се одвој ува проц ент уа лен дел во висина од 1 % презент иран во
к олона 2 од ТАБЕЛА "А". Овие средства ќе се наплатуваат на посебна сметка
за оваа намена.
„За финансирање и расчистување, проектирање и изградба на катни
гаражи и паркинзи, каде согласно Законот за градежно зенјиште не може да
се изведе паркирање во рамките на урбанистичката парцела, ќе се одвојува
процентуален дел во висина од 7% од висината на основицата утврдена во
точка 5 од оваа Програма. Овие средства ќе се наплатуваат на посебна сметка
за оваа намена, согласно одлуката на советот на општина Ѓорче Петров
објавена во „ Сл.гласник на Град Скопје" бр.7/2004."
5.2. За надоместување на направените трошоци во расчистувањето на
градежни парцели, каде ќе се градат или се изградени објекти од комунална
инфраструктура, како и за проектирање и изградба на секундарни водови и
објекти од комунална инфраструктура од индивидуална потрош увачка, од
сопственикот односно корисникот на земјиштето се наплатуваат упросечени
трошоци во процентуален износ од утврдената основица, согласно условите
и согласностите за приклуч ување, приложени на денот на склучување на
договорот за надоместок за уредување на градежно земјиште и тоа како
следува:
а. Водоводна мрежа ............................................. 1,50 %
б. Фекална канализациона мрежа .................. 1,50 %
в. Топлификациона мрежа ................................ 3,20 %
Сопственикот - корисникот на градежното земјиште мора да обезбеди
согласност за приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за

индивидуална потрошувачка од соодвет нот о к омуна лно прет приј а т ие и без
согласност на Оп ш т ината не може да се приклучи на инфраструктурните
мрежи и објекти во градот. Доколку не добие писмена согласност од
комуналното претпријатие општина Горче Петров ќе склучи договор за
регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште, само за оние
секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка за кои има писмена
согласност.
По добивањето на дополнителната согласност, со Анекс- договор се
регулира надоместокот за уредување на градежно земјиште за таа секундарна
мрежа од индивидуална потрошувачка, која се налатува по упросечени цени.
На една градежна парцела може да има само еден објект. Доколку на една
градежна парцела покрај предвидениот објект со ДУП, веќе постои објект,
корисникот на земјиштето е должен да го урне веќе постојниот објект, до
добивање на употребна дозвола .

6. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
За висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се
склучува договор за регулирање на надоместок за уредување на градежно
земјиште во писмена форма директно помеѓу корисникот - сопственикот на
земјиштето од една страна и општина Ѓорче Петров од друга страна.
За локалитет за кој не е донесен ДУП а влегува во границите на градежниот
реон одреден со ГУП, ќе се наплати надоместок за уредување на градежно
земјиште, во согласност со намената на ГУП по доставена писмена согласност од
Општината дека упатената техничка документација (урбанистички проект) од
Подрачната единица на Министерството за транспорт и врски е во согласност со
ГУП, ја прифаќа Општината и ќе ја вгради во ДУП при неговото донесување.
За да се склучи договор, корисникот - сопственикот е должен да достави во
оригинал или заверена: проектна документација, хидротехнички услови за
приклучување од улич ната мрежа до приклучната шахта од ЈП "Водовод и
канализац ија " и енергетски согласности издадени од АД "ЕВН " - Подружница
"Електро Скопје " и АД "Топлификација" - Скопје и се составен дел на договорот.
Кога корисниците на земјиштето ќе изградат поголема површина од онаа во
Основниот договор, должни се за разликата која ќе се јави да склучат Анексдоговор согласно на ДУП кој е во важност во моментот на склучување на
Анекс-договорот, што е услов локалната самоуправа да му ги исполни целосно
договорните обврски кога ќе се создадат правни, технички и материјални
услови. Кога корисниците на земјиштето изградат поголема површина од
онаа во Основниот договор, а вкупно изградената површина неможе да се
вклопи во ДУП кој е во важност, локалната самоуправа нема да ги исполни
договорните обврски.
Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен
во друг вид простор, се наплатува еднократно, според усвоената табела за
погодност - бонитет на локалитетот (комплексот), а средствата се неповратни.
Надоместекот за уредување на градежното земјиште за пренамена од друг
вид простор (јавен, деловен, производен и друг ) во станбен простор, не се
наплатува и не се враќа.
При регулирање на надоместокот за уредување на градежно земјиште,

корисникот на земјиштето е должен во целост да го измири надоместокот за
уредување на градежно земјиште за индивидуална потрошувачка, за делот од
објектите од индивидуална потрошувачка на која се приклучува, кои се
изградени после формирањето на Фондот за комунално уредување на
градежно земјиште (воколку недокаже со документација дека истиот го
регулирал.
Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не ќе
се уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците
за делумното уредување на земјиштето - делумен надоместок или воопшто
неплаќа надоместок.
Во случ ај к ога градежното земј иш те е уредено со изгра дена основна
инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела
нема донесено ДУП и не е целосно изградена инфраструктурата, а корисникот
на земјиштето инсистира сам да ја гради секундарната инфраструктурна мрежа
согласно оверена техничка документација за градење на инфраструктурните
објекти со свои средства, должен е на Градот и општина Ѓорче Петров да им
надокнади за порано направените трошоци за изградените основни
инфраструктурни мреживо висина од 33% од надоместокот за уредување на
градежно зејиште одреден во ГЛАВА-5. точка 5.1. и 5,2. да овозможи на идните
корисници на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да
му платат надомест за инфраструктурната мреж а ш т о ќ е ја гра д и са м ; да
би де т ех нич к и п ри ме на од соодв ет нот о к ому на лн о претпријатие и даја
предаде на локалната самоуправа без надомест.
За објекти за к ои до донесува ње на За к онот за Градот Ск опје, помеѓу
корисникот на земјиштето и Градот Скопје се склучени договори за надоместок за
уредување на градежно земјиште врз основа на донесените тогашни решенија за
услови за градба кои во м е ѓу вре м е се п он и ш т е н и , а е и зд а д е н а н ова
за ве рена п роек т н а док у мент а ц иј а , новонастанатите односи ќе се регулираат со
договор помеѓу Градот, Општината и корисникот -сопственикот на земјиштето.
Корисникот на земјиштето е должен да достави документ дека во претходниот
период документацијата му била поништена или не е издадено одобрение за
градба.
Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална
инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за
преместување на објекти од комунална инфраструктура за индивидуална и
заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ги извел и си ги изведува
самоиницијативно, без учество на Градот и Општината, а пред склучување
писмени договори за регулирање на надоместокот за уредување на градежно
земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална
инфраструктура, не се признаваат, освен во локалитети каде биле безправно
изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови, истите се
вклопуваат. За овие локалитети мора да има исправна техничка документација за
изградените објекти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и
изградените инфраструктурни мрежи да се примени од јавните комунални
претпријатија и овластените АД. При ова се признаваат само трошоците - делот
од надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената
инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка. Оваа
изградена инфраструктурна мрежа, мора да биде предадена на Градот и
Општината, да се овозможи идно приклучување на нови идни корисници на
земјиштето без надомест, а новите корисници на земјиштето да им надоместат на
Градот и Општината целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

7. ГРАНИЦИ НА КОМПЛЕКСИТЕ И ЗОНИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Границите на комплексите и зоните за наплата на надоместокот за уредување на
градежно земјиште, се одредени во член 13 од Одлуката за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на општина Ѓорче Петров.
Во точка 5.1 , табела А, графа - 1 , прикажани се зоните по кои се
одредува надоместокот за одземено земјиште за изградба на инфраструктурни
објекти.

ДИНАМИКА И МЕРКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Динамиката на извршувањето ќе биде определена од: приливот на
средствата од надоместокот за уредување на градежно земјиште и другите средства
и стварни правни, технички и материјални услови.
Опремувањето на земјиштето ќе отпочне, по добивањето на Одобрение за
градба на објекти од комунална инфраструктура и воведувањето во владение на
земјиштето.
Со цел успешно да се реализира оваа Програма, неопходно е да се спроведат
договорните обврски со сопствениците на градежното земјиште.
V. Ф.Д ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО
РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА ( Капитални трошоци )
ВОВЕД
Со Подпрограмата Ф.Д се утврдуваат капителните трошоци за уредување на
просторот во руралните подрачја.
Финансирањето на оваа Под-Програма е од комуналната такса за градежно
земјиште за населени места во општина Ѓорче Петров, која се плаќа согласно
Одлука донесена од советот на општина Ѓорче Петров, од изворните приходи на
Општината.
ПРИХОДИ
Гру
па

Под
група

1

2

Осно
вни
сметк
и
3

Оддел Видови на приходи

4

5
СЕ ВКУПНО :

ВКУПНИ ПРИХОДИ
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

71
7171
71712
9
717137

КОМУНАЛНИ ДАНОЦИ
Други приходи по основ на
комунални дејност
Надоместок за уредување на
градежно земјиште

Износ
во
денар
и
6
24.011.279

Пренесени обврски
12/2021
7

За
За плаќање
реализац
12.000.000 2.428.987
9.582.292
12.000.000 2.000.00
9.582.292
12.000.000

2.000.00

9582.292

1.000.000

5.582.292

12.000.000 1.000.000

4.000.000

73

74

КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

428.987

7331 Продажба на земјишта и други нематеријални
вложувања
Надоместок за утврдуваењ на правен
73314
статус на бесправно изградени објекти
4
ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ
7412

428.987

428.987

Трансвери од други нивоа на власта
741211

Капитални трансвери од други
нивоа на власта

ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОД - ПРОГРАМАТА
Ф.Д. РАСХОДИ
Средствата во оваа подпрограма ќе се обезбедат од следните извори:
 Од Буџет на Општината
24.440.266ден.

Гру Под Основн Оддел Видови на приходи
па група и
сметки
1

2

3

4

5
СЕ ВКУПНО :

48

КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ
4821

УЛИЦИ И ПАТИШТА
482110

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски
12/2021

6

7

24.011.279

12.000.00
0
10.000.00
0

2.428.987 9.582.292
9.582.292

-Подготвување на проекти вклучувајќи
дизајн на улици, пешачки патеки,
плоштади и други јавни површини
-Подготвување на проекти за нови патеки
и плоштади и нови зелени површини

482120

-ул 1 во Н.село , и улици за индустриска
зона
- Улица поред пруга од Кисела Јабука до
Волково- Пржина
Изградба на улици,
пешачки патеки,
плоштади и други јавни површини
- изградба на кружен ток Волково,
Превземени обврски 2021г(карош)

4.978.670

462130

Реконструкција на патишта и улици

10.000.00
0

4.603.622

 Реконструкција на улици во Урбан дел
 -Реконструкција на локален пат за
с.Кучково (донација + опстина за (Карпош)
 Реконструкција на краци на ул.20,22,24
и 21 во Волково и краци на ул.40 Кисела
Јабука, Стопаски Двор
Превземени обврски 2021(Бауер БГ)
-Ул.за манастир св.Петка и
св.Недела(2.000.000) во Куќково
- Ул.покрај старо школо
Кучково,(4,760.000)
- Ул.за Старо Буре-Кучково(4.900.000)
4827
482720

2.603.622

5.000.000

2.000.000

5.000.000

Капацитети за водоснабдување

2.000.000

-Изградба на водоводни краци во рурален
дел од општината (Волково,Стопански
Двор, Ново село
-Превземени обврски 2021(Е.Монт)

2.000.000

2.428.987

2.000.000

Надзор над изградба

4829

428.987
48294
0

Надзорна изградба
-Превземена обврсака2021/2022(Зим)

428.987

ДИНАМИКА И МЕРКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Динамиката на извршувањето ќе биде определена од: приливот на
финансиски средствата од комуналната такса и создавање на други технички и
материјални услови.

ПРЕОДНИ ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
За спроведување на овие Програми, надлежен е градоначалникот на општина
Ѓорче Петров и Секторот за урбанизам, инвестиции и комунални дејности.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/18
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за комунални дејности на

општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за комунални дејности на општина Ѓорче Петров за
2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница на
советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/17
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
За комунални дејности на општина Ѓорче Петров
за 2022 година

Декември , 2021 година
Скопје

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за Локална самоуправа (Службен
весник на Р.М. број 5/02), член 4 од Законот за комунални дејности (Службен весник
на РМ бр. 45/97,5/99,45/02,16/04, 5/09 и 163/13), член 15 од Законот за
управување со отпад (Службен весник на Р.С.М. бр. 216/21), член 16 став 1 точка 15
од Статутот на општина Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен гласник на општина
Ѓорче Петров број 18/13) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот
на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и
5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата седница одржана на 30.12..2021
година, донесе:

ПРОГРАМA
за комунални дејности на општина
Ѓорче Петров за 2022 година

В О В Е Д:
II. Програмите за комунални дејности (Ј) се поделена на следните Програми и
Под-Програми:
II.I

ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ (Ј)

II .II ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ И
ЈАВНИ ПОВРШИНИ
II.III ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ
II.IV ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

ПРИХОДИ:
Кате- Ставк Основн
а
гориј
а
ставка
а
1
2
3

71
717
717

Под
ставка
4

Видови приходи

5
СЕ ВКУПНО:

ВКУПНО ПРИХОДИ
Даночни приходи
Даноци на специфични
Комунални даноци

Изно
во
денари
2022
6
233.979.0

94.500.00
82.900.00
82.900.00
82.900.00

Пренесени обврски
12/2021
7
За
реализац
ија
64.176.00
45.750.00
45.750.00
45.750.00

За
плаќање
75.303.0
43.146.0
43.146.0
43.146.0

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Надоместок за уредување на 75.400.00 41.750.00 43.146.0
717137 градежно земјиште
0
0
90
Други приходи по основ
на комунални дејности
717119 (побарување од Градот
од 1997 год.)
717129 Други комунални такси
7.500.000 4.000.000
72

725
725

73

Неданочни приходи

7.000.000 6.000.000 11.000.0
00

Други неданочни приходи

7.000.000 6.000.000 11.000.0
00

Други неданочни приходи

7.000.000 6.000.000 11.000.0

725939 Останати неданочни

7.000.000 6.000.000 11.000.0

Капитални приходи

4.600.000 12.426.00 21.157.0

733

4.600.000 12.426.00 21.157.0
Продажба на земјиште и
7331
други нематеријални
Надоместок за утврдување
733144 на правен статус на
бесправно изградени
бј

74

4.600.000 12.426.00 21.157.0

4.600.000 12.426.00 21.157.0

Трансвери и даноци
741
7412

Трансвери од други нивоа
на власта
Капитални трансвери од
741211 други нивоа на власта

II. I
ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ (Ј)
Програмите за Комунални дејности е поделена на следните Под-Програми:
1. Ј0- ПОД-ПРОГРАМА за одржување на урбана опрема
2.. ЈН - ПОД-ПРОГРАМА за нова урбана опрема(капитални расходи)
3.. ЈГ - ПОД-ПРОГРАМАза за изградба на системи за водоснабдување
4.. ЈИ- ПОД-ПРОГРАМА за изградба на системи за одводнување на одпадни
води

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ПРИХОДИ
Гру Под
па груп
а
1

2

Осно Одде Видови на приходи
вни
л
сметк
и
3
4
5
СЕ ВКУПНО:

ВКУПНИ ПРИХОДИ
71

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
7171

КОМУНАЛНИ ДАНОЦИ
71712
9
717137

Други приходи по основ на
комунална дејност
Надоместок за уредување на
градежно земјиште
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

72

6.500.000
1.500.000 4.000.000
5.000.000 3.800.000 4.892.09
0

Други неданочни приходи

7259
72593
9

Останати неданочни приходи

73

74

Изно
Пренесени обврски
с во
12/2021
дена
ри
2022
6
7
21.392.09
0
За
За
реализац плаќање
7.500.000 9.000.000 4.892.09
0
7.500.000 7.800.000 4.892.09

КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
7331 Продажба на земјишта и други нематеријални
вложувања
Надоместок за утврдуваењ на
73314
правен статус на бесправно
4
изградени објекти
ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ
7412

1.000.000 1.200.000
1.000.000 1.200.000
1.000.000 1.200.000

Трансвери од други нивоа на власта
741211

Капитални трансвери од
други нивоа на власта

1. Ј0- ПОД-ПРОГРАМА за одржување на урбана опрема
2.ЈН- ПОДПРОГРАМА за нова урбана опрема

ПРИХОДИ
Гру Под Основни Одде
па груп сметки
л
а
1
2
3
4

Видови на расходи
5
СЕ ВКУПНО:

Износ во Пренесени обврски
денари
12/2021
2022
6
7
8.000.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

71
7171

ВКУПНИ ПРИХОДИ

За
За
реализац плаќање
3.000.000 3.500.000 1.500.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

3.000.000 3.500.000 1.500.000

КОУНАЛНИ ДАНОЦИ
717137

Надоместок за уредување на
градежно земјиште (дел)

3.000.000 3.500.000 1.500.000
3.000.000 3.500.000 1.500.000

РАСХОДИ
Во овие Под - Програми се планираат средства за одржување на постоечката и за
поставување на нова урбана опрема, во која спаѓаат:
-

клупи,
корпи за отпадоци,
чешми,
информативни табли,
жардинери,
фонтани
и друга урбана опрема и пропратни работи

Ј0. Средствата за финансирање на Под-Програма Ј0 - за одржување на
урбаната опрeма се планираат од изворните приходи на Буџетот на Општина за
2022 година во износ од 3.000.000 денари, пренесени обврски од 2021год (
3.500.000 ден незавршени обврски и 1.500.000 не платени обврски ) или вкупно
потребни средства за реализација на програмата за 2022год.8.000.000 ден.
ЈН. Средствата за финансирање на Под-Програма ЈН - за поставување на нова
урбана опрема се планираат исто така од изворните приходи на Буџетот на
Општината за 2022 година, а во износ од 1.000.000 денари, Пренесени обврски од
12/2021 (3.000.000 ден. не реализирани средства) или вкупно 4.000.000 ден.
Комисијата за комунални дејности заeдно со Градоначалникот да
учествува во утврдување на приоритетите во поставувањeто на урбаната опрема.

3.. ЈГ – ПОД-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
РАСХОДИ
ПРИХОДИ
Гр Под
у груп
а
па
1

2

Осно Одде Видови на приходи
вни
л
сметк
и
3
4
5
СЕ ВКУПНО:

Изно
Пренесени обврски
с во
12/2021
дена
ри
2022
6
7
7.700.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ВКУПНИ ПРИХОДИ
71
7171
71712
9
717137
73

За
За
реализац плаќање
ј
2.500.000 5.200.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

1.500.000 4.000.000

КОМУНАЛНИ ДАНОЦИ
Други приходи по основ на
комунална дејност

1.500.000 4.000.000
1.500.000 4.000.000

Надоместок за уредување на
градежно земјиште
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

7331 Продажба на земјишта и други нематеријални
вложувања
Надоместок за утврдуваењ на
73314
правен статус на бесправно
4
изградени објекти
74
ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ
7412

1.000.000 1.200.000

1.000.000 1.200.000

Трансвери од други нивоа на власта
741211

Капитални трансвери од
други нивоа на власта

РАСХОДИ
Капиталните расходи во оваа Под-Програма се однесуваат на изградба,
реконструкција и доградба на водоснабдителни системи на територија на Општина
Ѓорче Петров, врз основа на Законот за снабдување со вода за пиење и
одводнување на отпадни води.
1. Средствата од оваа Под-Програма ќе се употребат за изградба на
водоснабдителен систем
Средствата за финансирање на оваа Под-Програма ќе се обезбедат од:
- Буџетот на Општината: планирани средства за 2022 година .......... 2.500.000
ден
- Пренесени обврски 12/2021
....................................................................... 5.200.000
ден
--------------------------------------------------------------ВКУПНО
7.700.000ден

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Подставка

Назив

482

ДРУГИ
ГРАДЕЖНИ

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски
2021

6.700.000
За
реализација
2.500.000

482710

482720

Подготвување проекти за
водоводи (градски и
рурален дел) за.ул во
Волково,ВолковоПржина и Стопански
Двор и за попотреба на
други места
Изградба на капацитети за
водоснабдување

За
плаќање

5.200.000

500.000

1.500.000

-изградба на систем за
водоснабдување на
Кучково(ископ на бунар
комплет со пумпна станица и
цевковод)
5.000.000

- Изградба на
водоводна мрежа и
краци во урбан и
рурален дел
за обезбедување на
кружни токови, со куќни

200.000

482940

4..

ЈИ– ПОД-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ НА
ОТПАДНИ ВОДИ
ПРИХОДИ

Гр Под
у груп
а
па

Осно Одде Видови на приходи
вни
л
сметк
и

Изно
с во
дена
ри
2022

Пренесени обврски
12/2021

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

1

2

3

4

5
СЕ ВКУПНО:

6
5.692.090

За
За
реализаци плаќање
2.000.000
300.000 3.392.090

ВКУПНИ ПРИХОДИ
71

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
7171

КОМУНАЛНИ ДАНОЦИ
71712
9

Други приходи по основ
на комунална дејност

717137

Надоместок за уредување
на
градежно земјиште

73

7

2.000.000

300.000 3.392.090

2.000.000

300.000 3.392.090

2.000.000

300.000 3.392.090

КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

7331 Продажба на земјишта и други
нематеријални вложувања
Надоместок за утврдуваењ на
73314
правен статус на бесправно
4
изградени објекти
74
ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ
7412
741211

Трансвери од други нивоа на
Капитални трансвери од
други нивоа на власта

РАСХОДИ
Во оваа Под-Програма се планира изградба на VII –Фаза на фекална
канализација во руралниот и урбаниот дел од Општината како и изградба на
Пречистителна станица. Финансиските средства потребни за оваа Под-Програма ќе
се обезбедат од :
- Донација со прекугранична соработка со Република Косово преку Скопски
плански регион (планирани средстава- донација)
- од Буџетот на општината за 2022г...............................................2.000.000 ден.
Пренесени обврски 12/2021. г........................................................3.692.090 ден.
--------------------------------------Вкупно:
5.692.090 ден.

Подста
вка
482

Назив

Износ во
денари

ДРУГИ ГРАДЕЖНИ
ОБЈЕКТИ

5.692.090

Пренесени обврски
12/2021

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ЗА
ЗА
РЕАЛИЗА- ПЛАЌАЊЕ
ЦИЈА
2.000.000
300.000
3.392.090
482310

Подготвување на проекти за
одводнување на отпадни води во
урбан и рурален дел на
општината


482320

200.000

Проект за Фекална канализација за
крак на ул.2 Ново Село и други улици
за кои нема проекти
( средствата се опредвидени со
договор 2021г)
Изградба на канализација

 Изградба на фекална
канализација со пречистителна
станица во с.Орман (со средства
од ТАФ програмата 27.000.000) и
учество на општината 10%
(3.500.000)
 Изградба на фекална
канализација во руралниот дел од
општината,изградба на примарни и
секундарни краци
с.Волково,ПржинаКисела Јабука,
Стопански Двор и Ново Село (Средства
обезбедени преку Владата на СРМ и
МТВ.

2.000.000

 За новооформени краци и краци кои
не се опфатани со проект (од Буџетот
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надлежен за реализација на основната Ј Програма - комунални дејности со
сите Под-програми е градоначалникот и Секторот за урбанизам, инвестиции и
комунални дејности.
Градоначалникот се овластува да може да определува приоритети при
реализирање на оваа Програма и Под-програма содржана во истата.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен
гласник на општина Ѓорче Петров".

Број 08-2326/19
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за локални патишта, сервисни и станбени

улици на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за локални патишта, сервисни и станбени улици на
општина Ѓорче Петров за 2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе
на Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/18
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
За локални патишта, сервисни и станбени улици
на општина Ѓорче Петров
за 2022 година

Декември , 2021 година
Скопје
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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за Локална самоуправа (Службен
весник на Р.М. број 5/02), член 4 од Законот за комунални дејности (Службен весник
на РМ бр. 45/97,5/99,45/02,16/04, 5/09 и 163/13), член 16 став 1 точка 15 од
Статутот на општина Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен гласник на општина
Ѓорче Петров број 18/13) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот
на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и
5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата седница одржана на 30.12..2021
година, донесе:

ПРОГРАМА
За локални патишта сервисни и станбени улици
во општина Ѓорче Петров за 2022 година

В О В Е Д:
II.II. Програмата за локални патишта сервисни и станбени улици се состои од
следните Под-Програми:
I.

ЈД –ПОД-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ИЛИ
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ
УЛИЦИ(капитални трошоци)

II.

Ј6 – ПОД-ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ
ПАТИШТА СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ И ЈАВНИ ПОВРШИНИ

III.

ЈФ – ПОД-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

IV.

ЈЕ – ПОД-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ

ПРИХОДИ
Груп
а
1

Под Основн
група
и
сметки
2

3

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
4
СЕ ВКУПНО :

71

Износ во
денари
2022

Пренесени обрски
12/2021

5

6

145.529.000

ВКУПНИ ПРИХОДИ

За
реализациј
а
44.000.000 43.026.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

4.000.000 24.800.000

За
плаќање
58.503.000
27.566.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

7171
717137

72

Комунални даноци

44.000.000 24.800.000

27.566.000

Надоместок за уредување на градежно
земјиште
( дел )

44.000.000 24.800.000

27.566.000

6.000.000
6.000.000

11.000.000
11.000.000

6.000.000

11.000.000

11.226.000

19.937.000

10.226.000

17.305.000

1.000.000

2.632.000

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

7259

725939 Останати неданочни приходи

73

КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
7331 ажба на земјишта и други нематеријални
вложувања
Надоместок за утврдуваењ на правен
статус на бесправно изградени објекти

733144

ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ

74
741
7412
741211

1.

Трансвери од други нивоа на власта
Капитални трансвери од други нивоа на
власта

ЈД – ПОД-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ И ЈАВНИ
ПОВРШИНИ
ПРИХОДИ

Груп
а
1

Под Основ
група
ни
сметк
2
3

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
4
СЕ ВКУПНО:

ВКУПНИ ПРИХОДИ

Износ во
денари
2022
5
110.358.00
0

Пренесени обврски
12/2021
6

За
За
реализац плаќање
ј
30.500.00 31.226.00 48.632.000
0
0

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

71

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
7171

Комунални даноци
Надоместок за уредување на
717137
градежно земјиште
( дел )
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
7259
Други неданочни приходи

72

725939 Останати неданочни приходи
73
КАПИТАЛНИ
ПРИХОДИ
7331 Продажба на земјишта и други
нематеријални вложувања
Надоместок за утврдуваењ на правен
733144
статус на бесправно изградени
објекти

30.500.0 15.000.00 20.000.000
30.500.0 15.000.00 20.000.000
00
0

5.000.000 10.000.000
5.000.000 10.000.000

11.226.00 18.632.000
10.226.00 16.000.000
0
1.000.000 2.632.000

ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ

74
741
74

Трансвери од други нивоа на власта

Капитални трансвери од други нивоа
74 на власта

РАСХОДИ
Капиталните расходи на оваа ПОД-Програма се однесуваат на изградба на
локални патишта и улици, како и на реконструкции на постојната патна мрежа.
Средствата за финансирање на оваа Под-Програма(се очекуваат средства
да се обезбедат од:
- Распоредот на средствата е следен:
Од Владата на СРМ (Кредити 2021г)...................................................25.050.000
Од Буџетот на општината за 2022 г.....................................................36.676.000
Од Буџетот на општината (превземени обврски
За плаќање12/2020)...................................................................................48.632.000
----------------------------------------------------------------------------Вкупно:
110.358.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

РАСХОДИ
Подст
авка

Назив

СЕ ВКУПНО:

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски
12/2021

110.358.000
За
реализациј

ВКУПНО:

30.500.000 31.226.000

За
плаќање
48.632.000

Подготвување на проекти
500.000
482110

Подготвување на проекти, вклучувајќи и дизајн на
патишта и улици
- проект за тротоар со улично осветлување на пат за
с.Орман(од ОУ Јоаким Крчовски до средсело)

500.000

500.000
500.000

Изградба и реконструкција на улици
482120

Изградба на улици и патишта

-Изградба на улици во урбан дел на општината
- Изградба на улици во соработка со грд Скопје
(7.000.000 ден за 2019г)
-Пренесени обврски 2019/20/21( Патишта и улици)
- Изградба на улици со асвалт или павер
елементи Превземени обврски 12/2020год.
. Изградба наулици со авалт или павер елементи
во Волково, Стопански Двор и Кисела Јабука,
Ново село

10.000.000

3.676.000

3.928.000

3.676.000

3.324.000

10.000.000
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482130

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ
-

16.000.000

25.050.000

Реконструкција на улици во урбан де на општинатаапревземени обврски за 2021г(Карпош)

44.704.000

17.051.000

- Реконструкција на улици во рурален дел на
општината –Превземени обврски 12/2021год.(Ленди)
- Реконструкција на улиците 74 78 Волково-Пежина
(1.565.000)

27.500.000

- Реконструкција на улици во урбан дел со средства од
кредит од МСИП
- ул.Манчу матак
- ул. Крсто Раковски
- ул. Кузман Капидан
- ул. Наум чакарев,
- Пренесени обврски 2021г (ленди)
-Уредување на пат Стопански Двор-Свиларе со
танпонјрање-Пренесена обврска 2021г (Ленди)

25.050.000
153.000

- Реконструкција на улици во урбаниот дел од општината
за 2022г
- Реконструкција на улици во рерален дел од општината
за 2022г

5.000.000
5.000.000

-Реконструкција на улици од посебна важност за
општината( средства за кофинансирање)
6.000.000

482940

Надзор

485420

Надоместок за одземен имот

2.000.000
4.000.000
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2.

Ј6 – ПОД-ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ
НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРИХОДИ

Група

1

Под Основ
група
ни
сметк
2
3

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
4
СЕ
ВКУПНО :

ВКУПНИ ПРИХОДИ

71

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

Износ во
Пренесени обврски
денари
12/2021
2022
5
6
24.305.000
За
За
реализац плаќање
ија
10.000.00 7.000.000 7.305.000
0
10.000.00 5.000.00 5.000.000

7171

Комунални даноци
10.000.0 5.000.00 5.000.000
Надоместок за уредување на
717137
градежно земјиште 10.000.000 5.000.00 5.000.000
( дел )
0
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
1.000.000 1.000.000

72

7259

73

Други неданочни приходи

725939 Останати неданочни приходи
КАПИТАЛНИ
ПРИХОДИ
7331 Продажба на земјишта и други
нематеријални вложувања
Надоместок за утврдуваењ на
733144
правен статус на бесправно
изградени објекти

74

ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ
741
741

Трансвери од други нивоа на власта

Капитални трансвери од други
741 нивоа на власта

1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.305.000
1.000.000 1.305.000
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РАСХОДИ
Со оваа Под-Програма се врши распоредување и се уредува начинот на
користење на планираните средства за одржување и заштита на локалните
патишта и сервисните и станбени улици на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за
2022 година, дефинирани од Советот на Општина Ѓорче Петров (Службен Гласник
на Град Скопје бр. 7/99). Средствата за финансирање на оваа Под-Програма се
обезбедува од ЈП за државни патишта на РМ во износ од 4.000.000 денари од
приходно конто 741113 - Трансфер на буџет на фондови на РМ. Средства се
обезбедуваат од изворните приходи на Општинскиот Буџет за 2022 година, во
износ од 10.000.000 + превземени обврски 12/2021 7.000.000 и плус обврски за
плаќање 7.305.000 што е вкупно по сите основи 24.305.000 денари.
Табела 1
Подст
авка

Назив

СЕ ВКУПНО:

Вкупно:
42432
0

10.000.0
00

Пренесени обврски
12/2021

За
реализациј
7.000.000

Поправка и одржување на патишта и
улици
- Крпење на улици и патишта,
Превземени обврски 12/2021
год.(Пирамид билдинг)
- Крпење на улици и патишта
- Крпење на улици и патишта(Град
скопје)
- Зимско одржување на улици и
Патишта,2022/2023
- Зимско одржување 2021/2022
- Превземени обврски
12/2020г.(Анизор)

424
424990

Планира
ни
средства
2022
24.305.0
00

Одржување на пат Орман Магистрала
Учество на општината

За
плаќање
7.305.000

2.500.000

3.000.000

7.000.000
7.000.000
997.000
3.808.000
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3. ЈФ – ПОД-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
ПРИХОДИ

Груп
а
1

Под Основн
група
и
сметки
2
3

71
7171
717137

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
4
СЕ ВКУПНО:

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски
12/2021

5
7.500.000

ВКУПНИ ПРИХОДИ

За
реализаци
3.500.000 4.000.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

3.500.000 4.000.000

Комунални даноци
Надоместок за уредување на
градежно земјиште
( дел )

3.500.000 4.000.000

6
За
плаќање

3.500.000 4.000.000

РАСХОДИ
Капиталните расходи во оваа Под-Програма се однесуваат на поставување и
заменување на сообраќајна сигнализација и заштита на опрема на локални
патишта и улици, односно поставување на хоризонтална и вериткална
сигнализација, согласно Законот за јавни патишта.
Средствата потребни за финансира ње на оваа Под-Програма ќе треба
да се обезбедуваат од изворните приходи на Општинскиот буџет за 2022 година и
тоа во износ од 7.500.000 денари.
Трошоците ќе се однесуваат на подсметка 482110 и 482120 - поставување
на хоризонтална и вертикална сигнализација за сите приклучни улици и
(легнати полицајци), пропратена со вертикална сигнализација (сообраќајни
знаци) и проектите за смирен сообраќај на улиците кај основните училишта и
градинки и тоа на ул.Лука геров, ул.Волковска(Н.Село), и ул.Воин Драшковци во Хром.
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Подставк ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА
а
СИГНАЛИЗАЦИЈА
ВКУПНО.

Планирани
средства
2022

Пренесени обврски
12/2021

7.500.000
За
реализаци
ја
3.500.000 4.000.000

482110

Проектирање
- Изработка сообраќан проект за улици
во СЗ 20-Хром
- Превземена обврска за 2021г(24 Инг)
-Сообраќајнипроекти за други улици во
нови УП

482 120

500.000
500.000

Поставување на сообраќајна
сигнализација
-

V.

За
плаќање

За Улици по сообраќаен проект
за Хром и за потребите на
останати улици во
општината(превземени
обврски 2021г Бојта)

ЈЕ – ПОД-ПРОГРАМА ЗА
ПАРКИРАЊЕ

3.000.000
3.500.000

ИЗГРАДБА НА ПРОСТОРИ ЗА

ПРИХОДИ
Груп Под Основн
а група
и
сметки
1
2
3

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
4
СЕ ВКУПНО:

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски
12/2021

5
3.366.000

6
За
реализациј

ВКУПНИ ПРИХОДИ

800.000

За
плаќање
2.566.000
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71
7171
717137

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

800.000

2.566.000

Комунални даноци
Надоместок за уредување на
градежно земјиште
( дел )

800.000

2.566.000

800.000

2.566.000

РАСХОДИ
Средствата за оваа Под-Програма во износ 3.366.000 (од кои
2.566.000 денари се превземени обврски за плаќање 12/2021) кои ќе се
обезбедат од Буџетот на општината Ѓорче Петров.

482

ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

СЕ ВКУПНО:

Планирани
средства
2022

Пренесени обврски
12/2021

3.366.000
За
реализација

Вкупно:
- Изработка на проект за паркинзи
482910 испре постарите колективни згради

800.000

За
плаќање
2.566.000

500.000

482920 Изградба на паркинг простори на
планирани локации
Изградба на паркинзи и
уредување на павилјони испред
колективни згради(согласно
изработени проекти)
-Превземени обврски 2021г(РМК)
Паркинзи во ОУ Ѓорче Петров и ОУ
Беровски(3.000.000)
_ Изградба на паркинзи за
колективни згради (на 4ти Јули, Киј
Социјалистичка Зора, и
)( 000 000)

2.566.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

48292
0

НАДЗОР НАД ГРАДБА

300.000

Вкупно планирани средства за реализација на Програмата за локални
патишта, сервисни и станбеми улици изнесува 110.358.000 денари.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надлежен за реализација на основната Ј Програма - комунални дејности со
сите Под-Програми е градоначалникот и Секторот за урбанизам, инвестиции и
комунални дејности.
Градоначалникот се овластува да може да определува приоритети при
реализирање на оваа Програма и Под-Програма содржана во истата.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен
гласник на општина Ѓорче Петров".

Број 08-2326/20
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за Јавна чистота

на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за Јавна чистота на општина Ѓорче Петров за 2022
година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница на
советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/19
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
За Јавна чистота на oпштина Ѓорче Петров
за 2022 година

Декември , 2021 година
Скопје

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за Локална самоуправа (Службен
весник на Р.М. број 5/02), член 4 од Законот за комунални дејности (Службен весник
на РМ бр. 45/97,5/99,45/02,16/04, 5/09 и 163/13), член 12 од Законот за јавна
чистота (Службен весник на Р.М. бр. 111/2008, 64/.2009, 114/.2010, 130/.2010,
23/.2011, 53/2011, 80/.2012, 163/.2013, 44/2015, 147/2015, 31/2016 и Службен весник
на Р.С.М. бр. 122/21), член 16 став 1 точка 15 од Статутот на општина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 18/13) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на општина
Ѓорче Петров на 6-тата седница одржана на 30.12..2021 година, донесе:
ПРОГРАМА
за Jавна чистота на
општина Ѓорче Петров за 2022 година

В О В Е Д:
II.IV. Програмата за Јавна чистота се состои од следните Под-Програми:
VI. Ј4 – ПОД-ПРОГРААМА ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА
VII. Ј8 –ПОД-ПРОГРАМА ЗА ДРУГИ КОМУНАКНИ УСЛУГИ
ПРИХОДИ
Група

1

Под Основн
група
и
сметки
2
3

71
7171
717137
717129

Износ во Пренесени обврски
денари
12/2021
2022
4
5
6
СЕ ВКУПНО: 22.853.00
За
За
реализа плаќање
ВКУПНИ ПРИХОДИ 21.200.00 850.000
803.000

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

15.700.0 850.000

803.000

Комунални даноци
Надоместок за уредување на
градежно земјиште
( дел )
Други комунални услуги

15.700.0 850.000

803.000

10.700.0 850.000
00
5.000.0
00

803.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

72

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
7259

73

4.000.000

725939 Останати неданочни приходи
КАПИТАЛНИ
ПРИХОДИ
733144 Продажба на земјишта и други
нематеријални вложувања

4.000.000
1.500.000
1.500.000

1. Ј4 - ПОД-ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА
ПРИХОДИ
Груп
а
1

Под Основ
група
ни
сметк
2
3

71

Износ во Пренесени обврски
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ денари
12/2021
2022
4
5
6
СЕ ВКУПНО: 17.100.00
За
За
реализац плаќање
ВКУПНИ ПРИХОДИ 17.100.00
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

12.600.0

Комунални даноци
Надоместок за уредување на градежно
717137
земјиште
( дел )
717129
Други комунални такси

12.600.

7171

72

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
7259
Други неданочни приходи

8.600.0
00
4.000.0
00
3.000.0
3.000.000

725939 Останати неданочни приходи
3.000.000
73
КАПИТАЛНИ
1.500.000
ПРИХОДИ
7331 Продажба на земјишта и други
1.500.000
нематеријални вложувања
Надоместок за утврдуваењ на правен
733144
статус на бесправно изградени објекти
1.500.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

РАСХОДИ

За јавната чистота на oпштина Ѓорче Петров како Општина која припаѓа во
Град Скопје се грижи Јавното претпријатие за Комунална хигиена. Општината за
ефикасно организирање и реализација на чистотата на јавните површини,
одржувањето на зеленилото на јавните површини и парковите на територијата на
oпштина Ѓорче Петров, оджувањето на локалните улици, патишта, јавни пешачки
површини и тротоари во зимски услови на подрачјето на општината ангажира
работници согласно ПРОГРАМАТА ЗА ЈАВНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, со која се утврдува постапкатаи критериумите за
ангажирање на лица на јавни работи, нивните обврски како и потребната
механизација,опрема и материјални средства. Потребните средства за оваа
програма се планирани од Буџетот на општината во висина од 15.600.000 денари
, за 2022 година.

Подставка

Назив
ДОГОВОРНИ УСЛУГИ

Вкупно Ј4+Јк

износ
Износ во
денари
2022

структура
Пренесени обврски
12/2021

17.100.000
За
реализациј
а

425
425910
425990

15.600.000
Други договорни услуги

15.600.000

- Други договорни услуги

- Средства за ангажирање на
работници за комунални услуги во
општината

JK Јавна чистота- капитални расходи

15.600.000

За
плаќање

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

482410

-Средства за формиранје на
претоварна станица за сметпроектирање
- Изградба на претоварна станица
- Средства за расчистување на диви
ВКУПНО

300.000
1.200.000

1.500.000

СЕ ВКУПНО : (Ј4 И ЈК)

17.100.000

Средствата за финансирање на оваа Под-Програма ќе се обезбедат од редовните
изворни приходи на Општината во износ од 17.100.000 денари.
Во оваа под-програма спаѓа и следењето на работата на Концесионерот за
собирање и управување на комуналниот смет во руралниот дел. Работата на овој
концесионер ја следи Комисијата за надзор за навремено и квалитетно вршење на
концесиска дејност, преку разледување на извештаите на концесионерот и увидот
на работата на истиот на терен, за што пак подесува извештај за својата работа.

2.

Ј8 – ПОД – ПРОГРАМА ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ
УСЛУГИ

ПРИХОДИ
Груп
а
1

Под Основн
група
и
сметки
2
3

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
4
СЕ

ВКУПНИ ПРИХОДИ
71
7171
717137
717129

Износ во
Пренесени обврски
денари
12/2021
2022
5
6
5.753.000
За
За
реализац плаќање
4.100.000 850.000 803.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

3.100.000

850.000

803.000

Комунални даноци
Надоместок за уредување на
градежно земјиште
( дел )
Други комунални такси

3.100.00
2.100.00
0

850.000
850.000

803.000
803.000

1.000.00
0

0

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

72

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
7259
Други неданочни приходи
725939 Останати неданочни приходи

1.000.00
1.000.000
1.000.000

РАСХОДИ
Средствата за оваа Под-Програма во износ од 4 .100.000 планирани за2022 и
превземените обврски за 12/2021 од 1 .653.000 или вкупно 5.753.000 ќе се
обезбедат од Буџетот на општината Ѓорче Петров.

Подставк
а

Назив

СЕ ВКУПНО:

Износ во
Пренесени обврски
12/2021
денари
2022
5.753.000
За
реализац
ј

424
424230

425510

424390

ПОПРАВКА И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ
-Дезинфекција, дезинсекцијан и
дератизација
Превземени
обврски
за
дезинфекција и дератизација
Зотокс 12/2021
-планирани
средства
за
заловување
и третман на кучиња скитници(
преку Лајка и град Скопје)
-Одржување на други градби
( часовник и пумпни станици)
- Превземени обврски за
одржуванје на пумпни
станици 12/2021год.(Турбо
инг)
- Одржување на Часовник

4.100.000

850.000

За
плаќање
803.000

900.000
542.000

2.000.000

1.200.000
850.000
261.000

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надлежен за реализација на оваа Програма со сите Под-Програми е
градоначалникот и Секторот за урбанизам, инвестиции и комунални дејности.
Градоначалникот се овластува да може да определува приоритети при
реализирање на оваа Програма и Под-програмите содржани во истата.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен
гласник на општина Ѓорче Петров".

Број 08-2326/21
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за изградба и одржување на јавни објекти

на општина Ѓорче Петров за 2022 година
Се објавува Програмата за изградба и одржување на јавни објекти на општина
Ѓорче Петров за 2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на
Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/20
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
За изградба и одржување на Јавни објекти во општина
Ѓорче Петров за 2022 година

Декември , 2021 година
Скопје

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за Локална самоуправа (Службен
весник на Р.М. број 5/02), член 4 од Законот за комунални дејности (Службен весник
на РМ бр. 45/97,5/99,45/02,16/04, 5/09 и 163/13), член 16 став 1 точка 15 од Статутот
на општина Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче
Петров број 18/13) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на
општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21),
советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата седница одржана на 30.12..2021 година,
донесе:

ПРОГРАМA
за изградба и одржување на јавни објекти во општина
Ѓорче Петров за 2022 година

В О В Е Д:
II.III. Програмата за јавни објекти се состои од следните Под-Програми:
ПРИХОДИ
Група

1

Под
група

Основни
сметки

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

2

3

4
СЕ ВКУПНО :

Износ во
денари
2022

Преносени обврски 12/2021
%

5

6

45.205.000
За
реализација

71

ВКУПНИ ПРИХОДИ

21.800.000

12.300.000

11.105.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

16.700.000

12.300.000

9.885.000

Комунални даноци

16.700.000

12.300.000

9.885.000

Надоместок за уредување на градежно
земјиште
( дел )

15.700.000

12,300.000

9.885.000

7171
717137

717129
72

Други комунални такси
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

7259

Други неданочни приходи
725939 Останати неданочни приходи

73

За
плаќање

КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
7331одажба на земјишта и други нематеријални
вложувања

1.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.100.000

1.220.000

2.100.000

1.220.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Надоместок за утврдуваењ на правен статус
на бесправно изградени објекти

733144

2.100.000

1.220.000

VIII. NA и N1– ПОД-ПРОГРАМА за проектирање,изградба и одржување на
училиштата
IX.

VA а V1 – ПОД-ПРОГРАМА за проектирање, изградба, реконструкција и
одржување на предучилишните установи (градинки)

X.

EA и E0– ПОД-ПРОГРАМА за проектирање, изградба, реконструкција и
одржување на административни објекти

XI.

DA и D1- ПОД-ПРОГРАМА за проектирање, изградба, реконструкција и
одржување на урбани и месни заедници

XII.

LA и L0 – ПОД-ПРОГРАМА за проектирање, изградба, реконструкција и
одржување на повеќе наменски и детски игралишта

1. NA и N1– ПОД-ПРОГРАМА за проектирање,изградба и одржување на
училиштата

ПРИХОДИ
Група

1

Под Основни
група
сметки

2

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

3

4
СЕ ВКУПНО :

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски 12/2021

5

6

6.200.000
За
реализација

71

ВКУПНИ ПРИХОДИ

3.000.000

2.200.000

1.000.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

1.500.000

2.200.000

1.000.000

Комунални даноци

1.500.000

2.200.000

1.000.000

Надоместок за уредување на градежно
земјиште
)

1.500.000

2.200.000

1.000.000

7171
717137

717129
72

Други комунални такси
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

7259

За
плаќање

Други неданочни приходи

1.000.000
1.000.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

725939 Останати неданочни приходи
73

1.000.000

КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

500.000

7331родажба на земјишта и други нематеријални
вложувања

500.000

Надоместок за утврдуваењ на правен статус на
бесправно изградени објекти

733144

500.000

РАСХОДИ
Подставка
NA и N1

Износ во денари
2022

Назив

СЕ ВКУПНО:

Пренесени обврски
12/2021

6.200.000
За
реализација
Вкупно:

Подготвување на проекти

3.000.000
1.500.000

482110

NA

-Изработка на проект( преработка ) за надградба на
ОУ
Тихомир Милошевски
- Изработка на проект за доградба на ОУ Јоаким КрчовскиВолково
- Изработка на проект за реконструкција и доградба на
ОУ Јоаким Крчовски- Никиштане

500.000
500.000
500.000

Изградба на објркти
NA
482120

-Доградба на ПОУ Беровски Хром (МОН)
-Доградба и надградба на ОУ Тихомир Милошевски
(МОН)

482130

Реконструкција на училишта
- Реконструкција на санитарни јазли, ходник и фасада ОУ
Беровски(МОН) 2021/2022 одобрени средства (7.169.000)
-Реконструкција на фасада , подови на училници и
промена на грење во ОУ Ѓорче Петров (МОН) 2021/2022
одобрени средства (11.167.000)

N1

- Одржување на јавни објекти
424210

1.500.000

2.200.000

За
плаќање
1.000.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

- Тековно одржување на објектите на Основните Училишта
- Одржување на системите за греење и електро инсталации
–Превземени обврски 12/2021г( Донхолд)

500.000
1.000.000
1.000.000

482940

Надзор над градбата или реконструкцијата

Средствата за финансирање на оваа Под-Програма за проектирање,
изградба,реконсрукција и одржување на училиштата, се планираат од
изворните приходи на Буџетот на Општина за 2022год во износ од 3.000.000 и
превземени обврски 12 /2021 во износ од 1.000.000 денари или вкупно 4.000.000
денари.
Комисијата за комунални дејности заeдно со градоначалникот да
учествува во утврдување на приоритетите за реконструкција на објектите, додека
тековното одржување ќе се одвива контуирано во сите објекти.

2.

VA а V1 – ПОД-ПРОГРАМА за проектирање, изградба, реконструкција и
одржување на предучилишните установи (градинки)

ПРИХОДИ
Група

1

Под
група

Основни
сметки

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

2

3

4

5

СЕ ВКУПНО :

15.520.000

71

За
реализација

За
плаќање

200.000

9.220.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

6.100.000

200.000

8.000.000

Комунални даноци

5.500.000

200.000

8.000.000

Надоместок за уредување на градежно
земјиште

4.500.000

200.000

8.000.000

Други такси
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
7259

6

6.100.000

717129
72

Пренесени обврски 12/2021

ВКУПНИ ПРИХОДИ

7171
717137

Износ во
денари
2022

Други неданочни приходи

725939 Останати неданочни приходи

1.000.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

73

КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
7331одажба на земјишта и други нематеријални
вложувања
733144

Надоместок за утврдуваењ на правен статус
на бесправно изградени објекти

600.000

1.220.000

600.000

1.220.000

600.000

1.220.000

РАСХОДИ
Подставка

VA и V1

Детски градинки

СЕ ВКУПНО:

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски 12/2021

15.520.000

За
реализација

За
плаќање

Вкупно:
Подготвување на проекти

482110

VA

1.000.000

- Изработка на проектна документација за детска
градинка во Стопански Двор (превземена обрска
2021г) ( Инком)
- Проект за проширување,доградба на градинка во ОУ
Беровски
- Изработка-преработка на проект за детска градинка
кокиче во Хром

482120

6.100.000

Изградба на објекти за Детски градинки

200.000

9.220.000
2.2000.000

2.200.000

500.000

500.000

4.600.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

-

Изградба на Детска градинка во Волково(МТСП)

-

Учество на општината за целосно завршување на
градинка
Волково.
-Превземена
обврска
со
тришартитен договор МТСП-општина и Вардар
градба за 2021г )

-

Обврски
за
довршување
на
одредени
позиции(огради на внатрешни скали,огради на кров,
огради
на
детски
игралишта,
атмосверска
канализација)
превземена
обврска
според
трипартитниот договор ( МТСП, Вардар Градбаиопштина)

7.020.000

3.100.000

1.500.000

- Довршување на оградата на дворот и влезот од
улица на градинката Волково

Одржување на детски градинки

500.000

V1
Тековно одржување на објекти за детски градинки

482940

500.000

Надзор над градба

200.000

Средствата за финансирање на оваа Под-Програмата – се обезбедуваат од
Владата на С.Р.М. преку Министерството за труд и социјална политика (капитални
инвестиции) и од општинскиот Буџет за 2022 година. Во износ 6.100.000 денари
плус пренесени обврски 12/2021 за плаќање 9.220.000 денари и пренесени
обрски за надзор во износ од 200.000 денари, вкупно 15.520.000 денари.

3.

ЕА и Е0– ПОД-ПРОГРАМА за проектирање, изградба, реконструкција и
одржување на административни објекти
ПРИХОДИ

Група

1

Под
група

Основни
сметки

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

Износ во
денари
2022

Пренесени обрски
12/2021

2

3

4

5

СЕ ВКУПНО:

2.694.000

6

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

За
реализација

ВКУПНИ ПРИХОДИ

2.000.000

694.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

2.000.000

694.000

Комунални даноци

2.000.000

694.000

Надоместок за уредување на градежно
земјиште
( дел )

2.000.000

694.000

71
7171
717137

72

За
плаќање

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
7259

Други неданочни приходи
725939 Останати неданочни приходи

73

КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
7331дажба на земјишта и други нематеријални
вложувања
733144

Надоместок за утврдуваењ на правен
статус на бесправно изградени објекти

РАСХОДИ
Подставка
ЕА и Е0

Административни објекти

СЕ ВКУПНО:

Износ во денари
2022

Пренесени обврски
12/2021

2.694.000
За
реализација
Вкупно:

2.000.000

Подготвување на проекти
482110

ЕA

Изградба на објркти
ЕA
482120

-

482130

Доизградба на општинската зграда се потребни
средства во износ од 30.000.000ден.
За целосно опремување на објектот проценето е
дека се потребни средства од 10.000.000 ден.

Реконструкција на уобјекти

1.000.000

1.000.000

За
плаќање
694,000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Е0

- Одржување на административни објекти

1.000.000

- Тековно одржување на административни објекти

1.000.000

694.000

424210

- Превземени обврски за 2021г(Донхолдинг)-

482940

694.000

Надзор над градбата или реконструкцијата

Средствата за финансирање на оваа Под-Програма за одржување на
административни општинските објекти се планираат од изворни приходи на
Буџетот на општината за 2022 година, во висина од 2.000.000 превземени обврски
2021 година (Дон холдинг) во износ од 694.000 или вкупно потребни средства за
2022 година од Буџетот на општината во износ од 2.694.000 денари.
Одговорните во Одделението за комунални дејности заедно со
граданачалникот ќе учествуваат во утврдувањето на приоритетите за работа.

4.

DA и D1- ПОД-ПРОГРАМА за проектирање, изградба, реконструкција и
одржување на урбани и месни заедници
ПРИХОДИ

Група

1

Под
група

Основни
сметки

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

2

3

4
СЕ ВКУПНО:

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски 12/2021

5

6

1.700.000
За
реализација

71
7171
717137

РАСХОДИ

ВКУПНИ ПРИХОДИ

1.500.000

200.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

1.500.000

200.000

Комунални даноци

1.500.000

200.000

Надоместок за уредување на градежно
земјиште
( дел )

1.500.000

200.000

За
плаќање

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Подставка
ЕА и Е0 Урбани и месни заедници

СЕ ВКУПНО:

Планирани
средства
2022

Пренесени обврски
12/2021

1.700.000
За
реализациј
а

ВКУПНО:
1.500.000

200.000

ПРОЕКТИРАЊЕ
424110
DА
-Проект за реконструкција на УЗ Даме Груев,
- Проект за Урбана заедница во Хром

424210

424320

Изградба на објекти за месни и урбани заедници

-

Изградба на Урбана заедница Дексион

-

Изградба на месна заедница во Никиштане

-

Изградба на Урбана заедница во Хром

Реконструкција на месни и урбани заедници

- Реконструкција на Месна заедница во Орман

1.000.000

1.000.000

- Реконструкција на Урбана заедница во Даме Груев

500.000
ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ
D1

Одржување на објекти на Месни и Урбани заедници

500.000

482210

482940

НАДЗОР НАД ГРАДБА:

200.000

За
плаќањењ

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

5.

LA и L0 – ПОД-ПРОГРАМА за проектирање, изградба, реконструкција
и одржување на повеќе наменски и детски игралишта

ПРИХОДИ
Група

1

Под Основни
група
сметки

2

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

3

4
СЕ ВКУПНО:

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски
12/2021

5

6

19.091.000
За
реализација

71

За
плаќање

ВКУПНИ ПРИХОДИ

9.200.000

9.700.000

191.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

6.200.000

9.700.000

191.000

Комунални даноци

6.200.000

9.700.000

Надоместок за уредување на градежно
земјиште
( дел )

6.200.000

9.700.000

191.000
7171
717137

717129
72

Други комунални такси
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

7259

Други неданочни приходи

725939 Останати неданочни приходи
73

КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
7331 дажба на земјишта и други нематеријални
вложувања
733144

191.000

Надоместок за утврдуваењ на правен статус
на бесправно изградени објекти

2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

1.000.000

РАСХОДИ
Подставка

LA I L0 Објекти за спорт и рекреација-Повеќе наменски и
детски игралишта

СЕ ВКУПНО:

Износ во
денари
2022

Пренесени обврски
12/2021

19.091.000
За
реализација

За
плаќање

Вкупно:

9.200.000

9.700.000

191.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Подготвување на проекти

200.000

482110
-Изработка на проектна документација за
повеќенаменско игралиште во Ново Село
200.000

LA

- Изработка на проектна документација за
повеќенаменско игралиште во Кисела Јабука

Реконструкција на спортски игралишта
482130

Реконструкција на спортски игралишта –обнова на
подната подлога Превземени обврски за 2021г(
Аспром)

-

Реконструкција на останати спортски игралишта,
Училишни сали- обнова на подови

-

428120

1.500.000

Изградба на
игралишта.

482120

-

-

повеќенаменски

игралишта

и

детски

1.500.000

1.500.000

Изградба на игралиште за баскет во СЗ12
(полициска населба)

Изградба на нови игралишта за баскет на повеќе
локации во општината
-

7.500.000

1.500.000

Изградба на школски базент(Млади и спорт)

-

Изградба на спортска сала во ОУ Беровски-Хром

-

- Изградба систем за греење во спортска сала во
ОУ Јоаким Крчовски- превземени обврски за
12/2021 год.

Изградба на детски игралишта

2.200.000

2.000.000

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

-

Изградба на детско игралиште во УЗ Ѓоче Петров
(Кај стара полиција)(2019)

-

Изградба на детско игралиште во ОУ Беровски( на
старото тениско игралиште)

-

Изградба детски игралишта во УЗ Хром,УЗ Ѓорче
Петов, УЗ Мирче Ацев, УЗ Даме Груев, МЗ Ново
Село( Стопански Двор и МЗ Волково

2.000.000

424390

Одржување на спортски терени-повеќе наменски и
детски игралишта

L0

Одржување
на
објекти
за
спорт
ирекреација,спортски сали иповеќе наменски и
детски игралишта

4.000.000

191.000

4.000.000

191.000
-

Пренесени обврски за 12/2021г (Донхолдинг)
Надзор

200.000

Средствата за оваа Под-програма во висина од 9.200.000 плус
превземените обврски за 12/201 во висина од 9.700.000 днари за изработка и
191.000 денари за плаќање или вкупно 19.091.000 денари, ќе се обезбедат од
Буџетот на општината за 2022 година.
Одговорните во одделението за комунални дејности заедно со
градоначалникот ќе учествуваат во утврдувањето на приоритетите за работа.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надлежен за реализација на оваа Програма со сите Под-Програми е
градоначалникот и Секторот за урбанизам, инвестиции и комунални дејности.
Градоначалникот се овластува да може да определува приоритети при
реализирање на оваа Програма и Под-програмите содржани во истата.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен
гласник на општина Ѓорче Петров".
Број 08-2326/22
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување Извештај за реализација на програмата за
заштита на животната средина и природата, програмата за енергетска ефикасност,
програмата за јавно осветлување и програмата за Локален економски развој на
општина Ѓорче Петров за период
од 01.01-31.10.2021 година


Се објавува одлуката за усвојување на Извештај за реализација на програмата
за заштита на животната средина и природата, програмата за енергетска ефикасност,
програмата за јавно осветлување и програмата за ЛЕР на општина Ѓорче Петров, за
период од 01.01-31.10.2021 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на
Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/21
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на oпштина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата

седница одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за заштита на животната
средина и природата, Програмата за чист воздух, Програмата
за енергетска ефикасност, Програмата за одржување и развој на јавното
осветлување и Програмата за Локален економски развој на општина
Ѓорче Петров за 2021 година за период од 01.01.-31.10.2021 година

Член 1
Советот на општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за реализација на
Програмата за заштита на животната средина и природата, Програмата за чист
воздух, Програмата за енергетска ефикасност, Програмата за одржување и развој на
јавното осветлување и Програмата за Локален економски развој на општина Ѓорче
Петров за 2021 година, за период од 01.01.-31.10.2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/23
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ûúõøċąóëĀóĂăāöăóÿóúóúóċąûąóĀóùûõāąĀóąóĄăø÷ûĀóû
Ăăûăā÷óąó


 ĂġėĂģġĖģēğē-2ġėģęĦĕēĽĘĠēĦģĔēĠēġĢģĘğē


ĂġĢģēĕĝěěġėģęĦĕēĽĘĠēĦģĔēĠēġĢģĘğē

ăĘĝġĠĤĥģĦěģēĠěĤĘĢġĕĘĿĘĢēģĝġĕĤĝěĝĞĦĢěěĝġģĢěĚēĤğĘĥĚēğĘĠĘĥěĤĘėēĤĝěĠē
ġīĥĘĥĘĠě ĝĞĦĢě īĥģēħġĕě ěĚĕģīĘĠē Ę ĢġĢģēĕĝē Ġē ĝġģĢěĥĘ Ěē ġĥĢēėġĩě ě ėģĦĖě
ēĝĥěĕĠġĤĥěĠēĥĘģěĥġģěĻēĥēĠēġĢīĥěĠēĥēćěģğēĥēĚēġėģęĦĕēĽĘĥġĠēġĢģĘğēĥēĘ
ěĚĔģēĠē ĤġĖĞēĤĠġ ĚēĝġĠġĥ Ěē ĻēĕĠě ĠēĔēĕĝě Ģģě  īĥġ ĝēĝġ ĠēĻĢġĕġĞĠē Ę ěĚĔģēĠē
ħěģğēĥēćûĀóėġġĘĞ-ĄĝġĢĻĘ


 ĂġėĂģġĖģēğē-ĚēëēĕĠēĪěĤĥġĥē

÷ģĦĖěĝġğĦĠēĞĠěģēĔġĥě

 ĄġĩĘĞėēĤĘĢġėġĔģěĨěĖěĘĠēĥēĠēĦĞěĩěĥĘěėģĦĖěĥĘĻēĕĠěĢġĕģīěĠěĕġ
ġĢīĥěĠēĥēģĘėġĕĠġĤĘēĠĖēęěģēēĥĠĘĕģēĔġĥĘĠěĞěĩē ĤġĩěĻēĞĠġĚēĖģġĚĘĠě ĝġě
ĤĘĝġĻėĠĘĕĠġĤĘēĠĖēęěģēĠěĚēģēėěĢġėġĔģĦĕēĽĘĠēĝġğĦĠēĞĠēĥēĤġĤĥġĻĔēě
ĨěĖěĘĠēĢģĘĝĦóĖĘĠĩěĻēĚēĕģēĔġĥĦĕēĽĘ


 ĂġėĂģġĖģēğēJ-āėģęĦĕēĽĘěĝġģěĤĥĘĽĘĠēĢēģĝġĕěěĚĘĞĘĠěĞġ

āėģęĦĕēĽĘĠēėģĦĖěĖģēėĔě



āėģęĦĕēĽĘĠēėģĦĖěĚĘĞĘĠěĢġĕģīěĠě

1. ĂġėĂģġĖģēğē5-úēīĥěĥēĠēęěĕġĥĠēĤģĘėěĠēěĢģěģġėē

-÷ģĦĖěġĢĘģēĥěĕĠěģēĤĨġėě


2. ĂġėĢģġĖģēğē1-āĤĠġĕĠġāĔģēĚġĕēĠěĘ

ĂġėĖġĥġĕĝēĠēĢģġĘĝĥěĚēėĘĞġĕĠěġĔĻĘĝĥě

āėģęĦĕēĽĘĠēĚĖģēėě

1. õġ ĥĘĝġĥ Ġē ěĚğěĠēĥěġĥ ĢĘģěġė  ĕġ ġĤĠġĕĠěĥĘ ĦĪěĞěīĥē ĕģīĘĠġ Ę
ĢĘģğēĠĘĠĥĠġġėģęĦĕēĽĘĠēġĤĕĘĥĞĦĕēĽĘĥġĕġėġĕġėĠēĥēěĝēĠēĞěĚēĩěġĠē
ěĠĤĥēĞēĩěĻēėĕġģĠěĥĘĢġĕģīěĠěěĤĞĂģĘėĢġĪĘĥġĝġĥĠēĦĪĘĔĠēĥēĖġėěĠē
ġėĕġĘĠěĤĘĤģĘėĤĥĕēěĢģĘėēėĘĠěĠēĦĪěĞěīĥēĥēĚēĢġĢģēĕĝěĔġĻēėěĤĦĕēĽĘ
ě ĤĞěĪĠě ĢġĢģēĕĝě ĝġě ĿĘ ġĕġĚğġęēĥ ĠĘĢģĘĪĘĠġ ġėĕěĕēĽĘ Ġē ĠēĤĥēĕĠěġĥ
ĢģġĩĘĤ

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

2. ûĚĕģīĘĠē Ę ĚēğĘĠē Ġē ĝģġĕĠē ĝġĠĤĥģĦĝĩěĻē ĕġ āāĆ æġģĪĘ ĂĘĥģġĕ
ħěĠēĠĤěģēĠġġėÿāĀ
3. ûĚĖģēėĔēĠēĝģěĞġ ĚēĂāāĆ ÷ěğěĥēģ ĂġĢöġģĖěĘĕ–ôĘģġĕĤĝěĕġĠĈģġğ
ćěĠēĠĤěģēĠġġėÿāĀĤġėġĖġĕġģĔģ-ġėĖġėĄġĕģĘėĠġĤĥ
ġė  ėĘĠ Ąġ ÷÷õ ûĚĕĘėĦĕēĪ Ġē ģēĔġĥěĥĘ Ę ħěģğēĥē ĆăôóĀ
ĂþóĀýāĀĄąăĆýąûāĀĆĂĉąĘĥġĕġûĚĕĘėĘĠġ
4. ûĚĖģēėĔēĠēĝģěĞġĚēāāĆąěĨġğěģÿěĞġīĘĕĤĝěĤõġĞĝġĕġ–ĤĀġĕġĄĘĞġ
ćěĠēĠĤěģēĠġġėÿāĀĤġėġĖġĕġģĔģ-ġėĖġėĄġĕģĘėĠġĤĥ
ġėėĘĠĄġ÷÷õûĚĕĘėĦĕēĪĠēģēĔġĥěĥĘĘħěģğēĥēýõóþûąøą
ôøąāĀû÷óąĘĥġĕġûĚĕĘėĘĠġ




ĂġėĢģġĖģēğēL/$–ĄĢġģĥěģĘĝģĘēĩěĻē

āėģęĦĕēĽĘĠēėģĦĖěĖģēėĔě

 āėģęĦĕēĽĘĠēĢġĤĥġĘĪĝěĤĢġģĥĤĝěĥĘģĘĠě

ĀēĤěĥĘĤĢġģĥĤĝěĥĘģĘĠěĕġġĢīĥěĠēĥēæġģĪĘĂĘĥģġĕĤĦĝĩĘĤěĕĠġĘĕģīĘĠġ
ġėģęĦĕēĽĘĥġĠēĥĘģĘĠġĥģĘĝĕěĚěĥěĥĘēĠēĻĪĘĤĥġĢġĢģēĕĝēěĞěĚēğĘĠēĠē
ėĘĞġėęěĪēĠěĥĘġĖģēėě

 ÷ĘĥĤĝěěĖģēĞěīĥē

ûĚĕģīĘĠěĤĘĢġĢģēĕĝěĠēĢġĕĘĿĘėĘĥĤĝěěĖģēĞěīĥēĠēĥĘģěĥġģěĻēĥēĠē
āĢīĥěĠēĥēěĚĕģīĘĠēĢġĢģēĕĝēĠēģĘĝĕěĚěĥěĥĘ ĞĦĞēīĝěĝĞēĩĝēĞĝě
ĢģġğĘĠēĠēĢġėĞġĖēĥēġėĢĘĤġĝěĤĞ 

ĄģĘėĤĥĕēĥē Ěē ģĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻē Ġē ĤĢġģĥĤĝě ĥĘģĘĠě ě ġėģęĦĕēĽĘ Ġē ėĘĥĤĝěĥĘ
ěĖģēĞěīĥēĤĘġĔĘĚĔĘėĘĠěġėôĦŁĘĥĠēāĢīĥěĠēæġģĪĘĂĘĥģġĕĚē21Ėġė


ĂġėĢģġĖģēğē'$ğĘĤĠēĤēğġĦĢģēĕē(ýēĢěĥēĞĠěĂģġĘĝĥě 

-ăĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēėĘĞġĕĠěġĔĻĘĝĥě


ĂġėĢģġĖģēğē($-ýēĢěĥēĞĠěĥģġīġĩěĠēġĢīĥěĠēĥē









-ăĘĝġĠĤĥģĦĝĩěĻēĠēėģĦĖěġĔĻĘĝĥě

-ýĦĢĦĕēĽĘĠēġĢģĘğēĚēĖģĘĘĽĘěĝĞěğēĥěĚēĩěĻē

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
(Г-10 и Д-1)

Во врска со програмата за подршка на ЛЕР во општина Ѓорче Петров за 2021год.
предвидени беа активности за планирање на локалниот економски развој, утврдување на
развојните приоритети, водење на локалната економска политика и подршка на развојот на
МСП и претприемништвото. До овој момент реализирана е само една активност од
планираните:
1. Програма Г-1- Поддршка на ЛЕР
425970 – Консултантски услуги
За потребите од изработка на ПАД-документ за користење долгорочни заемски средства
од МСИП2-Проектот на Светска Банка при Министерство за финансии, од страна на
финансиски консултант-експер од Здружението ”Центар за промоција на одржливи

земјоделски практики и рурален развој” (ЦеПро Сард) беше изработена стручна финансиска
анализа на проектот за “Реконструкција на различни улици во урбаното општинско подрачје
-општина Ѓорче Петров”. Анализата опфаќаше три поглавја:
1. Инвестициона анализа
2. Cost-benefit анализа
3. Анализа на ризици
Цена на чинење на услугата: 72.570,00МКД(со вклучен ДДВ).
Одделението за ЛЕР, подготовка на проектни апликации, поддршка за ЕУ и ЈПП во
текот на 2021година континуирано работеше на изработка на проектни апликации и истите
ги

поднесуваше

до

соодветни

институции

(домашни,

меѓународни

донматорски

институции/институции од централна власт/амбасади/технички канцеларии)
Име на проект

Институција во која е

Статус

поднесена
паликацијата
1.

Барање за Изработка на стратешка

МЖСПП - Конкурс за

документација ЛЕАП (2020-2026),

распределба на

Катастар на животна средина и

средства за

Регистар на загадувачи на

финансирање и

територија на општина Ѓорче

реализирање

Петров

програми, проекти и
др. активности од
обкласта на
животната средина
(раздел 1.3, точка 1-

Нема одговор
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Изработ ана
техничка
документација )
2.

Мапирање на рекреативна

БРР преку МЛС

Одобрен

БРР преку МЛС

Одобрен

Изградба на колектор од фекална

Поднесена

Одобрен

канализација во с.Орман и станица

апликација во

за третман на отпадни води кај

програмата за

р.Лепенец

прекугранична

велосипедска патека со
поставување вертикална
сигнализација-Кучково, Општина
Ѓорче Петров
3.

“Мапирање на рекреативна
пешачка патека со поставување на
вертикална сигнализацијаКучково, Општина Ѓорче Петров

5.

соработка во
партнерство со
општина Ново БрдоКосово ( IPA CrossBorder Cooperation)
6.

"Изградба на фекална

Јавен повик од БРР

канализациона мрежа во

при МЛС за Развој на

с.Никиштани со пречистителна

подрачја со

станица покрај р.Лепенец"

специфични

Нема Одговор

развојни потреби
7.

8.

Изработка на комплетна проектна

Јавен повик од БРР

документација за регулација на

при МЛС за Развој на

канал за одводнување долж

урбаните подрачја и

главната улица во с.Никиштани и

одржлив урбан

уредување на улицата"

развој

Изградба на локален пат с.Орман –

Јавен повик од БРР

с.Волково-с.Кучково-граничен

при МЛС за

премин Чашка/делница Волково-

Програма за

Кучково општина Ѓорче Петров

намалување на
диспаритетитемеѓу и
во рамки на
планските региони

Нема Одговор

Нема Одговор
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9.

10.

11.

„Изработка на Основен проект за

Програмата за

изградба на водоснабдителен

инвестирање во

систем во село Кучково – Општина

животната средина

Ѓорче Петров”

за 2021 година

Реконструкција на улици во

МСИП2-Светска

Одобрен

урбаното општинско подрачје

Банка

Во тек

Партерно уредување на локалитет

МСИП-2-Светска

Одобрен

КРСТ во с.Кучково(Фаза 1-Еко

Банка-ГРАНТ

Нема Одговор

Училница)
ИЗВЕШТАЈ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕР, ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ АПЛИКАЦИИ,
ПОДРШКА ЗА ЕУ-ПРОГРАМИ И ЈПП

Програмските активности на ова одделение се вклучени во Програмата Р10 и Ј7 за заштита
на животна средина и природата на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 2021 година,
бидејќи досега нема добиено налог за изработка на сопствена Програма. Во продолжение –
извештај од работата на Соработник за рурален развој, соработка со бизнис заедницата, НВО
и поддршка на туризмот:

Бр.

Име на проект/активност
1.

Проект - Агрохемиска анализа
на почви од земјоделски
површини

2.

Набавка на садници за зелен
појас на река Лепенец

Период
на Проценет
реализација
буџет
100.000
Сектор
за Април-Мај
тековно
економски
одржлив
развој,
Консултант
1.000.000
Сектор
за Тековно
економски
одржлив
развој, одд.за
образование

Носител

Ниту една од овие програмски активности не е реализирана досега. Покрај овие активности,
одделението е посветено на издавање Уверенија и записници за обработливост на земјиште
и по однос на овие барања, во прилог е извештај за статусот на досега пристигнатите и
обработени барања на граѓани:
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Вид на предмет

Барање за
обработливост
на земјиште
Мислење за
издавање на
дозвола за
користење на
површинска
вода од
р.Лепенец
Проект за
регулација на
р.Лепенец
Чистење на
каналите за
наводнување
Инфраструктура
за пристап до
земјоделско
земјиште
Барање за сеча
на суви тополи
во с.Орман
Известување за
течење на вода
од бушотина

Вкупно
поднесени
барања

Позитивно
решени

Негативно
решени

Неутрално
решени

Одбива
странката
да го
подигне/во
тек

66

48

13

4

2

2

1

1

/

/

Во тек

1

1

/

/

/

1

1

/

/

/

1

1

/

/

/

1

/

1

/

/

ИЗВЕШТАЈ НА ОДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ И УПРАВУВАЊЕ СО ЗЕМЈИШТЕ
Во овој дел, поднесен е извештај исклучиво за постапки поврзани со документирање
на градежно земјиште и водење постапки по пат на непосредна спогодба :

Постапки за отуѓување на државно градежно земјиште
статус

Вкупен број
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Во постапка

електронски
43

писмени
2

Во прекин

20

1

Решени во 2021

71

7

Ͳ

поизитивни

30

3

Ͳ

негативно

41

3

9

1

По Жалба/тужба




Градоначалник
Александар Стојкоски с.р.
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за заштита на животната средина и природата

во општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за заштита на животната средина и природата во
општина Ѓорче Петров за 2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе
на Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/22
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
за заштита на животна средина и природата на подрачјето на
општина Ѓорче Петров за 2022 година

Скопје, Декември 2021 година
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Врз основа на член 22 став 1 точка 2, член 36 и член 62 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр 5/2002), член 3 став 3 и
член 5 став 34 точка 1 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ”
бр.53/05)͕ член 16 став 1 точка 16 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 3/19 и 5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата на
седницата одржана на ден 30.12.2021 година, донесе:

ПРОГРАМА
за заштита на животна средина и природата на подрачјето на
општина Ѓорче Петров за 2022 година



1. Воведни напомени
Во насока на воспоставување на одржлив развој на општина Ѓорче Петров, а со тоа
и заштита и унапредување на животната средина и здравјето на луѓето, воедно и
обезбедување подобри услови за живот на сите жители во Општината, се пристапи кон
изработка на заштита на животна средина и природата на подрачјето на општина
Ѓорче Петров за 2022 година.
Земајќи ги во предвид барањата на регулативата на ЕУ, новите Закони од областа
на животната средина, како и новите надлежности на единиците на локална
самоуправа, согласно Законот за локална самоуправа, евидентна е потребата од
превземање на голем број мерки и акции за спроведување на истите.
Единиците на локална самоуправа играат клучна улога во имплементацијата на
голем дел од барањата регулирани со новата законска легислатива од областа на
животната средина. Во продолжение се наведени надлежностите согласно законите
од областа на животната средина, кои се усогласени со ЕУ регулативата. Направениот
преглед по истите дава јасна слика за обврските на ЕЛС и потребите за зајакнување на
човечките капацитети за спроведување на истите. Обемните обврски наметнуваат и
потреба од обезбедување на големи финансиски средства за реализација на истите.
Законот за локална самоуправа утврдува листа на надлежности на општините
меѓу кои и урбанистичко планирање, заштита на животната средина и природата и
комунални дејности (ќе ги споменеме снабдувањето со вода за пиење, одведување и
пречистување на отпадни води, постапување со комунален отпад, изградба,
одржување и реконструкција на инфраструктурни објекти и др).
Воспоставување на ефикасен систем за управување со животната средина е голем
предизвик, но воедно и обврска што основна причина за изработка на оваа Програма
за заштита на животна средина и природата на подрачјето на општина Ѓорче Петров
за 2022 година.
2. Цели на програмата
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Општа цел на програмата за заштита на животна средина и природата на
подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2022 година е подобрување на квалитетот на
живеење на населението на подрачјето на врз основа на анализа на реалната состојба
на квалитетот на животната средина во општината како и превземање на соодветни
мерки согласни со Законот за животна средина, заштита на животот и здравјето на
луѓето, предвидување, следење, спречување, ограничување и отстранување на
негативните влијанија врз животната средина и превземање на контролата врз
активнистите кои ја загрозуваат животната средина.
Специфични цели на програмата се:






намалување на загаденоста на почвите, водата и воздухот,
подигање на јавната свест на граѓаните,
воспоставување на управување со комуналниот отпад,
идентификација на загадувачи,
креирање на стратегиски документи, акциони планови и други програми за заштита на
животната средина.

Вака поставените цели се доволни за да обезбедат услови за квалитетен живот на
граѓаните на општина Ѓорче Петров во здрава и чиста животна средина.
3. Проекти и активности

Врз основа на потребите се утврдени проектите и активностите на програмата за
заштита на животна средина и природата на подрачјето на општина Ѓорче Петров за
2022 година.
Оценката на состојбата со животната средина е првиот чекор во редоследните
активности кои треба да се направат за да започне процесот на заштита и
унапредување на животната средина во продолжение следи име и опис на
проектот/активност.
Бр.

Период
на Проценет
реализација буџет
за Фебруари0,00
Јуни

Име на проект/активност

Носител

3.

Изработка на Локален
акционен план за животна
средина (ЛЕАП)
За овој план обезбедени се
донаторски средства од
Европска
Комисија
/Програма
за
прекугранична соработка
со Косово

Сектор
економски
одржлив
развој/проектен
тим на проектот
за
прекугранична
соработка
со
Косово

4.

Изработка на ЗеленКатастар на Град Скопје
(Обврска на сите
општини-потпишан
Меморандум со Град
Скопје)

Сектор
за Март-Јуни
економски
одржлив развој,
Консултант

300.000,00
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5.

Подигање на нови зелени
површини и
хортикултурно
уредување и одржување
преку проектот за
почиста животна
средина “ЗА ПОУБАВО
ЃОРЧЕ”

Сектор
за Април-Мај
економски
тековно
одржлив развој,

1.000.000

6.

Набавка на декоративни
садници и сезонски
цвеќиња

200.000

7.

Посетување на обуки и
семинари од областа на
животна средина за
вработените во секторот
за заштита на животна
средина и природата
Проекти за подигање на
еколошка свест кај
граѓаните

Сектор за
Април-Мај
економски
одржлив развој,
ЈКП паркови и
зеленило
Сектор
за Тековно
економски
одржлив развој,
Консултант

8.

Проект-Подигање на
еколошката свест во
основните училишта и
градинките

9.

Проект – Промотивни
активности за Eдукација,
интеракција и
реализација "ЧИСТА
ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА
ЗДРАВИ НАВИКИ И СТИЛ
НА ЖИВЕЕЊЕ"

10. Набавка на садници за
зелен појас на река
Лепенец (локација на
дива депонија-Ново Село)

Сектор за
економски
одржлив развој,
одд.за
образование
Сектор за
економски
одржлив развој,
одд.за
образование

0,00

Тековно

0,00

Тековно

0,00

Сектор
за Тековно
економски
одржлив развој,
одд.за
образование

0,00
По
претходен
Договор
има
останато
500
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садници
набавени со
претходно
реализиран
тендер.
Вкупно: 1,500,00.00

4. Преодни и завршни одредби

Надлежен за реализација на оваа Програма со сите Под-програми е
градоначалникот и Секторот за економски одржлив развој.
Градоначалникот се овластува да може да определува приоритети при
реализирање на оваа Програма и Под-програмите содржани во истата.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров.

Број 08-2326/24
Од 30.12.2021 година
Скопје



Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за чист воздух на подрачјето

на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за чист воздух на подрачјето на општина Ѓорче Петров
за 2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница
на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/23
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
за чист воздух на подрачјето на општина Ѓорче Петров
за 2022 година

Скопје, Декември 2021 година
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Врз основа на член 22 став 1 точка 2, член 36 и член 62 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр 5/2002), член 26, став 1 и
член 27-а став 2 од Законот за квалитетот на амбиенталниот воздух (“Службен весник
на РМ бр. 67/2004, 92/2007, 83/2009, 35/10, 47/11, 100/12, 163/13, 10/15, 146/15)
член 16 став 1 точка 16 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 3/19 и 5/21), советот на општина на 6 -тата на седницата
одржана на ден 30.12.2021 година, донесе :
ПРОГРАМА
за Чист воздух на подрачјето на општина Ѓорче Петров
за 2022 година
1.Вовед/Воведни напомени
Аерозагадувањето е последица на многу фактори и за да се намали, потребно е
да се намалат емисиите на загадувачки супстанци од сите извори споменати во
воведот. Република Северна Македонија за жал, според најновиот извештај на
Европската агенција за животна средина за аерозагадувањето во Европа е најлошо
рангирана меѓу сите Европски држави, со најзагаден воздух во градовите. Скопје,
Битола и Тетово се меѓу 10-те најзагадени градови во Европа во 2017 година. Според
најновите анализи на Светската Здравствена Организација (СЗО), аерозагадувањето е
главниот причинител на над 1300 смртни случаи годишно, и зголемен број на лица со
респираторни заболувања. Според анализите на Светска банка, аерозагадувањето ја
чини државата околу 2.5% од годишниот БДП за дополнителни средства за
здравствени услуги, или 300 милиони евра годишно.
Заради поголем број на социо-економски фактори, аерозагадувањето од година
во година се зголемува, состојбата се влошува и станува алармантна. Одредени
анализи и моделирања на емисиите на загадувачките супстанци за секторот греење
домаќинствата во Скопската котлина упатуваат дека загадувањето ќе се зголеми за
30% до 2025 година доколку не се преземат итни системски мерки за намалување на
емисиите. Овие бројки ќе бидат уште повисоки доколку се додадат емисиите и од
другите сектори, како на пример транспортот, чиј удел во загадувањето најбрзо се
зголемува на годишно ниво.
Квалитетот на воздухот во поголемите градови е значително намален. Според
годишниот извештај за квалитетот на животната средина на Министерството за
животна средина и просторно планирање (МЖСПП) за 2017 година, Скопје и Тетово на
пример имаат многу денови во годината кои ги надминуваат максимално утврдените
средно дневни вредности за ПМ2.5 и ПМ10 честичките.
2.Цели на Програмата
Целта на оваа Програма е во соработка и компилација на програмата на
Владата да презема мерки насочени кон промена на начините на греење на
домаќинствата и кон сите други сектори: градежништвото, греењето на мали фирми,
транспортот, уредувањето на јавните површини, заедно со зајакнувањето на
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капацитетите на инспекцискиот надзор и зачестени контроли во индустриските
капацитети и другите правни субјекти ќе дадат најдобри резултати за решавање на
проблемот.
Затоа, се предлага усвојување на Програма за намалување на
аерозагадувањето за чија реализација ќе се примени систематски пристап во
намалувањето на емисиите од сите идентификувани сектори во стратешки
испланирани и распоредени мерки, кои ќе имаат за цел програмата да се
имплементира во 2022 година, во сите сегменти: Мониторинг, Инспекција, Јавна
кампања, а и Секторите кои се најкритични извори на загадување: Домашно
затоплување, Транспорт, Индустрија, Градежништво, Урбано зеленило и Отпад.

3.Опис на проекти и активности
Подигнување на јавната свест преку едукативни кампањи ќе биде една од
приоритетните активности во оваа програма кои ќе имаат за цел да ги информираат
граѓаните за штетност од користење на нееколошки извори за затоплување, но и да ги
едуцираат за алтернативните поефикасни, поеколошки и економски поисплатливи
можности за греењето, транспорт, одложување на отпадот и тн.
Намалување на емисиите на загадувачки супстанци од затоплување во
домаќинствата. Како најголем извор на загадување, најмногу активности ќе бидат
имплементирани од овој сектор. Имајќи предвид дека субвенционирањето не е
најсоодветниот и најефикасен начин за поттикнување на промени, а во исто време
може негативно да влијае врз пазарните активности во овој сектор (понудата и
побарувачката на нови технологии и енергенси за греење), активностите ќе бидат
насочени кон изнаоѓање на модели за поттикнување на приватните компании да
понудат посоодветни пакети, а домаќинствата полесно да можат да се одлучат да ги
променат технологиите за греење. 2,000 домаќинства од социјално ранливите
категории субвенционирани да го променат начинот на греење, преку специјално
дизајниран механизам за поддршка;
Урбано зеленило - запуштените површини и прашината се исто така голем извор
на загадувањето во урбаните центри. Одложениот шут и отпад на истите површини
дополнително ја влошува состојбата, а нивното често палење е премногу опасно за
сите околни населби. Затоа, овие активности исто така ќе имаат приоритет во
реализацијата со:
Менаџирање со отпад - Активностите во овој сектор ќе бидат насочени кон: Чистење
на депониите; Едукативни активности за намалување на создавањето на отпад и
негово реискористување и компостирање на органскиот отпад; Поставување на мрежи
во реките за собирање на отпадната пластика; Стимулирање на собирање,
селектирање и рециклирање пластика, и други активности.
Транспорт - загадувањето на воздухот од овој сектор најдиректно го чувствуваат
граѓаните, бидејќи емисиите се емитуваат на нивото на секојдневно движење на
граѓаните. Затоа, активностите од овој сектор ќе бидат насочени не само кон
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намалување на емисиите, туку и кон намалување на изложеноста на граѓаните дури
се движат од едно до друго место.
Индустрија - големите индустриски капацитети со А и Б интегрирани дозволи,
релативно малку на број, воглавно ги исполнуваат законските прописи за поставување
филтри и известување за квалитетот на воздухот. Сепак, ќе се продолжи со редовни
инспекциски контроли и ќе се осигура дека сите тие ги исполнуваат строгите прописи.
Правните субјекти кои имаат обврска за изготвување на елаборати се голем
предизвик, како и оние кои горат отпад во кругот на своите капацитети. Затоа, ќе се
преземат следните активности: Зачестени редовни контроли и Измени во Законот за
индустриски емисии;
Градежништво - градежната експанзија и непочитувањето на законските прописи за
градење и обезбедување на градежните објекти во градба и непрописното
одложување на градежниот шут и отпад во последните години значително
придонесува за загадувањето, меѓу другото и на воздухот. Затоа, во овој сектор ќе се
реализираат следните активности: Зајакнати контроли на градежните активности;
Воведување на систем за одложување на отпадот од градежните објекти преку
изготвување на план за одложување на почетокот на градбата.

4. Очекувани резултати
Со реализација на програмата се очекува да :
- се подигне јавната свест кај граѓаните,
- се зголеми користењето на еколошки горива,
- се намали загаденоста во однос на постојната,
- се зголеми контролата и мониторингот на загадувачите во општината.
5. План за спроведување на Програмата (ако е применливо за Програмата)
бр Име на
Спроведувач/
Извор на
Временска Проценет
Програма
Носител
финансирање
рамка
Буџет
/активност
(сектор/одделение) (буџет ОЃП/
Проектен тим
програми на
(меѓусекторски)
Влада
/Донатор)
1 Проект енергетски
ефикасни
домови ЕЕД
2 Поставување на
фотоволтаични
централи на
јавни објекти

Сектор за
економски
одржлив развој

ОЃП

тековно

1,000,000

Сектор за
економски
одржлив развој

ОЃП

Тековно

3.000.000
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3 Подршка на
локални
акциски групи
за настани за
чист воздух
4 Теренски увид
на градилишта

5 Контрола на
градежни
компании и
увид на планот

Сектор за
економски
одржлив развој

Сектор за
економски
одржлив
развој

Сектор за
ОЃП
економски
одржлив
развој/одд.за
инспекциски
надзор
Сектор за
ОЃП
економски
одржлив развој,
одд.за инспекциски
надзор

тековно

0,00

тековно

0,00

Тековно

0,00

ВКУПНО: 4.000.000

6. Преодни и завршни одредби
Надлежен за реализација на оваа Програма со сите Под-програми е
градоначалникот и Секторот за економски одржлив развој.
Градоначалникот се овластува да може да определува приоритети при
реализирање на оваа Програма и Под-програмите содржани во истата.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/25
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за оддржување и развој на јавно осветлување на

подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за оддржување и развој на јавно осветлување на
подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2022 година, што советот на општина Ѓорче
Петров ја донесе на Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/24
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
за оддржување и развој на јавно осветлување на подрачјето на
општина Ѓорче Петров за 2022 година

Скопје, Декември 2021 година
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 и член 62 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр 5/2002), член 16 став 1
точка 16 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
3/19 и 5/21), советот на општина на 6-тата на седницата одржана на ден 30.12.2021
година, донесе:

ПРОГРАМА
за оддржување и развој на јавно осветлување на подрачјето
на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Вовед
Имајќи во предвид дека јавното улично осветлување е во директна надлежност на
општина Ѓорче Петров која е утврдена во Законот за локална самоуправа, Законот за
комунали дејности, Законот за комунална такса, Законот за град Скопје како и други
подзаконски акти, што обезбедува не само обврска туку и право општина Ѓорче Петров
да презема активни енергетски ефикасни мерки за подобрување на квалитетот на
јавното осветлување.
Во таа насока во 2018/19 година се пристапи кон развивање на проект за
подобрување на квалитетот на комуналната услуга - јавно осветлување со примена на
модел на јавно-приватно партнерство (ЈПП, а врз основа на член 16 од Законот за
концесии и Јавно-Приватно Партнерство (ЈПП). Врз основа на Физибилити студија и по
спроведената постапка по Оглас бр. 05-938/5/2019 од 08.07.2019 година, за
доделување на договор за воспоставување на ЈПП, при што општина Ѓорче Петров на
07.10.2019 година потпиша Договор за воспоставување на јавно приватно парнерство
за модернизација на системот за јавно осветлување, преку финансирање,
реконструкција, управување, одржување и развој на јавното осветлување во општина
Ѓорче Петров бр. 03-938/22/2019 со фирмата ЏЕМДАГ АЈДИНЛАТМА САНАЈИ ВЕ
ТИЏАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (АД Осветлување производство и трговија) од Република
Турција, (во понатамошниот текст Приватен партнер).
Целта на договорот за воспоставување на јавно приватно парнерство за
модернизација на системот за јавно осветлување, преку финансирање,
реконструкција, управување, одржување и развој на јавното осветлување е преку
реализација на предметот на ЈПП да се постигне:
- Зголемување на квалитетот и квантитетот на осветленост на цела територија на
Општината,
- Намалување на трошоци и заштеда на електрична енергија,
- Намалување на трошоци за одржување на системот за јавно осветлување,
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- Зголемување на безбедноста и квалитетот на живеење на граѓаните,
- Намалување на СО2 во атмосферата,
- Зголемување на ефикасноста и брзината на отстранување на дефекти во системот
при известувања од страна на граѓаните, како и
- Добро и ефикасно одржување на системот на јавно осветлување од страна на
приватен партнер,
- Идентификување на губитокот на електрична енергија предизвикан од
објективни, но и од субјективни причини (евентуално нелегално приклучување на
линиите од уличното осветлување), како и
- Искористување на средства за нови инвестиции од заштедата на електричната
енергија добиена од намалување на трошоците за истата.
Предмет на договорот е воспоставување на ЈПП за модернизација на системот за
јавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување и
развој на јавното осветлување во општина Ѓорче Петров согласно моделот DBFOТ
(Дизајнирај, Изгради, Финансирај, Оперирај, Пренеси), кој опфаќа:
- Замена на постојните 2887 светилки во првите 6 (шест) месеци од потпишување
на договорот за ЈПП, со енергетски ефикасни ЛЕД светилки од три типа на светлосни
арматури со моќност: Тип 1 помала од 30 W (752 парчиња), Тип 2 помала од 45 W
(1522 парчиња) и Тип 3 помала од 100W (613 парчиња) со карактеристики утврдени
во физибилити студијата и нивно одржување, со што ќе се намали потрошувачката
на електрична енергија, при што вкупно инсталираната моќност на светилките да
биде помала од 160 кW,
- Изместување на опремата од ТС на ЕВН во посебни ормари и воведување на
управување и мониторинг на системот во првата година од потпишување на
договорот за ЈПП, преку имплементација на централни сегментни контролери во
120 ормари.
- Поставување на дополнителни 983 светлосни арматури (413 парчиња од Тип 1, 378
парчиња Тип 2 и 192 парчиња Тип 3 ЛЕД светилки) на трошок на приватниот
партнер на столбови поставени од општината во оперативниот период на важност
на договорот за ЈПП согласно планот за развој на општината,
- Проектирање (дизајнирање) и спроведување на развојните годишни програми за
јавно осветлување, кои не се во опфатот во сегашниот систем за јавно осветлување,
а ќе бидат составен дел од одржувањето со проширување на мрежата при
реализација на годишните програми од страна на приватаниот партнер,
- Воспоставување на систем 48 часа и call центар, како и одржување на светиликите
што подразбира целосна ефективност и функционалност на светилките за целиот
оперативен период на важност на договорот за ЈПП и
- останати елементи дадени со детален опис во техничките спецификации во
тендерската документација која е составен дел на овој договор за ЈПП.
На овој начин општина Ѓорче Петров активно ќе партиципира во остварување
целите декларирани од страна на ЕУ во полето на енергетиката кои се: намалување на
нето потрошувачката на финална енергија за 20 %, обезбедување енергија од
обновливи извори на енергија во износ од 20 % од потрошувачката на финална
енергија и намалување на емисиите на стакленички гасови за 20 %. Покрај другите
активности подобрување на енергетската ефикасност во урбаните средини се очекува
да се оствари преку учество на македонските општини во „Повелбата на
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градоначалниците“ којашто нуди размена на најдобрите практики. Како и примена на
Директивата (ДЕКПEЕУ) за енергетска ефикасност и енергетските услуги во ЕУ
(Directive on energy end-use efficiency and energy services in EU) или скратено
Директива за енергетски услуги (Energy Service Directive ESD) која има за цел да ја
стимулира енергетската ефикасност.
Програмата за оддржување и развој на јавно осветлување на подрачјето на oпштина
Ѓорче Петров за 2022 година опфаќа активности кои се содржани во следниве три дела и
тоа:
 Дел 1 - Оддржување на системот на јавно осветлување со утврден опфат на
ЈПП,
 Дел 2 - Инвестиционо одржување и развој на системот на јавно осветлување,
и
 Дел 3 - Потрошувачка на електрична енергија за јавно осветлување.
На ваков начин се обезбедени сите претпоставки за да се оставрат поставените
цели за квалитетна услуга кон граѓаните во делот на јавно осветлување во oпштина
Ѓорче Петров.
I.1 Оддржување на системот на јавно осветлување со утврден во предметот на ЈПП
Одджувањето на системот на јавно осветлување ќе се врши од страна на приватен
партнер со која е потпишан договор за ЈПП со точно утврден опфат и предмет на ЈПП.
Трошоците за оддржување на системот на јавно осветлување во согласност со
договорот за ЈПП се исплаќа на месечно ниво како надоместок за ЈПП кој изнесува
991.535 денари без ДДВ, 178.476 денари износ на ДДВ или вкупно 1.170.011 денари за
период од 12 години.
Во овој надоместок за ЈПП влегува исплатата за инвестицијата за модернизација
на системот за јавно осветлување и одржување на оперативноста и функционалноста
на системот.
На овој начин се обезбеди да се намалува потрошувачката на електрична енергија,
да има средства за нови инвестиции, како и да се обезбедат средства за други
инвестиции во ЕЕ. Проектот обезбедува и работа на сите поставени светилки во
општината што е најважен фактор со кој се обезбедува квалитетно јавно осветлување
на теритоиријата на oпштина Ѓорче Петров, бидејќи граѓаните сега имаат можност
преку Call центарот да пријават проблем во јавното осветлување со што за многу
краток период од максимум 48 часа ќе се отстрани дефектот се разбира, ако е во
рамки на проблем од прва категорија, а кој е од втора категорија во зависност од
дефектот во најбрз можен временски период со надзор над Oпштината.
I.2 Инвестиционо одржување и развој на системот на јавно осветлување
Во 2022 година општина Ѓорче Петров ќе направи одредени напори и во делот на
инвестиционо одржување и развој на системот на јавно осветлување што
подразбира обновување на подземна и надземна напојни водови и проширување на
мрежата и бројот на светилки на територија на општина Ѓорче Петров.
Сепак во текстот подолу е дадена одредена проекција на развој на системот со
нови сијалични места, која во етапи со одередена динамика ќе се реализира и тоа:
Проект 1: Квантитативно надополнување на празнини таканаречени ``џепови`` на
јавно осветлување,
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Проект 2: Заштита и реконструкција на постојни столбови,
Проект 3: Проширување на постојно јавно осветлување со нови светилки на
следниве улици (на барање на граѓани): краци на ,ул. 22, ул. 20, ул.Зејнел Ајдини
крак, ул.Шарпланина, ул.49,с.Орман - од училиште до влез на село, ул.4 Ново Село,
ул.103 под обиколница, ул.41, ул.52 до обиколница, ул. 52 кон манастир Мала
Богородица-Стопански Двор.
I.3 Потрошувачка на електрична енергија за јавно осветлување
Потрошувачката на електрична енергија ќе се проектира на базана пресметка на
вкупна инсталирана снага, односно бројот на ЛЕД светилки кои се со моќност од 30 W,
45 W и 100 W, при што вкупно инсталираната моќност на светилките да биде помала
од 160 кW. Сепак и пресметковната метода е релевантна, бидејќи за овој тип на
светилки може многу прецизно да се пресмета потрошувачката на електрична енргија
при работа во просек од 11 часа дневно. Сепак во таа вкупна потрошувачка на
електрична енергија се и светилките кои се во надлежност на Градот Скопје, бидејќи
фактурата која се плаќа е поделена во сооднос 80% oпштина Ѓорче Петров и 20%
Градот Скопје. Од овие причини може да се заклучи дека корист од овој проект има и
Градот Скопје бидејќи се намалува вкупната потрошувачка на електрична енергија.
Имајќи ги во предвид претходно кажаните податоци и административни
процедури во однос на Градот Скопје се очекува намалување на трошоците за повеќе
од 50% во однос на рефернтната потрошувачка на енергија на светилки кои се во
надлежност на oпштина Ѓорче Петров.
II. Финансирање на јавно осветлување
Финансирањето на јавното осветлување за 2022 година ќе се врши од буџетот на
oпштина Ѓорче Петров од приход остварен од комунална такса за улично
осветлување.
Проекцијата на приходот за 2022 година се базира на искуствата и податоците од
2021, при што приходот кој реално може да се оствари во 2022 година се проценува на
2.500.000 денари на месечно ниво или годишно 30.000.000 денари.
На база на наведените и дефинирани делови од програмата се проектираат
следниве трошоци за:
 Дел 1 - Оддржување на системот на јавно осветлување со утврден во
предметот на ЈПП, односно трошок за надоместок за ЈПП кон приватниот партнер
ЈПП кој изнесува 991.535 денари без ДДВ или 11.898.420 денари без ДДВ.
(14.040.135 годишно)
 Дел 2 - Инвестиционо одржување и развој на системот на јавно осветлување,
односно проектиран буџет во износ од 6.000.000 милиони денари,
 Дел 3 - Потрошувачка на електрична енергија за јавно осветлување во износ
од околу 9.959.000 денари/годишно.
Табела 1. Проекција на приходи и трошоци за 2022 година
Приходи

Трошоци –
Дел 1

Трошоци - Дел 2

Трошоци
Дел 3

-
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д

Вкупните средства за реализација на оваа програма изнесуваат 55.541.000,00
денари и ќе се покрие со икористување на средствата од комуналната такса за јавно
осветлување и останати приходни ставки од буџетот.

III.

Преодни и завршни одредби

Надлежен за реализација на оваа Програма со сите Под-програми е градоначалникот
и Секторот за економски одржлив развој.
Градоначалникот се овластува да може да определува приоритети при реализирање на
оваа Програма и Под-програмите содржани во истата.

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров.

Број 08-2326/26
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за подршка на Локален економски

развој на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за подршка на Локален економски развој на општина
Ѓорче Петров за 2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на
Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/25
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
за подршка на Локален Економски Развој на
општина Ѓорче Петров за 2022 година

Скопје, Декември 2021 година
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Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 и член 62 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр 5/2002), член 16 став 1
точка 16 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
3/19 и 5/21), советот на општина на 6-тата на седницата одржана на ден 30.12.2021
година, донесе:

ПРОГРАМА
за подршка на Локален економски развој на oпштина Ѓорче Петров
за 2022 година


5. Воведни напомени
Согласно законот за локална самоуправа во член 22 е утврдено дека општините
имаат надлежност во делот на локалниот економски развој (ЛЕР), односно во делот на:





планирање на локалниот економски развој,
утврдување на развојните и структурните приоритети,
водење на локална економска политика,
поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото
на локално ниво,

и во тој контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на
институции и агенции и промовирање на партнерство.
Досега oпштина Ѓорче Петров има изработено и имплементирано две
Стратегиски планови за развој, и тоа за периодите 2007-2012 и 2012-2018 година. Со
споменатите стратешки планови беа предвидени голем број проекти и активности, од
кои, одреден број беа успешно имплементирани. Реализацијата на проектите
придонесе oпштина Ѓорче Петров да забележи одреден развој во сите сфери на
нејзиното работење. Овој документ прави пресек на досега преземените активности за
планирање на локалниот развој во Општината и дава преглед на најважните делови
на тој процес. Врз основа на овие активности се согледуваат можните насоки за идниот
стратегиски документ на Општината за периодот 2022-2027 година.
Носител на процесот на изработка и донесување на документот е
градоначалникот Александар Стојкоски. Секторот за развој ќе ја координира
постапката за подготовка на документот. Не се предвидува користење надворешна
експертска поддршка на процесот - консултанти.
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Локалната економија во oпштина Ѓорче Петров се карактеризира со присуство на
различни видови претпријатиа и по големина и по типот на стопанските гранки на кои
припаѓаат. Карактеристично е што на територијата работат поголем број
претпријатија кои се занимаваат со производство, но и претпријатија кои нудат
услуги. Познaчајни компании на територијата на општина Ѓорче Петров од
градежната индустрија: АД Адинг Скопје, Погоните на АД Маврово, АД Бетон, АД
Карпош, од хемиско-фармацевстката индустрија: АД Фармахем, АД Галафарм, АД
Алкалоид, АД Лафома, Техносол и други претпријатиа, од текстилната индустрија:
Ажур, Велурфлок, Даматекс, Обнова, Марди и други, и од Прехрамбената индустрија:
ТП Специјал, МИС Глобус, Дрога Колинска.
Бројот на микро претпријатија на територијата на Општината е најголем. Истиот
варира од година во година. Малите и средни претпријатија се најчесто од
прехрамбениот сектор пекари, потоа разни видови на услужни и занаетчиски дејности
како и претпријатија кои се занимаваат со трговија. На територијата на општина Ѓорче
Петров се наоѓаат подружници на сите поголеми банки и ланци на супер маркети.
Атрактивноста на Општината, како и поволната клима во однос на градот заради
близината на реката Вардар, направиле оваа Општина да биде атрактивна за
изградба на приватни болници.
Бројот на квалификуван кадар расте, но степенот на невработенсот го следи
националниот тренд поради што невработеноста е голема. Што се однесува до
руралните средини важно е да се напомене дека населението главно се занимава со
земјоделство. Околу 1800 членови на домаќинствата на територијата на општината се
занимааат со земјоделска дејност. И покрај карактеристиките на руралните подрачја
поголем дел од населението дневно мигира и работи во урбаниот дел како и на
територијата на Градот Скопје.
Имајќи го во предвид претходно кажаното, а со цел да се обезедат услови за
исполнување на овие надлежности е изработена оваа Програма за локален економски
развој на општина Ѓорче Петров за 2022 година.
Програмата содржи цели на програмата, проекти и активности со утврдена
буџетска и временска рамка за реализација во 2022 година, а се базира на
идентификувани потреби и структура на потенцијал за локален економски развој.

6. Цели на програмата

Ошта цел на програмата за Локален економски развој на општина Ѓорче Петров за 2022
година е зајакнување на соработката на бизнис заедницата и НВО со општината во насока на
обезбедување подршка и услови за развој на бизнисите во општината.
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Специфични цели кои се планира да се оставрат со реализација на програмата за
Локален економски развој на општина Ѓорче Петров за 2022 година, се:
ȌЗголемување на бројот на ново отворени компании,
ȌНамалување на невработеноста во општината,
ȌƷǖǌǖǉǘǛǊǈǲǍǕǈǐǕǜǘǈǙǚǘǛǒǚǛǘǈǏǈǗǖǌǌǘǠǒǈǕǈǉǐǏǕǐǙите,
ȌƶǉǍǏǉǍǌǛǊǈǲǍǐǕǜǖǘǔǈǞǐǐǏǈǘǈǏǊǖǰǕǈǉǐǏǕǐǙǖǚ
ȌƷǖǌǖǉǘǛǊǈǲǍǕǈǗǘǖǞǍǌǛǘǐǚǍǏǈводење на бизнис,
ȌƶǉǍǏǉǍǌǛǊǈǲǍǖǉǛǒǈǐǍǒǙǗǍǘǚǐǏǈǏǈǉǐǏǕǐǙǖǚ
Ȍ Подршка на руралниот и развој во општината,
ȌПодршка во политиките за локално оданочување.
x

Поддршка на регионалниот развој / локалното учество
развој/поставување приоритети/проекти за регионален развој

во

регионалниот

Вака поставените цели се утврдени на основа на потенцијалот за развој кој постои
во општината, бизнис инфраструктурата, потенцијалот за јакнење на партнерството
со бизнис заедницата, можностите за искористување иновативниот дух кај малите и
микро компании, потенцијалот и визибилност на туристичките потенцијали и
руралниот развој.
7. Проекти и активности

Врз основа на потребите се утврдени проектите и активностите на програмата за
Локален економски развој на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2022 година.
Изработка на Стратегија за ЛЕР е првиот чекор во редоследните активности кои
треба да се направат за да започне процесот унапредување и зајакнување на
соработката со бизнис заедницата и НВО со општината во насока на обезбедување
подршка и услови за развој на локалната економија во општината. Овој документ
треба да претставува средство за комуникација со граѓаните, со домашната и
странската јавност како и да биде добра основа за мобилизирање на луѓе, надворешна
поддршка и финансиски средства за остварување на зацртаните стратешки цели.
8. План за спроведување на програмата
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Бр.
Име
на Носител
Период на
Проценет
проект/активност
реализација
буџет
2021
11. Изработка на Стратегија Сектор
за Јануари-Март
/
за ЛЕР за период 2022- економски
2027
одржлив развој
12. БИЗНИС КЛУБ НА ОЃП – Сектор
за Тековно
0,00
Вмрежување со бизнис
економски
клубови од регионот
одржлив развој
13. Креирање на регистар
Сектор за
Јануари-Март
0,00
за МСП и НВО во
економски
општината
одржлив
развој, одд. за
инспекциски
надзор
14. Изработка на
Сектор
за Март0,00
Физибилити студија за
економски
Сепетември
ЈПП за месни и урбани
одржлив развој
заедници
15. Изработка на водич:
“Инвестицискиот
потенцијал на ОЃП” со
следните содржини:
Тарифи на комунални
такси, даночен систем
на РМ, научен
потенцијал,
инфраструктурни
услуги, градежно
неизградено земјиште
како можност за
инвестирање и негово
инкорпорирање на
постоечката општинска
WEB-страна
16. Информативни денови
за остварување
соработка со НВО

Сектор
за Јануари-Март
економски
одржлив развој

Сектор
за Јануариекономски
Фебруари
одржлив развој тековна
соработка
17. Обуки и работилници за Сектор
за Февруари
искористување на
економски
Сепетември
средтсва од ИПАРД
одржлив развој
програма
18. Остварување
Меѓуопштинска
соработка како
организирана форма за
настап/аплицирање
пред домашни и

/

/
и

- /

0,00
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меѓународни
институции во однос на
заеднички општински
проблеми / прашања
Изработка на
Апликација за
паметните телефони
која ќе има можност
секој жител на овие две
општини да ја симне
бесплатно од Play Store
или apple store , да ја
слика дивата депонија
или отпадот кој е во
непосредна близина на
граѓанинот и директно
да ја прати во базата на
општината;
19. Проект за давање
услуга-помош и нега во
домот на стари лица
над 65 години во
соработка со Црвен
Крст/МТСП и Светска
Банка
Развојна компонента:
Вработување на
најмногу 20-корисници
невработени лица од
територијата на
општина Ѓорче Петров
како потенцијални
даватели на
социјалната услугатанега на најмногу 60
стари лица.
20 Средства за
кофинансирањесопствено учество при
аплицирање за
средства во
Претпристапните
програми на ЕУ,
Меѓународни и
домашни институции

Сектор за
економски
одржлив развој
Одделение за
социјална
работа и грижа

Април-Мај
/
почеток тековно по
воспоставување
на услугата

Сектор
за Тековно
економски
одржлив развој

6.150.000

ВКУПНО: 6,150,000.00
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9. Преодни и завршни одредби
Надлежен за реализација на оваа Програма со сите Под-Програми е градоначалникот
и Секторот за економски одржлив развој.
Градоначалникот се овластува да може да определува приоритети при реализирање на
оваа Програма и Под-програмите содржани во истата.

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров.

Број 08-2326/27
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно

земјиштево сопственост на Република Северна Македонија
на подрачјето на општина Ѓорче Петров

Се објавува Програмата за работа во областа на располагањето со градежно
земјиштево сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина
Ѓорче Петров, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница на
советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/26
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
ɡɚɪɚɛɨɬɚɜɨɨɛɥɚɫɬɚɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟɬɨɫɨɝɪɚɞɟɠɧɨɡɟɦʁɢɲɬɟ
ɜɨɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɟɜɟɪɧɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɧɚɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨɧɚɨɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Скопје, Декември 2021 година
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1, член 36 и член 62 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр 5/2002), член 99 од Законот
за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15,
193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.275/19), член 16 став 1 точка 16 од Статутот на општина Ѓорче ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), советот на општина на
6-тата на седницата одржана на ден 30.12.2021 година, донесе:

ПРОГРАМА
ɡɚɪɚɛɨɬɚɜɨɨɛɥɚɫɬɚɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟɬɨɫɨɝɪɚɞɟɠɧɨɡɟɦʁɢɲɬɟ
ɜɨɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɟɜɟɪɧɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɧɚɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨɧɚɨɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ



ȼɨɜɟɞ
x Ɉɩɲɬɞɟɥ
x ɉɪɨɫɬɨɪɟɧɨɩɮɚɬɢɩɪɟɞɦɟɬɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
x Ɉɫɧɨɜɢɡɚɢɡɪɚɛɨɬɤɚɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
 Ɂɚɤɨɧɫɤɢɨɫɧɨɜ
 Ɉɫɧɨɜɧɢɩɥɚɧɫɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
x Ʌɢɰɚɜɤɥɭɱɟɧɢɜɨɢɡɪɚɛɨɬɤɚɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
Ƚɥɚɜɢɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɐɟɥɢɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
x Ɉɩɲɬɢɰɟɥɢɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
x Ʉɨɧɤɪɟɬɧɢɰɟɥɢɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɩɨɭɪɛɚɧɢɛɥɨɤɨɜɢɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢɢɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚ
Ɉɛɟɦɢɩɪɟɝɥɟɞɧɚɝɪɚɞɟɠɧɨɡɟɦʁɢɲɬɟɲɬɨɟɩɪɟɞɦɟɬɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɝɪɭɩɢɪɚɧɢ
ɩɨɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɩɥɚɧ 
x Ʌɢɫɬɚɧɚɝɪɚɞɟɠɧɢɩɚɪɰɟɥɢɲɬɨʅɟɛɢɞɚɬɩɪɟɞɦɟɬɧɚɦɟɧɚʇɢɪɚʃɟɜɨɬɢɟɭɪɛɚɧɢ
ɛɥɨɤɨɜɢɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢɢɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚ
x Ƚɪɚɮɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɝ ɫɨ ɨɞɛɟɥɟɠɚɧɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɩɚɪɰɟɥɢ ɲɬɨ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ
ɦɟɧɚʇɢɪɚʃɟɜɨɬɢɟɭɪɛɚɧɢɛɥɨɤɨɜɢɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢɢɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚ
x Ⱦɟɬɚɥɟɧɩɪɟɝɥɟɞɧɚɝɪɚɞɟɠɧɢɩɚɪɰɟɥɢ ɝɪɭɩɢɪɚɧɢɩɨɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ 
ɚȽɪɚɞɟɠɧɢɩɚɪɰɟɥɢɲɬɨʅɟɛɢɞɚɬɩɪɟɞɦɟɬɧɚɨɬɭɼɭɜɚʃɟɩɨɩɚɬɧɚʁɚɜɧɨɧɚɞɚɜɚʃɟ
ɛȽɪɚɞɟɠɧɢɩɚɪɰɟɥɢɲɬɨʅɟɛɢɞɚɬɩɪɟɞɦɟɬɧɚɢɡɞɚɜɚʃɟɩɨɞɞɨɥɝɨɬɪɚɟɧɡɚɤɭɩɩɨɩɚɬ
ɧɚʁɚɜɧɨɧɚɞɚɜɚʃɟ
 Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɲɬɨ ɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ
ɨɜɚɚɉɪɨɝɪɚɦɚ
x Ⱦɟɮɢɧɢɪɚʃɟɧɚɰɟɥɧɚɝɪɭɩɚɡɚɨɞɟɥɧɢɝɪɭɩɢɧɚɝɪɚɞɟɠɧɢɩɚɪɰɟɥɢ
x Ⱦɟɮɢɧɢɪɚʃɟɧɚɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢɬɟɦɚɪɤɟɬɢɧɝɩɪɢɫɬɚɩɢɚɥɚɬɤɢɢɤɚɧɚɥɢ
x Ⱦɟɮɢɧɢɪɚʃɟɧɚɨɩɮɚɬɨɬɢɬɪɨɲɨɰɢɬɟɩɨɜɪɡɚɧɢɫɨɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɧɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Ⱦɟɮɢɧɢɪɚʃɟɧɚɜɪɟɦɟɧɫɤɚɬɚɪɚɦɤɚɡɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɧɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ
x Ʌɢɰɚɡɚɞɨɥɠɟɧɢɡɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɧɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
x Ȼɪɨʁ ɧɚ ɬɭɪɧɭɫɢ ɡɚ ɨɛʁɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɝɥɚɫ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚ ɨɛʁɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɨɝɥɚɫɢɬɟɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɛɚɧɚɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟɩɚɪɰɟɥɢɩɨɬɭɪɧɭɫɢ
x ɉɪɨɩɢɲɭɜɚʃɟɧɚɭɫɥɨɜɢɬɟɡɚɧɚɞɚɜɚʃɟ
x Ʌɢɰɚɧɚɞɥɟɠɧɢɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
x
 ɉɪɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɬɟ ɩɪɢɥɢɜɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɧɚɫɬɪɚɧɚɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ 
 ɉɪɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɪɚɫɯɨɞɧɚɫɬɪɚɧɚɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ 
ɉɪɟɨɞɧɢɢɡɚɜɪɲɧɢɨɞɪɟɞɛɢ
ɋɨɞɪɠɢɧɢɢɬɟɦɢɜɨɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ȼɈȼȿȾ
Ɉɩɲɬɞɟɥ
ɋɨɞɨɧɟɫɭɜɚʃɟɧɚɧɨɜɢɨɬɁɚɤɨɧɡɚɝɪɚɞɟɠɧɨɡɟɦʁɢɲɬɟ ÄɋɥɭɠɛɟɧɜɟɫɧɢɤɧɚɊɆ³
ɛɪɢɢ ÄɋɥɭɠɛɟɧɜɟɫɧɢɤɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚ
ɋɟɜɟɪɧɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ´ɛɪ ɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨɡɟɦʁɢɲɬɟɦɨɠɟɞɚɛɢɞɟɜɨɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɟɜɟɪɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚɨɩɲɬɢɧɢɬɟɨɩɲɬɢɧɢɬɟɜɨɝɪɚɞɨɬɋɤɨɩʁɟɢɝɪɚɞɨɬ
ɋɤɨɩʁɟɞɨɦɚɲɧɢɢɫɬɪɚɧɫɤɢɩɪɚɜɧɢɢɮɢɡɢɱɤɢɥɢɰɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɚɧɚɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨɡɟɦʁɢɲɬɟɫɨɡɞɚɜɚɩɪɚɜɚɢɨɛɜɪɫɤɢɋɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɚɧɚ
ɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɝɪɚɞɟʃɟ ɧɚ ɡɟɦʁɢɲɬɟɬɨ Ɉɞɥɭɤɚ ɡɚ
ɫɬɟɤɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɡɚ ɨɩɲɬɢɧɢɬɟ ɨɩɲɬɢɧɢɬɟ ɜɨ
ɝɪɚɞɨɬɋɤɨɩʁɟɢɝɪɚɞɨɬɋɤɨɩʁɟɞɨɧɟɫɭɜɚɋɨɜɟɬɨɬ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɩɲɬɢɧɢɬɟ ɢɦ ɝɢ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɝɪɚɞɟʃɟ
ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɝɪɚɞɟʃɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɥɢɰɚ ɢ ɨɬɭɼɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨɡɟɦʁɢɲɬɟ
ɋɨɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨɡɟɦʁɢɲɬɟɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɟɜɟɪɧɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚɭɩɪɚɜɭɜɚ
ȼɥɚɞɚɬɚɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
Ƚɪɚɞɟɠɧɨɬɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɧɚɦɟɧɟɬɨ ɡɚ ɨɩɲɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɝɨ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɫɢɬɟ
ɩɪɚɜɧɢ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɥɢɰɚ ɨɩɲɬɢɧɢɬɟ ɨɩɲɬɢɧɢɬɟ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ ɢ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ
ɉɪɚɜɨɬɨɧɚɤɨɪɢɫɬɟʃɟȼɥɚɞɚɬɚɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɟɜɟɪɧɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚɦɨɠɟɞɚɝɨɩɪɟɧɟɫɟ
ɧɚɨɩɲɬɢɧɢɬɟ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɚɧɚɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨɡɟɦʁɢɲɬɟʁɚɨɩɮɚʅɚɧɟɝɨɜɚɬɚɩɨɜɪɲɢɧɚɢɫɟɨɧɚɲɬɨ
ɟɫɨɧɟɝɨɬɪɚʁɧɨɩɨɜɪɡɚɧɨɚɫɟɧɚɨɼɚɧɚɞɢɥɢɩɨɞɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ
ȽɪɚɞɟɠɧɨɬɨɡɟɦʁɢɲɬɟɟɞɨɛɪɨɨɞɨɩɲɬɢɧɬɟɪɟɫɡɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɟɜɟɪɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɚɭɪɟɞɭɜɚʃɟɬɨɧɚɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨɡɟɦʁɢɲɬɟɟɨɞʁɚɜɟɧɢɧɬɟɪɟɫ
Ƚɪɚɞɟɠɧɨɬɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧɨ ɢ ɧɟɢɡɝɪɚɞɟɧɨ ɭɪɟɞɟɧɨ ɢ
ɧɟɭɪɟɞɟɧɨɂɡɝɪɚɞɟɧɨɝɪɚɞɟɠɧɨɡɟɦʁɢɲɬɟɟɡɟɦʁɢɲɬɟɧɚɤɨɟɟɢɡɝɪɚɞɟɧɨɛʁɟɤɬɨɞɬɪɚɟɧ
ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɡɟɦʁɢɲɬɟɬɨ ɲɬɨ ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɜɨ ɝɪɚɧɢɰɢ ɧɚ
ɝɪɚɞɟɠɧɚɬɚɩɚɪɰɟɥɚ

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ɍɪɟɞɟɧɨɝɪɚɞɟɠɧɨɡɟɦʁɢɲɬɟɟɡɟɦʁɢɲɬɟɨɩɪɟɦɟɧɨɫɨɤɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɞɨɞɟɤɚɧɟɭɪɟɞɟɧɨɟɡɟɦʁɢɲɬɟɧɚɤɨɟɧɟɦɚɢɡɝɪɚɟɞɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ƚɪɚɞɟɠɧɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɟ ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɤɨɟ ɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ɫɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɥɚɧ ɢɥɢ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚɩɥɚɧɫɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
Ƚɪɚɞɟɠɧɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɟ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɱɢɢ ɝɪɚɧɢɰɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɫɨ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɥɚɧ ɢɥɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚ ɩɥɚɧɫɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɨɫɬɨɢ ɨɞ
ɟɞɧɚɨɞɞɟɥɢɥɢɨɞɩɨɜɟʅɟɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɩɚɪɰɟɥɢ
Ɉɛʁɟɤɬ ɨɞ ɬɪɚɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɟ ɨɛʁɟɤɬ ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɫɨ ɞRɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ  ɢ
ɡɚɜɟɞɟɧɜɨʁɚɜɧɢɬɟɤɧɢɝɢɡɚɧɟɞɜɢɠɧɨɫɬɢ
Ɉɛʁɟɤɬ ɨɞ ɜɪɟɦɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɟ ɨɛʁɟɤɬ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɫɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɞɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɧɚɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɩɥɚɧɢɥɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚȼɪɟɦɟɧɢɬɟɨɛʁɟɤɬɢ
ɧɟ ɫɟ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɢ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɧɢɜ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɬɟɤɧɟ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɧɚɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨɡɟɦʁɢɲɬɟ
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɧ ɨɛʁɟɤɬ ɟ ɩɨɞɡɟɦɧɚ ɢɥɢ ɧɚɞɡɟɦɧɚ ɝɪɚɞɛɚ ɡɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ ɨɞ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɉɪɨɦɟɬɨɬɫɨɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨɡɟɦʁɢɲɬɟɟɫɥɨɛɨɞɟɧ
ȽɪɚɞɟɠɧɨɬɨɡɟɦʁɢɲɬɟɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɟɜɟɪɧɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɨɬɭɼɢ ɞɚɞɟ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɤɨɧɰɟɫɢʁɚ ɢɥɢ ʁɚɜɧɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ  ɞɚɞɟ ɩɨɞ
ɞɨɥɝɨɬɪɚɟɧɢɤɪɚɬɤɨɬɪɚɟɧɡɚɤɭɩɪɚɡɦɟɧɭɜɚɢɥɢɞɚɫɟɜɨɫɬɚɧɨɜɚɬɞɪɭɝɢɫɬɜɚɪɧɢɩɪɚɜɚ
Ⱥ ɉɪɨɫɬɨɪɟɧɨɩɮɚɬɢɩɪɟɞɦɟɬɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɟɦɟɧɚʇɢɪɚʃɟɫɨɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨɡɟɦʁɢɲɬɟɜɨɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɧɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɟɜɟɪɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɲɬɨ ɫɟ ɧɚɨɼɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ȯɨɪɱɟ
ɉɟɬɪɨɜɞɟɮɢɧɢɪɚɧɚɫɩɨɪɟɞɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɡɚɜɪɟɦɟɧɚɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚɚɜɪɡɨɫɧɨɜɚɧɚɞɨɧɟɫɟɧɢɬɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɩɥɚɧɨɜɢɨɞɫɬɪɚɧɚ
ɧɚɋɨɜɟɬɧɚɨɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜɜɪɡɨɫɧɨɜɚɧɚɤɨɢɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɞɚɞɟɨɞɨɛɪɟɧɢɟɡɚ
ɝɪɚɞɟʃɟ
ȼɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɦɟɧɚʇɢɪɚʃɟ ɫɨ
ɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɜɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɟɜɟɪɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɞɚ ɛɢɞɚɬ
ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟɩɚɪɰɟɥɢɲɬɨɫɟɧɚɨɼɚɚɬɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɢɬɟɧɚɫɥɟɞɧɢɬɟɭɪɛɚɧɢɛɥɨɤɨɜɢɄɈ
Ȯɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜ  ɢ ɄɈ Ȯɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜ  ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɢ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɩɥɚɧɫɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

ДУП за градска четврт СЗ 13– Г.П. 4.084
Одлука 08-2173/3 од 09.12.2021 година
ДУП за градска четврт СЗ 13– Г.П. 4.092
Одлука 08-2173/3 од 09.12.2021 година
ДУП за зона мало стопанство - Г.П. 2.21
Одлука 07-3224/4 од 23.12.2008 година
ДУП за зона мало стопанство - Г.П. 2.22
Одлука 07-3224/4 од 23.12.2008 година
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Ȼ Ɉɫɧɨɜɢɡɚɢɡɪɚɛɨɬɤɚɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
x

Ɂɚɤɨɧɫɤɢɨɫɧɨɜ

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Ɂɚɤɨɧɫɤɢɨɫɧɨɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟɫɨɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨɡɟɦʁɢɲɬɟɫɟ
Ɂɚɤɨɧɡɚɥɨɤɚɥɧɚɬɚɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɜɟɫɧɢɤɧɚɊɆ³ Ɂɚɤɨɧɡɚɝɪɚɞɟɠɧɨ
ɡɟɦʁɢɲɬɟ ÄɋɥɭɠɛɟɧɜɟɫɧɢɤɧɚɊɆ³ɛɪ ɢ
 ɢ ÄɋɥɭɠɛɟɧɜɟɫɧɢɤɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɟɜɟɪɧɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ´ɛɪ ɢɱɥɟɧ
ɫɬɚɜɨɞȾɟɥɨɜɧɢɤɨɬɧɚɋɨɜɟɬɨɬɧɚɨɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Äɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤ
ɧɚɨɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ³ɛɪ 
ȼ Ʌɢɰɚɜɤɥɭɱɟɧɢɜɨɢɡɪɚɛɨɬɤɚɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
x ȼɪɚɛɨɬɟɧɢ ɥɢɰɚ ɨɞ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɫɟɤɬɨɪɢ ɜɨ ɈȮɉ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɩɨɫɬɚɩɤɢɡɚʁɚɜɧɨɧɚɞɚɜɚʃɟɢɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɫɬɪɭɱɧɢɥɢɰɚ
ȽɅȺȼɂɇȺɉɊɈȽɊȺɆȺɌȺ
ɐɟɥɢɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
x Ɉɩɲɬɢɰɟɥɢɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
o Ɉɛɟɡɛɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ ɩɪɟɤɭ
ɤɪɟɢɪɚʃɟɧɚɩɪɨɫɬɨɪɧɢɭɫɥɨɜɢɡɚɪɚɡɜɨʁɧɚɈȮɉ
x Ʉɨɧɤɪɟɬɧɢɰɟɥɢɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɩɨɭɪɛɚɧɢɛɥɨɤɨɜɢɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢɢɧɚɫɟɥɟɧɢ
ɦɟɫɬɚ
o ɉɨɧɭɞɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɨ  ɪɟɡɢɞɟɧɬɧɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ
ɞɟɥɨɜɧɢɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɢɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨ± ɫɩɨɪɬɫɤɢɝɪɚɞɛɢ ɤɚɤɨɢɝɪɚɞɛɢɡɚɪɚɡɜɨʁɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɚɬɚɢɭɦɟɬɧɨɫɬɚ
o Ɋɚɡɜɨʁ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ ɩɪɟɤɭ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
o ɉɨɬɢɤɧɭɜɚʃɟɢɩɪɢɜɥɟɤɭɜɚʃɟɧɚɞɨɦɚɲɧɢɢɫɬɪɚɧɫɤɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
o Ⱦɢɧɚɦɢɡɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɪɟɤɭ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɢɬɟ
ɪɟɫɭɪɫɢ
o ɋɨɡɞɚɜɚʃɟɧɚɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢɢɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢɡɚɨɬɜɚɪɚʃɟɧɚɧɨɜɢɪɚɛɨɬɧɢɦɟɫɬɚ
Ɉɛɟɦɢɩɪɟɝɥɟɞɧɚɝɪɚɞɟɠɧɨɡɟɦʁɢɲɬɟɲɬɨɟɩɪɟɞɦɟɬɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɝɪɭɩɢɪɚɧɢɩɨɧɚɫɟɥɟɧɨɦɟɫɬɨɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɩɥɚɧ 
 Ƚɪɚɮɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɝ ɫɨ ɨɞɛɟɥɟɠɚɧɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɩɚɪɰɟɥɢ ɲɬɨ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ
ɦɟɧɚʇɢɪɚʃɟ ɜɨ ɬɨɚ ɧɚɫɟɥɟɧɨ ɦɟɫɬɨɥɨɤɚɥɢɬɟɬ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭɜɚɧɢ ɫɨ ɛɪɨʁ ɧɚ
ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟɩɚɪɰɟɥɢ
Ƚɪɚɮɢɱɤɢɩɪɢɥɨɝɫɨɨɛɟɥɟɠɚɧɢɝɪɚɞɟɠɧɢɩɚɪɰɟɥɢɲɬɨʅɟɛɢɞɚɬɩɪɟɞɦɟɬɧɚɦɟɧɚʇɢɪɚʃɟ
ɜɨɬɨɚɧɚɫɟɥɟɧɨɦɟɫɬɨɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭɜɚɧɢɫɨɛɪɨʁɧɚɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟɩɚɪɰɟɥɢ
ɌɚɛɟɥɚɈɫɧɨɜɧɢɩɨɞɚɬɨɰɢɡɚɝɪɚɞɟɠɧɢɩɚɪɰɟɥɢ
Р.Бр.
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А1. Податоци за градежни парцели (ГП) што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на
јавно надавање - ДУП за градска четврт СЗ 13
ȽɪɚɞɟɠɧɚɩɚɪɰɟɥɚȻɪȽɉ± ȾɍɉɡɚɝɪɚɞɫɤɚɱɟɬɜɪɬɋɁ
Бр.
На
ГП

Површи
на ГП

m²
4.08 841
4

Површн
а
под
градба

Процен
т
на
изград
еност

Вкупна
развиен
а
површин
а

Коефици Наме
на на на
ент
искорист замји
еност
ште

m²
216

%
25,68

m²
648

k
0,77

Ƚɪɚɮɢɱɤɢɩɪɢɥɨɝ

A1

Компатиб
илна
намена

Б1, В1, В2
и Д3

Макс.д
озв
олен %
на
комп.н
аме ни
%
30%

Макси
м ална
висин
а
на
градба
/ бр.

Макс
.дозв
олен
а
виси
на на
m²

П+1+П
к

7,20

Почетна
единечн
а
цена

Вкупн
а
почет
на
цена

ден./ m²

денар
и
51.301
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ȽɪɚɞɟɠɧɚɩɚɪɰɟɥɚȻɪȽɉ± ȾɍɉɡɚɝɪɚɞɫɤɚɱɟɬɜɪɬɋɁ
Бр.
На
ГП

Површи
на ГП

m²
4.09 646
2

Површн
а
под
градба

Процен
т
на
изград
еност

Вкупна
развиен
а
површин
а

Коефици Наме
ент
на на на
искорист замји
еност
ште

m²
231

%
35,78

m²
925

k
1.43

А1

Компатиб
илна
намена

Б1, В1, В2
и Д3

Макс.д
озв
олен %
на
комп.н
аме ни
%
30

Макси
м ална
висин
на
а
градба
/ бр.
П+2+
Пк

Макс
.дозв
олен
а
виси
на на
m²
10,20

Почетна
единечн
а
цена

Вкупн
а
почет
на
цена

ден./ m²

денар
и
39.406
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Ƚɪɚɮɢɱɤɢɩɪɢɥɨɝ

А2. Податоци за градежни парцели (ГП) што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на
јавно надавање - ДУП за зона мало стопанство
ȽɪɚɞɟɠɧɚɩɚɪɰɟɥɚȻɪȽɉ± Ⱦɍɉɡɚɡɨɧɚɦɚɥɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
Бр.
На
ГП

Површи
на ГП

Површн
а
под
градба

Процен
т
на
изград
еност

Вкупна
развиен
а
површин
а

Коефици Наме
на на на
ент
искорист замји
еност
ште

Компатиб
илна
намена

Макс.д
озв
олен %
на
комп.н
аме ни

Макси
м ална
висин
на
а
градба
/ бр.

Макс
.дозв
олен
а
виси
на на

Почетна
единечн
а
цена

Вкупн
а
почет
на
цена

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

2.21

m²

m²

%

m²

2976

2036

/

4072

k
/

m²

%
Г3

Г2, Г4 до
30%
Д1 до 1015%

30%

П+1

8,0

ден./ m²
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денар
и
181.53
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 ȽɪɚɞɟɠɧɚɩɚɪɰɟɥɚȻɪȽɉ± Ⱦɍɉɡɚɡɨɧɚɦɚɥɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ

Бр.
На
ГП

2.22

Површи
на ГП

Површн
а
под
градба
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10-15%

Графички прилог:


ȌДетален преглед на градежни парцели (по населено место и по урбанистички план)
x
x
x

Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање;
Градежни парцели што ќе бидат на давање под закуп (долготраен или краткотраен
закуп) по пат на јавно наддавање;
Градежни парцели што ќе бидат користење на градежно земјиште со цел доделување
на концесија или јавно приватно партнерство.

Висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Северна
Македонија се утврдува според „Уредбата за висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република Северна Македонија и висината на посебните
трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за
засновање на право на стварна службеност“, Службен весник на РМ, бр. 190 од
25.12.2017 година).

Вкупн
а
почет
на
цена
денар
и
263.45
9
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НАПОМЕНА – Цените во табеларниот преглед по поединечните градежни
парцели се однесуваат на отуѓување по пат на јавно наддавање.
По исклучок, доколку има потреба, освен постапка за отуѓување по пат на јавно
надавање, за некои градежни парцели врз основа на иницијативи од
заинтересирани правни и физички лица бидат давани под закуп (долготраен или
краткотраен закуп) по пат на јавно наддавање, може да се спроведе и постапка за
користење на градежно земјиште со цел доделување на концесија или јавно
приватно партнерство во согласност со Законот за градежно земјиште и друг закон.

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа
Програма
x














Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели

ɐɟɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɧɚɦɟɧɫɤɚ ɡɨɧɚ Ⱥ± ɞɨɦɭɜɚʃɟ ɜɨ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɤɭʅɢ ɦɥɚɞɢ ɛɪɚɱɧɢ
ɩɚɪɨɜɢ ɝɪɚɼɚɧɢ ɫɨ ɩɨɦɚɥɚ ɤɭɩɨɜɧɚ ɦɨʅ ɝɪɚɼɚɧɢ ɫɨ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ
ɠɢɜɟɟʃɟ
ɐɟɥɧɚɝɪɭɩɚɡɚɧɚɦɟɧɫɤɚɡɨɧɚȺ± ɞɨɦɭɜɚʃɟɜɨɫɬɚɧɛɟɧɢɡɝɪɚɞɢɦɥɚɞɢɛɪɚɱɧɢ
ɩɚɪɨɜɢ ɝɪɚɼɚɧɢ ɫɨ ɩɨɦɚɥɚ ɤɭɩɨɜɧɚ ɦɨʅ ɝɪɚɼɚɧɢ ɫɨ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ
ɠɢɜɟɟʃɟɢɫɥɢɱɧɨ
ɐɟɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɧɚɦɟɧɫɤɚ ɡɨɧɚ Ⱥ± ɜɪɟɦɟɧɨ ɫɦɟɫɬɭɜɚʃɟ Ⱦɨɦɚɲɧɢ ɢ ɫɬɪɚɧɫɤɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɫɢɬɟ ɜɢɞɨɜɢ ɯɨɬɟɥɢ ɩɚɧɫɢɨɧɢ ɩɪɟɧɨʅɢɲɬɚ ɨɫɜɟɧ
ɝɨɥɟɦɢɯɨɬɟɥɫɤɢɤɨɦɩɥɟɤɫɢɫɨɩɨɜɟʅɟɩɪɢɞɪɭɠɧɢɧɚɦɟɧɢ
ɐɟɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɧɚɦɟɧɫɤɚ ɡɨɧɚ Ȼ ± ɦɚɥɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɞɟɥɨɜɧɢ ɧɚɦɟɧɢ
Ⱦɨɦɚɲɧɢɢɫɬɪɚɧɫɤɢɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɡɚɢɡɝɪɚɞɛɚɧɚɨɛʁɟɤɬɢɜɨɤɨɢɫɩɚɼɚɚɬɢɭɫɥɭɠɧɢ
ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟɥɫɤɢ ɞɟʁɧɨɫɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚɚɬ ɜɨ ɞɭʅɚɧɢ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɢ ɢɡɥɚɝɚʃɟ
ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɧɚ ɥɢɱɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɯɪɚɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɡɚ ɞɨɦɚʅɢɧɫɬɜɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ
ɤɚɮɭɥɢʃɚ ɫɥɚɬɤɚɪɧɢɰɢ ɛɚɧɤɢ ɩɨɲɬɚ ɚɩɬɟɤɢ ɦɚɥɢ ɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɤɨɡɦɟɬɢɱɤɢ
ɫɚɥɨɧɢɢɬɧ 
ɐɟɥɧɚɝɪɭɩɚɡɚɧɚɦɟɧɫɤɚɡɨɧɚȻ± ɝɨɥɟɦɢɬɪɝɨɜɫɤɢɟɞɢɧɢɰɢȾɨɦɚɲɧɢɢɫɬɪɚɧɫɤɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɡɚɢɡɝɪɚɞɛɚɧɚɨɛʁɟɤɬɢɜɨɤɨɢɫɟɨɛɚɜɭɜɚɚɬɫɢɬɟɜɭɞɨɜɢɧɚɬɪɝɨɜɢʁɚ
ɧɚ ɦɚɥɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɬɜɚɪɭɜɚ ɜɨ ɫɚɦɨɫɬɨʁɧɢ ɝɪɚɞɛɢ ɢɥɢ ɜɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ
ɝɪɚɞɛɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɬɪɝɨɜɫɤɢ ɰɟɧɬɪɢ ɫɬɨɤɨɜɧɢ ɤɭʅɢ ɝɨɥɟɦɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɧɢ
ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɢɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɢɡɚɬɜɨɪɟɧɢɩɚɡɚɪɢɲɬɚɢɩɚɡɚɪɢɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨ
ɐɟɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɧɚɦɟɧɫɤɚ ɡɨɧɚ Ȼ ± ɝɪɚɞɛɢ ɡɚ ɫɨɛɢɪɢ  Ⱦɨɦɚɲɧɢ ɢ ɫɬɪɚɧɫɤɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɡɚɢɡɝɪɚɞɛɚɧɚɝɪɚɞɛɢɡɚɫɨɛɢɪɢ ɤɚɤɨɲɬɨɫɟɫɬɚɞɢɨɧɢɢɝɪɚɥɢɲɬɚ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɢɢɫɥɢɱɧɨ
ɐɟɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɧɚɦɟɧɫɤɚ ɡɨɧɚ ȿ ± ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɫɭɩɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  Ⱦɨɦɚɲɧɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɫɤɢɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɡɚɢɡɝɪɚɞɛɚɧɚɧɨɜɚɤɚɬɧɚɝɚɪɚɠɚɢɫɥɢɱɧɨ
ɐɟɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɧɚɦɟɧɫɤɚ ɡɨɧɚ Ⱦ ± ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ Ⱦɨɦɚɲɧɢ ɢ ɫɬɪɚɧɫɤɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ ɢ ɫɢɬɟ ɠɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ
ɐɟɥɧɚɝɪɭɩɚɡɚɧɚɦɟɧɫɤɚɡɨɧɚȼ± ɡɞɪɚɜɫɬɜɨɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚȾɨɦɚɲɧɢɢ
ɫɬɪɚɧɫɤɢɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɡɚɢɡɝɪɚɞɛɚɧɚɨɛʁɟɤɬɢɨɞɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɧɚɦɟɧɚ
ɤɚɤɨɞɟɬɫɤɢɝɪɚɞɢɧɤɢɞɨɦɨɜɢɡɚɫɬɚɪɢɥɢɰɚɢɬɧ
ɐɟɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɧɚɦɟɧɫɤɚ ɡɨɧɚ ȼ ± ɞɨɦ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ Ⱦɨɦɚɲɧɢ ɢ ɫɬɪɚɧɫɤɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɧɚɫɬɚɧɢ ɤɚɤɨ ɞɨɦ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɬɟɚɬɚɪɢɬɧ
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ɐɟɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɧɚɦɟɧɫɤɚ ɡɨɧɚ Ⱥ ± ɝɪɭɩɧɨ ɞɨɦɭɜɚʃɟ Ⱦɨɦɚɲɧɢ ɢ ɫɬɪɚɧɫɤɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɫɢɬɟ ɜɢɞɨɜɢ ɫɬɚɪɫɤɢ ɞɨɦɨɜɢ ɫɨ ɩɨɜɟʅɟ ɩɪɢɞɪɭɠɧɢ
ɧɚɦɟɧɢ
ɐɟɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɧɚɦɟɧɫɤɚ ɡɨɧɚ ȿ ± ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɫɭɩɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɚɫɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ
Ⱦɨɦɚɲɧɢɢɫɬɪɚɧɫɤɢɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɡɚɢɡɝɪɚɞɛɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɨɛʁɟɤɬɢɫɨɩɨɜɟʅɟ
ɩɪɢɞɪɭɠɧɢɧɚɦɟɧɢ
ɐɟɥɧɚɝɪɭɩɚɡɚɧɚɦɟɧɫɤɚɡɨɧɚȽ± ɬɟɲɤɚɢɡɚɝɚɞɭɜɚɱɤɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚȾɨɦɚɲɧɢɢ
ɫɬɪɚɧɫɤɢɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɡɚɢɡɝɪɚɞɛɚɧɚɨɛʁɟɤɬɢɨɞɬɟɲɤɚɢɡɚɝɚɞɭɜɚɱɤɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ
ɐɟɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɧɚɦɟɧɫɤɚ ɡɨɧɚ Ƚ Ƚ Ƚ ± ɥɟɫɧɚ ɢ ɧɟɚɡɚɝɚɞɭɜɚɱɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɫɟɪɜɢɫɢȾɨɦɚɲɧɢɢɫɬɪɚɧɫɤɢɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɡɚɢɡɝɪɚɞɛɚɧɚɨɛʁɟɤɬɢ
ɨɞɥɟɫɧɚɢɧɟɚɡɚɝɚɞɭɜɚɱɤɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɫɟɪɜɢɫɢ
Ⱦɟɮɢɧɢɪɚʃɟɧɚɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢɬɟɦɚɪɤɟɬɢɧɝɩɪɢɫɬɚɩɢɚɥɚɬɤɢɢɤɚɧɚɥɢ

Градењето на маркетинг стратегија е важен процес во фазата на подготовка на
активностите за управување со градежното земјиште и од него зависи успешноста на
процесот. Сегемнтацијата на пазарот на потенцијални купувачи е направена од
аспект на тоа дали се продава или издава под закуп земјиштето. Врз основа на ова се
дефинирани и класифицирани одделните потенцијални заинтересирани правни и
физички лица да влезат во процесот заедно со општинат во спроведување на
постапка. Анимирањето на саинтересираните страни од страна на општината се прави
на повеќе начини на еден јавен и транспарентен начин со спроведување на
постапките кои ги бара законот со објавување на парцелите со цел запознавање на
потенцијалните инвеститори, но и нивно дирекно и индирекно запознавање со
процесот.
Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање односно
претпоставување на заинтереси – раните страни за купување на одредени делови од
град.
Земјиште. Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи на
земјиштето и идни инвеститори и претставуваат целна групата на активностите од
маркетинг стратегијата.
Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе
биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни.
Следен чекор е идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки
и канали за комуницирање/промовирање на понудата до заинтересираните страни.
Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се
лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и
да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и
прецизна информација на вистинска адреса.
Согласно соодветно утврдената категоризација по категории во генералниот
урбанистички план и деталните урабанистички планови на соодветен начин се
дефинираат и утврдени целните групи за одделни градежни парцели и согласно
нивниот интерес.
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ȼɪɡɨɫɧɨɜɚɧɚɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɤɨɢɝɢɢɦɚɦɟɤɚɤɨɨɩɲɬɢɧɚɤɚɤɨɧɚɫɨɨɞɜɟɬɧɢɧɚɱɢɧɢɩɪɟɤɭ
ɤɨʁɨɩɲɬɢɧɚɬɚɦɨɠɟɞɚɧɚɩɪɚɜɢɞɨɛɚɪɦɚɪɤɟɬɢɧɝɟɞɚɝɢɨɪɝɚɧɢɡɪɚɫɥɟɞɧɢɜɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɬɨɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚʃɟɧɚɮɨɪɭɦɢ
ɫɨɛɢɪɢɧɚɝɪɚɼɚɧɢ
ɪɟɤɥɚɦɧɢɫɩɨɬɨɜɢ
ɜɟɛɫɚʁɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɞɪ
ɇɚɞɝɪɚɞɛɚ ɢ ɩɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ Ȯɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜ
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ȼȿȻ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ZZZJUDGH]QR]HPMLVWHPN ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɛɢɡɧɢɫ ɩɨɪɬɚɥɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɧɚ ɩɪɨɦɨɬɢɜɟɧ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚʃɟ ɢ ɥɨɛɢɪɚʃɟ ɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ ɦɟɞɢɭɦɫɤɨ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɬɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɚɨɞɪɠɭɜɚʃɟɧɚɎɨɪɭɦɢɡɚɥɨɤɚɥɟɧɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɧɚɫɬɭɞɢɢɡɚ
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɨɬ ɜɟɫɧɢɤ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢɫɤɢɨɬ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɜɨȾɚɧɢɦɚɰɢʁɚɢɫɥɢɱɧɨ
ɇɚɨɜɨʁɧɚɱɢɧɫɟɫɦɟɬɚɞɟɤɚɨɩɲɬɢɧɚɬɚʅɟɭɫɩɟɟɞɚɚɧɢɦɢɪɚɢɢɧɮɨɪɦɢɪɚɝɨɥɟɦ
ɛɪɨʁɧɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɭɱɟɫɧɢɰɢɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɬɟɚɭɤɰɢɢɤɨʁʅɟɝɢɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɦɟɫɨɲɬɨ
ʅɟʁɚɡɝɨɥɟɦɟɦɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɚɚɫɨɬɨɚɢɞɢɪɟɤɧɚɬɚɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚɢɟɤɨɧɨɦɫɤɚɤɨɪɢɫɬ
ɧɚɨɩɲɬɢɧɚɬɚɨɞɫɚɦɢɨɬɩɪɨɰɟɫ
ȼɨɡɚɜɢɫɧɨɫɬɨɞɬɨɚɤɨʁɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬʅɟɫɟɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɡɚɞɚɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɞɨɛɚɪ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɡɚɜɢɫɚɬ ɢ ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ ɧɨ ɫɟɩɚɤ ɦɧɨɝɭ ɟ ɬɟɲɤɨ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɚ
ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɢɡɧɨɫ ɧɨ ɫɟɩɚɤ ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɫɤɪɨɦɧɢɬɟ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɚɬɚʅɟɝɢɤɨɪɢɫɬɢɨɧɢɟɤɨɢɧɟɫɟɫɨɝɨɥɟɦɢɬɪɨɲɨɰɢ
ɋɬɚɧɚɧɞɚɪɞɧɢɬɟ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɫɨɛɢɪɢ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢ ɮɨɪɭɦɢ ʅɟ ɫɟ
ɪɟɚɥɢɡɪɚɚɬɨɞɫɬɪɚɧɚɧɚɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟɜɨɨɩɲɬɢɧɚɬɚʅɟɫɟɤɨɪɢɫɬɢɥɨɝɢɫɬɢɤɚɢɩɪɨɫɬɨɪ
ɧɚɧɢɜɧɨɨɞɪɠɭɜɚʃɟɤɨɟɟɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟɧɚɨɩɲɬɢɧɚɬɾɚɢɫɥɫɨɲɬɨɫɟɩɪɚɜɚɬɧɚɩɨɪɢ
ɨɜɨʁ ɬɪɨɲɨɤ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨ ɞɟɥɨɬ ɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɬ ɧɟɦɚ ɞɚ
ɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɝɨɥɟɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɢɡɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ ɨɫɜɟɧ ɨɛʁɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ
ɞɧɟɜɧɢɬɟɜɟɫɧɢɰɢɢɫɥɨɧɚɲɬɨɝɨɛɚɪɚɡɚɤɨɧɨɬɜɨɫɚɦɚɬɚɩɨɫɬɚɩɤɚ
ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ʅɟ ɫɟ ɜɪɲɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɟ ɞɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɂɦɟɧɨɩɪɨɰɟɫɨɬʅɟɛɢɞɟɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɛɢɞɟʁʅɢɫɟɩɥɚɧɢɪɚ
ɜɨɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɞɚɫɟɩɪɚɜɚɬɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɚɭɤɰɢɢɫɨɰɟɥɞɚɫɟɪɟɚɥɡɢɪɚɚɬɩɨɝɨɥɟɦɛɪɨʁ
ɧɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɞɫɬɪɚɧɚɧɚɩɪɢɜɚɬɧɢɨɬɫɟɤɬɨɪɨɞɧɨɫɧɨɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɬɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ
x

Ɉɩɮɚɬɢɬɪɨɲɨɰɢɬɟɩɨɜɪɡɚɧɢɫɨɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɧɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ
R Ɍɪɨɲɨɰɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ± ɞɟɧɚɪɢ

x

ȼɪɟɦɟɧɫɤɚɬɚɪɚɦɤɚɡɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɧɚɦɚɪɟɤɬɢɧɝɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚRȼɨɬɟɤɨɬ
ɧɚɜɬɨɪɢɬɪɟɬɤɜɚɪɬɚɥɨɞɝɨɞɢɧɚ

x

Ʌɢɰɚɡɚɞɨɥɠɟɧɢɡɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɧɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ

Ʌɢɰɚ ɤɨɢ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɡɚɞɨɥɠɟɧɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ɫɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɬɚɫɨɫɢɬɟɫɜɨɢɱɥɟɧɨɜɢɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚɬɚɨɞɨɛɥɚɫɬɚɧɚɭɪɛɚɧɢɡɦɨɬ
Ɉɩɪɟɞɟɥɭɜɚʃɟɬɨ
ɧɚ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ
ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ
ɫɨ
ɞɟɮɢɧɢɪɚʃɟɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ
ɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɢɬɟ
ɫɬɪɚɧɢ
ɡɚ
ɤɭɩɭɜɚʃɟɢɡɧɚʁɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɫɟ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɤɭɩɭɜɚɱɢɢɡɧɚʁɦɭɜɚɱɢ ɧɚ

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ɡɟɦʁɢɲɬɟɬɨ ɢ ɢɞɧɢ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɰɟɥɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟɨɞɦɚɪɤɟɬɢɧɝɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ
ɋɨɨɝɥɟɞɧɚɪɚɡɥɢɱɧɚɬɚɧɚɦɟɧɚɢɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɛɚɧɚɝɪɚɞɟɠɧɨɬɨɡɟɦʁɢɲɬɟɲɬɨʅɟ
ɛɢɞɟ ɩɨɧɭɞɟɧɨ ɥɨɝɢɱɧɨ ɟ ɰɟɥɧɢɬɟ ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɨɞɞɟɥɧɢ ɥɨɤɚɰɢɢ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɋɥɟɞɟɧ ɱɟɤɨɪ ɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢɬɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɩɪɢɫɬɚɩɢ ɚɥɚɬɤɢ ɢ
ɤɚɧɚɥɢ ɡɚ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚʃɟɩɪɨɦɨɜɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɧɭɞɚɬɚ ɞɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɩɪɢɫɬɚɩɨɬ ɚɥɚɬɤɢɬɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɬɟ ɡɚ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚʃɟɩɪɨɦɨɜɢɪɚʃɟ ɫɟ
ɥɢɦɢɬɢɪɚɧɢɨɞɩɨɜɟʅɟɚɫɩɟɤɬɢɧɨɝɥɚɜɧɨɨɞɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚɬɚɦɨʅɧɚɨɩɲɬɢɧɚɬɚɄɚɤɨ
ɢ ɞɚ ɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɢɫɩɪɚʅɚʃɟ ɧɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚ
ɧɚɜɪɟɦɟɧɚɢɩɪɟɰɢɡɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɧɚɜɢɫɬɢɧɫɤɚɚɞɪɟɫɚ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
x Ƚɪɚɞɟɠɧɢ ɩɚɪɰɟɥɢ ɤɨɢ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ʁɚɜɧɚ ɨɛʁɚɜɚ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɨɛʁɚɜɟɧɢ ɜɨ
ɬɭɪɧɭɫɢ ɢɥɢ ɩɨɟɞɢɧɟɱɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ
ɞɨɧɟɫɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɬɟ ɩɥɚɧɨɜɢ ɢ ɪɚɫɱɢɫɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɦɨɬɧɨ ±
ɩɪɚɜɧɢɬɟɨɞɧɨɫɢɢɞɪɭɝɨ

x

Пропишување на условите за надавање

Се пропишуваат/определуваат следните параметри:
- висината на депозитот за учество,
- интернет страница на кое ќе се врши наддавањето - www.gradeznozemjiste.mk
- одредување на условите за учество,
- годишен обрт на средства за правни лица,
- пропишување на други обврски и се наведуваат останати релевантни
информации во врска со надавањето.
x

Надлежни за реализацијата на Програмата

Надлежност за спроведување на постапките за отуѓување или давање под закуп
на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија има
Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање која е формирана од
страна на Градоначалникот на општина Ѓорче Петров согласно Законот за градежно
земјиште.
Комисијата брои 7 члена, а четири лица имаат овластување кој е потребен услов
на водење на постапка, а комисија е состваена од лица кои имаат овластувања и се
состои од претседател, членови и претставник од Град Скопје, како и:
- раководители на сектори, административни работници од сектор за урбанизам и
градежно земјиште, и
- Надворешни стручни лица.
ɉɪɨɰɟɧɤɚɧɚɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɬɟɩɪɢɥɢɜɢɩɨɨɫɧɨɜɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ɉɪɨɰɟɧɤɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɬɟ ɩɪɢɯɨɞɢ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɤɭɦɭɥɚɬɢɜɧɨ ɡɚ ɫɟɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɨ
ɦɟɫɬɨȾɍɉ ɨɞɞɟɥɧɨ ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɨɫɟɱɧɚɬɚ ɩɚɡɚɪɧɚ ɰɟɧɚ ɡɚ ɦɟɬɚɪ ɤɜɚɞɪɚɬɟɧ ɝɪɚɞɟɠɧɨ
ɡɟɦʁɢɲɬɟɩɨɡɨɧɢɢɟɩɪɢɤɚɠɚɧɨɜɨɬɚɛɟɥɚ

Табела 5. Проценка на финансиските приливи по ДУП
Бр.

ДУП

Број на ГП по локалитет

Проценка
на
финансиски приходи
(во денари)

ДУП СЗ 13

Г.П. 4.084

51.301

ДУП СЗ 13

Г.П. 4.092

39.406

ДУП мало стопанство

Г.П. 2.21

181.536

ДУП мало стопанство

Г.П.2.22

1
2
3

4

ВКУПНО

263.459
535.702,00

6.Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата
ʐ˓.

ʑˋˇ ː˃ ˕˓ˑ˛ˑ˙ˋ

ʞ˓ˑ˙ˈːˍ˃ ː˃ ˋˊːˑ˔
˕˓ˑ˛ˑ˙ˋ (˅ˑ ˇˈː˃˓ˋ)

ː˃

1

ʡ˓ˑ˛ˑ˙ˋ
˒ˑ
ˑ˔ːˑ˅
ː˃
˃ˇˏˋːˋ˔˕˓ˋ˓˃˰ˈ ː˃ ˒ˑ˔˕˃˒ˍˋ ˊ˃
ˣ
2
ʡ˓ˑ˛ˑ˙ˋ
˒ˑ ˑ˔ːˑ˅ ː˃ ˈˍ˔˒˓ˑ˒˓ˋˬ˃˙ˋˬ˃;
3
ʡ˓ˑ˛ˑ˙ˋ ˒ˑ ˑ˔ːˑ˅ ː˃ ˍ˖˒˖˅˃˰ˈ ː˃
ˆ˓˃ˇˈˉːˑ ˊˈˏˬˋ˛˕ˈ ˑˇ ˗ˋˊˋ˚ˍˋ ˋ
4
ʡ˓ˑ˛ˑ˙ˋ ˊ˃ ˒˓ˑˏˑ˅ˋ˓˃˰ˈ, ˑˇːˑ˔ːˑ
˓ˈˍˎ˃ˏˋ˓˃˰ˈ ː˃ ˆ˓˃ˇˈˉːˋ ˎˑˍ˃˙ˋˋ
ʑʙʢʞʜʝ:

0,00
0,00
0,00
0,00


7. Преодни и завршни одредби
Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се
донесува, а надлежен за реализација на оваа Програма е градоначалникот и
Секторот за економски одржлив развој.
Градоначалникот се овластува да може да определува приоритети при
реализирање на оваа Програма.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров.
Број 08-2326/28
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за земјоделие на општина

Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата земјоделие на општина Ѓорче Петров за 2022 година,
што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница на советот,
одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/27
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
за активностите на општина Ѓорче Петров од областа на земјоделието
(земјоделско земјиште) за 2022 година

Скопје, Декември 2021 година

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 22 став 1 точка 13, член 36 и член 62 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр 5/2002), член 16 став 1
точка 16 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
3/19 и 5/21), советот на општина на 6-тата на седницата одржана на ден 30.12.2021
година, донесе:


ПРОГРАМА
за активностите на општина Ѓорче Петров од областа на земјоделието
(земјоделско земјиште) за 2022 година

1. Воведни напомени
Контролата на каналите за наводнување и одводнување, нивно навремено
чистење и обезбедување на доволен доток на вода за време на пролетна и есенска
сеидба изработка на регистер на земјоделско земјиште како и број на земјоделски
стопанства во општина Ѓорче Петров, враќање на земјоделскот дух кај населението,
анализа на почвата и водата за наводнување, организирање на настани со цел
запознавање на населението на општината со производителите на земјоделски
култури/ винарии во општината, едуцирање на земјоделците, приближување на
програмите за финансиска поддршка во земјоделието, субвенции и сл.
2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
x
x
x
x
x

Едуцирање на земјоделците за подобра, поквалитетна и поздрава храна
Добивање на поголеми приходи
Правилно искористување на природните ресурси
Еко туризам
Засадување на шумски дрвја

3. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ
1. Одржување и редовно чистење на каналите за наводнување и одводнување
како и санација на оштетените текови на каналите
2. Изработка на земјоделски регистар за општина Ѓорче Петров
3. Изработка на предлог проекти од областа на земјоделието

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

4. Едукација
на
земјоделското
население
преку
одржување
на
трибини/предавања
5. Организирање на настани на кои свое претставување ќе имаат
земјоделските стопанства од територијата на општина Ѓорче Петров
4. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Бр.

Име на проект/активност Носител

Период на
реализација
2022
за Тековно

Проценет
буџет

21. Одржување и редовно
чистење на каналите за
наводнување и
одводнување

Сектор
економски
одржлив развој

2,000,000.00

22. Изработка на
земјоделски регистар за
општина Ѓорче Петров

Сектор
за Март-Мај
економски
одржлив развој

0,00

23. Изработка на предлог
проекти од областа на
земјоделието
24. Едукација на
земјоделците преку
одржување на
трибини/предавања
25. Организирање на
настани за земјоделците
на кои ќе присуствуваат
овластени
верификациски тела за
контрола
26. Организирање на
настани на кои свое
претставување ќе имаат
земјоделските
стопанства од
територијата на општина
Ѓорче Петров
27. Засадување на шумски
дрвја

Сектор за
економски
одржлив развој
Сектор за
економски
одржлив развој

Тековно

0,00

Тековно

0,00

Сектор
за Тековно
економски
одржлив развој

0,00

Сектор
за Тековно
економски
одржлив развој
во соработка

300,000.00

Сектор
за Февруари1,000,000.00
економски
Мај
одржлив развој
Вкупно: 3,300,000.00

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

5. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надлежен за реализација на оваа Програма со сите Под-програми е градоначалникот
и Секторот за економски одржлив развој.
Градоначалникот се овластува да може да определува приоритети при реализирање на
оваа Програма.

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров.

Број 08-2326/29
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација

на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација на
општина Ѓорче Петров за 2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе
на Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/28
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
за дезинфекција, дезинсекција и дератизација
на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Скопје, Декември 2021 година

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот локална самоуправа (Службен
весник на Р.М. бр. 5/2002), и член 16 став 1 точка 16 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 3/19 и 5/21), советот на општина на
6-тата на седницата одржана на ден 30.12.2021 година ја донесе следната:

ПРО ГРАМ А
за дезинфекција, дезинсекција и дератизација
на општина Ѓорче Петров за 2022 година

I.ВОВЕД
Интегрираното спречување и сузбивање на заразните болести предизвикани од
микроорганизми и штетници е збир на механички, физички, биолошки и хемиски мерки и
постапки.
Тоа се превентивни и куративни мерки кои се преземаат со цел, сузбивање или
намаливање на популацијата најмалку до прагот на штетност, запирање на растот и
размножувањето, уништување на постоечката популација на штетници до биолошкиот
минимум, односно влегување и задржување на штетниците на површината во просторот
или објектот.
Тоа се однесува на организми кои ги пренесуваат причинителите на заразни
болести, паразитираат на човечкото тело, причинители се на алергиски реакции, делуваат
токсичноипредизвикуваатболести.

II. ЦЕЛИ
Заради заштита на населението во општина Ѓорче Петров од преносители на
заразниболести и штетници, потребно е преземање соодветни мерки и во текот на 2022
година. Со планираните активности според оваа програма, ќе се зачува животната
срединаиздравјето на луѓето и подобри севкупниот амбиент во општина Ѓорче Петров.

III.АКТИВНОСТИ
Во 2022 година, за спречување на појави од заразни болести предизвикани од
микроорганизми, инсекти и штетници, општина Ѓорче Петров ќе ги преземе следните
активности:

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Меркииактивности
1

Дезинфекција,
дезинсекција и
дератизација

Планирани
Средства

Местоилокација

1.Основниучилишта,детскиградинки,јавниопштински
установиидр.објекти.

2.Дезинсекцијапротивглодатрина целата територија
што ја опфаќа општинаЃорче Петров – третирање на
2500 шахти.

900.000,00

Вкупно денари
900.000,00

IV.ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите утврдени соовааПрограма ќе се реализираат сосредства од Буџетот
наoпштина Ѓорче Петровза2022 година, од Подпрограмата Ј8-Комунални услуги.

V. ЗАВРШНИОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен
гласник на општина Ѓорче Петров".



Број 08-2326/30
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување Извештај за реализација на програмата
за заштита, спасување и управување со кризи на општина Ѓорче Петров
за период од 01.01-30.09.2021 година


Се објавува одлуката за усвојување на Извештај за реализација на Програмата
за заштита, спасување и управување со кризи на општина Ѓорче Петров, за период од
01.01-30.09.2021 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата
седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/29
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата за заштита, спасување и управување со кризи
на oпштина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до 30.09.2021 година

Скопје, Декември 2021 година

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата за заштита, спасување и управување со кризи
на oпштина Ѓорче Петров за период од 01.01. до 30.09.2021 година

За реализирање на Програмата за заштита, спасување и управување со кризи за
2021 година, oпштината Ѓорче Петров ги превзема низа активности за нејзино
остварување.
Програмските цели во тековниот период се остваруваа по приоритет, при што
предност за реализација имаа оние делови од програмата кои допринесуваа за
спречување на настанувањето на природните непогоди и други несреќи на
територијата на општината.
За остварување на програмските активности, општината ги стави во функција
потребните човечки ресурси, материјално-техничките средства и секако
расположливите финансиски средства. Со ваквиот приод сметаме дека во основа
програмските задачи по оваа Програма се реализирани, со исклучок на некои
предвидени активности кои бараа поголема финансиска подршка, а таква подршка
општината немаше во овој извештаен период.
А. Реализирани програмски активности
1.Извршено е ажурирање на процената на загрозеноста од природни непогоди
и други несреќи на територијата на Општина Ѓорче Петров.
2. Усвоен правилник за заштита од пожари
Со изготвените документи се поставени потребните основи во заштитата и
спасувањето од природни непогоди и други несреќи на ниво на општина, кои во
иднина треба да се надградуваат.
3.Извршени се потребните сервисирања и одржување на противпожарните
апарати кои се набавени за потребите на општинските објекти согласно законските
нормативи и истите се распоредени во урбаните и месните заедници, општинскиот
објект, центарот на културата, реонскиот парк, повеќенаменските спортски
игралишта, стадионите, спортската сала „Христо Батанџиев“, секторот за урбанизам
просториите на одд. за легализација и просториите на службата за инспекција.
Исправноста и одржувањето се врши од страна на овластена фирма за оваа
намена избрана во постапка за јавна набавка ангажирана од општината.
За 2021 година, потрошени се 15.221,оо денари, сервисирани се сите
противпожарни апарати.
4.Редовно се врши пролетна и есенска дератизација на шахтите на територијата
на општината од страна на овластена фирма, ангажирана од општината како и
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дезинфекција на објектите кои се сопственост на општината, основните училишта и
детската градинка ЈОУДГ „ Росица“. За 2021 година, потрошени се 514.908,оо денари.
4.Осигурувањето на општинските објекти, сите основни и подрачни училишта
објектите на ЈОУДГ „Росица“, урбаните и месните заедници, центарот за култура и
спортската сала „Христо Батанџиев“, тековно се осигуруваат. За 2021 година,
потрошени се 24.500,оо денари
5. Зимското одржување на улиците и патиштата на територијата од Општина
Ѓорче Петров, тековно се остварува. За 2021 година, потрошени се 4.680.470,оо
денари.
6. За чистење и одржување на оџаците на општинските објекти, објектите на
основните и подрачните основни училишта, објектите на ЈОУДГ „Росица“, потрошени
се 186.015,00 денари
7. За еднократна финансиска помош на граѓани за штети кои се настанати од
природни непогоди и други несреќи во 2020 година се исплатени 402.511,00 денари
од конто Совет на општина Ѓорче Петров во 2021 година.

Б. Не реализирани програмски активности
1.Опремувањето со облека, обувки и средства за работа, за членовите на
општинскиот штаб и универзалната единица за заштита и спасување не е целосно
реализирано.
2.Организирање на обука за вработените во општинската администрација од
областа на заштитата и спасувањето, а посебно противпожарната заштита.
3.Организирање на предавања за вработените и учениците од Основните
училишта и за вработените во ЈОУДГ „ Росица“ од Општината,од областа на
заштитата и спасувањето
x
x

Противпожарна заштита и
Заштита од земјотреси

Изготвување на план за евакуација на вработените
4. Сервисирање
општината.

и одржување на хидрантската опрема во објектите на

5.Одржување на громобранските инсталации на сите објекти сопственост на
општината
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Рекапитулар на П Р О Г Р А М А
за заштита, спасување и управување со кризи за 2021 година
Краток опис на програмската
активноста:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Облека и обувки за членовите
на општинскиот штаб и
универзалната единица за
заштита и спасување
Организирање на еднодневна
обука со припадниците
определени во универзалната
единица за заштита и
спасување
Организирање на предавања за
вработените и учениците од
Основните училишта и за
вработените во ЈОУДГ „ Росица“
од Општината,од областа на
заштитата и спасувањето
x Противпожарна заштита
и
x Заштита од земјотреси
x Изготвување на план за
евакуација
на
вработените
Редовен сервис и одржување на
противпожарните апарати во
општината, месните и урбаните
заедници.
Сервис и одржување на
хидрантската опрема во
објектите на општината
Редовна дезинфекција и
дератизација на општинските
објекти ,Основните училишта,
објектите на ЈОУДГ „ Росица“ и

Предвидени
средства за
реализација на
програмската
активнос
50.000,00
денари

Реализирани средства
за програмската
активнос

7.505,00 денари

30.000,00
денари

/

40.000,00
денари

/

120.000,00
денари

15.221,00 денари

50.000,00
денари

/

900.000,00
денари

514.908,00 денари
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шахтите на територијата на
општината
7.
Осигурување на општинските
објекти ( објектите на
општинската
администрација,објектите на
општинските основни
училишта, објектите на
детската градинка, урбаните и
месните заедници, Центарот за
култура и Спортската сала
„Христо Батанџиев“ с.Ново Село
и магацини.
8.
Зимско одржување на
сервисните и станбените улици
и на локалните патишта на
територијата на општината
2020/2021 година
9.
Одржување на громобранските
инсталации на сите објекти
сопственост на општината
10. Чистење на оџаците на
општинските објекти, објектите
на општинските основни и
подрачните училишта и
објектите на детската
градинка, тоа два пати годишно
Предвидени средства
Реализирани средства
Не реализирани средства
11. Еднократна финансиска помош
на граѓани за штети кои се
настанати од природни
непогоди и други несреќи во
2020 година

250.000,00
денари

24.500,00 денари

7.000.000,00
денари

4.680.470,00 денари

50.000,00
денари

/

295.000,00
денари

186.015,00 денари

8.785.000,оо денари
5.831.130,оо денари
2.953.870,оо денари
800.000,00
402.511,00 денари
денари
(посебна буџетска
резерва/Совет на
општина Ѓорче
Петров)

Од напред наведеното се гледа дека програмските цели во основа се
реализирани, а делот кој не е реализиран е резултат на објективни и финансиски
причини.
Извештајот за реализација на Програмата за заштита и спасување на oпштина
Ѓорче Петров за 2021 година, градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува
до советот на општина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.
Градоначалник
Александар Стојкоски с.р
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за заштита, спасување и управување

со кризи на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Програмата за заштита, спасување и управување со кризи на
општина Ѓорче Петров за 2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе
на Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/30
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОГРАМА
за заштита , спасување и управување со кризи
на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Скопје, Декември 2021 година
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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за Локална самоуправа (Службен
весник на Р.М. број 5/02), член 34 од Законот за заштита и спасување („Службен
весник на Р.М. “ бр.36/04,49/04,86/08,85/09,124/10, 18/11,41/14 и 129/15), член 5
став 2 алинеа 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Р.М.“
бр..29/05,36/11, 41/1 и 104/15), член 16 став 1 точка 16a од Статутот на општина Ѓорче
Петров-Пречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 18/13) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на општина
Ѓорче Петров на 6-тата седница одржана на 30.12..2021 година, донесе:
ПРОГРАМА
за заштита , спасување и управување со кризи
на општина Ѓорче Петров за 2022 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 :
x
x
x

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 човечки загуби и предизвикуваат материјални 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 Законот за
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 со волја да се направи чекор напред во заштитата, спасувањето и управувањето со
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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 други
несреќи на територијата на општината Ѓорче Петров за 2022 година.
2. Тековно ажурирање на изготвените плански документи по мерките од планот
за заштита и спасување.
3. Редовно ажурирање на персоналот вклучен во општинскиот штаб за заштита
и спасување и универзалната единица за заштита и спасување.
4. Редовен сервис и одржување на противпожарните апарати во објектите
сопственост на општината.
5.Следење на одржувањето на хидрантската и громобранската опрема во
објектите сопственост на општината.
6. Чистење на оџаци на општинските објекти, објектите на општинските
основни и подрачните училишта и објектите на детската градинка.
7. Следење на реализацијата на дезинфекција и дератизација на општинските
објекти, Основните училишта, објектите на ЈОУДДГ „ Росица“ и шахтите на
територијата на општината.
8. Определување и соодветно опремување на просторија за активности на
Општинскиот штаб за заштита и спасување.
9. Определување на магацински простор за сместување на опрема и средства за работа
на Универзалната единица и просторните единици за заштита и спасување.
Ре
д.б
р.
1.

2.

3.

3.

Активност

Опремување на
просторија за штабот за
заштита и спасување
-маса со 10 столици
-метална каса
-компјутер
Опрема за членовите на
општинскиот штаб и
универзалната единица
за заштита и
спасување(униформи и
обувки)
Организирање на обука
за припадниците на
универзалната единица
за заштита и спасување
Организирање на обука
за вработените и
учениците во ООУ и
вработените во ЈОУДГ

Извор на
финансирање

Буџет на
општина Ѓорче
Петров

Буџет на
општина Ѓорче
Петров

Временска рамка

Во текот на
годината

Реализација во
текот на годината
согласно
годишниот план за
јавни набавки

Буџет на
општина Ѓорче
Петров

Второ тромесечие

Буџет на
општина Ѓорче
Петров

Прво и второ
училишно
полугодие

Проценет буџет
/денари/

-70.000,00 ден.
-30.000,00 ден.
-20.000,00 ден.
Вкупно:120.000,00 ден

200.000,00 ден.

30.000,00 ден.

40.000,00 ден.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

4.

Редовен сервис и
одржување на
противпожарните
апарати во објектите
сопственост на
општината
Изготвување на планови
за евакуација од објекти
во случај на
елементарна непогода
(ангажирање на стручно
лице)

Буџет на
општина Ѓорче
Петров

Чистење на оџаци на
општинските објекти,
објектите на
општинските основни и
подрачните училишта и
објектите на детската
градинка
ВКУПНО:

Буџет на
општина Ѓорче
Петров

5.

9.

III.

Буџет на
општина Ѓорче
Петров

Реализација во
текот на годината
согласно
годишниот план за
јавни набавки

Во текот на
годината

Време за
реализација I и II
шестомесечие од
годината

120.000,00 ден.

30.000,00 ден.

295.000,00

835.000,00

Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма, во износ од
835.000,оо денари, е предвидено со Буџетот на општината за 2022 година.
Дополнителни финансиски средства можат да бидат обезбедени и од спонзорства
и донации.
За одредени активности кои не се содржани во Програмата, а за кои советот на
Општината на предлог на градоначалникот ќе процени дека по својата актуелност се
од поширок јавен интерес, за истите ќе бидат предвидени и дополнителни
финансиски средства 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 08-2326/32
од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за формирање на Општински штаб за заштита

и спасување и управување со кризи

Се објавува Одлуката за формирање на Општински штаб за заштита и
спасување и управување со кризи, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на
Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/31
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 15, став 1, точка 9 и став 5, како и член 6 од Законот за Градот Скопје
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.55/04 и 158/11), член 21 и член 36, став 1,
точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија), а
во врска со член 4, став 2, член 34, став 1, точка 2 и член 94, став 3 од Законот за заштита и
спасување (“Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04; 49/04; 86/08; 85/09;
124/10; 18/11; 93/12 и 41/14), како и врз основа на Уредбата за видот, големината и
организирањето на силите за заштита и спасување (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.12/06), член 16 став 1 точка 37 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:
ОДЛУКА
за формирање на Општински штаб за заштита, спасување
и управување со кризи

Член 1
Се формира Штаб за заштита и спасување на општина Ѓорче Петров во следниот состав:
1.Александар Стојкоски -Командант на штабот (Градоначалник на општина Ѓорче
Петров)
2.Филип Ефтимов – Началник на штабот (Раководител на сектор урбанизам, просторно
и урбанистичко планирање)
3.Бошко Стојанов - Началник на штабот (Раководител на сектор за нормативно-правни
работи, работа со совет и јавни набавки на општина Ѓорче Петров)
3.Помошници началници на штабот:
- Кире Ристовски – Помошник началник на штабот (Одделение за општи и
стручно административни работи, советник за заштита, спасување и управување со кризи)
- Тони Пројкоски –Помошник началник (сектор урбанизам)
4.Помошен персонал:
-Лепа Ѓорѓиевска Јакимовска - Записничар
-Ангеле Бошковски – Ракувач со компјутери и средства за врски
-Данијел Трајковски – Извршител/возач
-Славчо Петров – Извршител/курир
-Илија Исакоски - Извршител
-Иван Марковски – Извршител
-Борче Јованоски – Извршител
-Даниел Петковски - Извршител
-Звонко Атовски - Извршител
-Сашо Јаневски - Извршител
Член 2
Општинскиот штаб има обврски да ги превземе сите дејства поврзани со заштита и
спасување од природни непогоди и други несреќи, согласно постоечките закони.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Член 3
Со стапувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Решението за формирање
на штабот за заштита и спасување на општина Ѓорче Петров бр.09-826/1 од 19.03.2020 година.

Член 4
Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/33
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Буџетот на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Буџетот на општина Ѓорче Петров за 2022 година, што советот на
општина Ѓорче Петров го донесе на Шесттата седница на советот, одржана на ден
30.12.2021 година.

Број 09-2410/32
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 и член 62 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр.5/02),член 28 точка 1 од Законот за финансирање на единиците
на локалната самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11,
192/15, 209/18, 244/19 и Сл.весник на РСМ бр.77/21), член 16 став 1 точка 2 од
Статутот на општина Ѓорче Петров-пречистен текст (Сл.гласник на општина Ѓорче
Петров бр.18/13) и Статутарните одлуки за измени и дополнувања на Статутот на
општина Ѓорче Петров ( Сл.гласник на општина Ѓорче Петров бр.3/19 и 5/21),
советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата седница одржана на 30.12.2021 година
донесе:
БУЏЕТ
на општина Ѓорче Петров за 2022 година
1.Општ дел

I.

II.

III.
IV.

Член 1
Буџетот на општина Ѓорче Петров за 2022 година се состои од:
Вкупни приходи
856.602.113
Даночни приходи
438.471.302
Неданочни приходи
124.182.500
Капитални приходи
27.650.300
Приходи од дотации
221.221.000
Приходи од трансфери
26.543.612
Приходи од донации
18.533.399
Вкупни расходи
Од утврдени намени
Расходи од резерви
Дефицит

Финансирање
Прилив
Прилив од домашно
Прилив од странски заеми
Депозити
Одлив
Отплата на главница

894.185.634
892.585.634
1.600.000
-37.583.521
37.583.521
50.583.521
39.113.745
0
11.469.776
13.000.000
13.000.000

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на
приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа
како што следи:

DANO^NI PRIHODI

O P I S

Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki
 Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkite
korisnici na sredstva od buxetot na rm, edinicite na lokalnata
samouprava i gradot skopje i fondovite osnovani so zakon
 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javni
pretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {to
vr{at dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na buxetot
 Danok na plati ostvareni vo stranstvo
 Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iska
dejnost
 Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alno
utvrden neto prihod
 Kamata za nenavremeno pla}awe na personalen Danok na dohod od
zanaet~iska dejnost

Danoci na imot
 Danok na imot od fizicki lica
 Danok na imot po povisoka stapka
 Danok na imot od pravni lica
 Danok na imot od fizicki lica naplaten po prisilen pat
 Danok na nasledstvo i podarok
 Danok na promet na nedvi`nosti
 Danok na promet na nedvi`nosti po povisoka stapka
 Kamata za nenavremeno pla}awe na Danokot na imot

Danoci na specifi~ni uslugi
 Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv na
delovna prostorija
 Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni,
motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to se
pla}a pri registracija na vozilata
 Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie
 Drugi Prihodi po osnova na Komunalna dejnost
 Drugi komunalni Taksi
 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot pred delovni prostorii
za vr{ewe na dejnost
 Komunalna Taksa za istaknuvawe na reklami, objavi i oglasi na javni
mesta





Kategorija
Stavka
Potstavka

Nivo na: POTSTAVKA
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Vkupni prihodi



O P I S

 Komunalna Taksa za koristewe na plo{tadi i drug prostor vo
gradovite i drugite naseleni mesta,so cel izlo`uvawe na predmeti,
prireduvawe izlo`bi i zabavni priredbi za vr{ewe na dejnost
 Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te
 Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalni Taksi koi se prihod na
els

Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost
 Nadomest za upravuvawe so otpad na op{tinata, odnosno gradot skopje

NEDANO^NI PRIHODI

Globi, sudski i administrativni taksi
 Globi za storeni prekr{oci od oblasta na javna ~istota vo
nadle`nost na els
 Globi za storeni prekr{oci od oblasti vo nadle`nost na
ovlastenite grade`ni inspektori koi se prihod na els
 Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kaj
organite na op{tinata

Taksi i nadomestoci
 celodnevna i pret{kolska gri`a
 Sredstva za ekskurzii
 Nadomestoci za obroci vo u~eni~ki i studentski domovi, u~ili{ta,
gradinki i drugi institucii
 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto
 Knigi i drugi materijali za obrazovanie
 Prihodi od zakupnina na op{tinski imot

Drugi vladini uslugi
 Prihodi od tenderi (javni nara~ki)

Drugi nedano~ni prihodi
 Prihodi na mesnite zaednici, mesten samoPridones i drugi Prihodi
na mesnite zaednici
 Prihodi na organite na upravata
 Ostanati nedano~ni Prihodi

KAPITALNI PRIHODI

Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa
 Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`no zamji{te vo
sopstvenost na republika makedonija
 Prihodi od zakup na zemjodelsko zemji{te vo sopstvenost na dr`avata

Kategorija
Stavka
Potstavka

Nivo na: POTSTAVKA

BILANS NA PRIHODI
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Vkupni prihodi



Transferi od drugi nivoa na vlast
 Transferi od buxetot na rm
 Transferi od buxetite na fondovite
 Prenesen vi{ok na Prihodi od prethodnata godina
 Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv
 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni
 Kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast

Donacii od stranstvo
 Prihodi od obedinetite nacii
 Prihodi od evropskata unija
 Prihodi od evropskite dr`avi
 Drugi op{ti i tekovni donacii

DOMA{NO ZADOL@UVAWE

Drugo doma{no zadol`uvawe
 Drugi doma{ni zadol`uvawa





O P I S

 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po
osnova na prostor)
 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po
osnova na eksploatirana mineralna surovina)
 Prihodi od Nadomest za dolgotraen zakup i vremen zakup na
grade`no zemji{te
 Prihodi na els ostvareni pri otu|uvawe i zakup na grade`no
zemji{te sopstvenost na rm
 Nadomest za utvrduvanje na praven status na bespravno izgradeni
objekti
TRANSFERI I DONACII

Kategorija
Stavka
Potstavka

Nivo na: POTSTAVKA

BILANS NA PRIHODI
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Vkupni prihodi



Член 3
Вкупните расходи во износ од 907.185.634 денари се распоредуваат по
намени и подпрограми во делот на Посебни податоци,како што следи:

PLATI I NADOMESTOCI

O P I S





Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport






































Predhoden
buxet



 Patni i dnevni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe
 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi
 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)
 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi
 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe
 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi

 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)
 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

STOKI I USLUGI

 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)
 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)

 Nadomestoci
 Nadomest za godi{en odmor
 Drugi nadomestoci

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI

 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
 Osnovni pridonesi za PIO
 Osnovni pridonesi za zdravstvo
 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe

 Osnovni plati
 Osnovni plati -funkcioneri
 Osnovni plati - dr`avni slu`benici
 Osnovni plati - drugi vraboteni
 Plata za prekuvremena rabota
 Personalen danok na dohod od plata
 Personalen danok na dohod od nadomestoci



Kategorija
Stavka
Potstavka

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI
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Vkupni rashodi










 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uvaóè rezervni delovi, g
 Popravki i servisirawe na tovarni vozila
 Odr`uvawe na zgradi
 Uslugi za obezbeduvawe na objekti
 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija




























Elektri~na energija
Vodovod i kanalizacija
\ubretarina
Drugi komunalni taksi i uslugi
Drva
Te~ni goriva
Po{ta
Telefon i telefaks
Drugi tro{oci za komunikacija
Goriva i masla (motorni vozila)
Registracija na motorni vozila
Transport na lu|e

O P I S

Predhoden
buxet



 Materijali i siten inventar
 Kancelariski materijali
 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vraboteni
 Materijali za AOP
 Uniformi
 Obuvki
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Nastavno-obrazovni pomagala
 U~ili{ni materijali
 Sredstva za odr`uvawe na higiena
 Materijali za razni popravki
 Siten inventar
 Drugi materijali za specijalna namena
 Drugi materijali














Kategorija
Stavka
Potstavka

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI




































Buxet






































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti



U X




































Rashodi od
dotacii

B



E




































Rashodi od
donacii

T 



Rashodi od
krediti











































































Vkupni rashodi



Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta
Odr`uvawe na drugi gradbi
Popravki i odr`uvawe na mebel
Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema
Popravki i odr`uvawe na ma{ini
Popravki i odr`uvawe na druga oprema
Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi
Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini

O P I S

 Dogovorni uslugi
 Iznajmuvawe na kancelariski prostor
 Iznajmuvawe na drug tip na prostor
 Iznajmuvawe na kancelariska oprema
 Bankarska provizija
 Osiguruvawe za povreda i invaliditet
 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava
 Pravni uslugi
 Sudski ve{ta~ewa
 Pla}awe na sudski taksi
 Primarna zdravstvena za{tita
 Drugi zdravsteveni uslugi
 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i vozduhot
 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi
 Instruktori na kratki kursevi
 Dopolnitelni aktivnosti
 Prevozni uslugi vo obrazovanieto
 Drugi obrazovni uslugi
 Preveduva~i
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko istra`uvawe)
 Ru{ewe na objekti
 Konsultantski uslugi
 Drugi dogovorni uslugi










Kategorija
Stavka
Potstavka

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI



































Predhoden
buxet





































Buxet





































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti



U X



































Rashodi od
dotacii

B



E



































Rashodi od
donacii

T 



Rashodi od
krediti









































































Vkupni rashodi



O P I S






 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
 Kupuvawe na druga oprema



Grade`ni objekti


































Predhoden
buxet



 Socijalni nadomestoci
 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura
 Pomo{ za novoroden~iwa
 Druga socijalna pomo{

KAPITALNI RASHODI

 Razni transferi
 Pla}awe po sudski re{enija
 Transferi pri penzionirawe
 Drugi transferi

SOCIJALNI BENEFICII

 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii
 Transferi do sportski klubovi
 Transferi do politi~ki partii
 Ostanati transferi do nevladini organizacii

 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
 Kamata na krediti

SUBVENCII I TRANSFERI

 Privremeni vrabotuvawa
 Privremeni vrabotuvawa

KAMATNI PLA]AWA

 Drugi tekovni rashodi
 ^lenarini vo doma{ni organizacii
 Rashodi za reprezentacija
 Seminari i konferencii
 Objavuvawe na oglasi
 Drugi operativni rashodi

Kategorija
Stavka
Potstavka

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI








































Buxet










































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti



U X








































Rashodi od
dotacii

B



E








































Rashodi od
donacii

T 










































Rashodi od
krediti












































Vkupni rashodi



O P I S

 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast
 Otplata na glavninata na dolgoro~ni pozajmuvawa od centralniot buxet

 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
 Kompjuterstki softver
 Nadomest za odzemen imot

OTPLATA NA GLAVNICA

 Kupuvawe na mebel
 Kupuvawe na kancelariski mebel
 Kupuvawe na u~ili{en mebel
 Kupuvawe na drug mebel

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati
 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati
 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati
 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na pre~istitelni stanici i ko
 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na deponii za otpad
 Izgradba na deponii za otpad
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti za vodosnabduva
 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe
 Izgradba na kapaciteti vo energetikata
 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti
 Izgradba na drugi objekti
 Rekonstrukcija na drugi objekti
 Nadzor nad izgradbata

 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti
 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti
 Rekonstrukcija na delovni objekti

Kategorija
Stavka
Potstavka

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI



































Predhoden
buxet





































Buxet





































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti





































U X

Rashodi od
dotacii

B



E



































Rashodi od
donacii

T 





































Rashodi od
krediti







































Vkupni rashodi











 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
 Kompjuterstki softver
 Nadomest za odzemen imot


















 Kupuvawe na mebel
 Kupuvawe na kancelariski mebel
 Kupuvawe na u~ili{en mebel
 Kupuvawe na drug mebel

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati
 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati
 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati
 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na pre~istitelni stanici i ko
 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na deponii za otpad
 Izgradba na deponii za otpad
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti za vodosnabduva
 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe
 Izgradba na kapaciteti vo energetikata
 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti
 Izgradba na drugi objekti
 Rekonstrukcija na drugi objekti
 Nadzor nad izgradbata






 Grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti
 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti
 Rekonstrukcija na delovni objekti






KAPITALNI RASHODI

O P I S

Predhoden
buxet



 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
 Kupuvawe na druga oprema



Kategorija
Stavka
Potstavka

Nivo na: Potstavka

BILANS NA KAPITALNI RASHODI






































Buxet








































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti








































U X

Rashodi od
dotacii

B



E






































Rashodi od
donacii

T 








































Rashodi od
krediti










































Vkupni rashodi



PLATI I NADOMESTOCI

O P I S












 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Elektri~na energija





























Predhoden
buxet



 Patni i dnevni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe
 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi
 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)
 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi
 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe
 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi

 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)
 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

STOKI I USLUGI

 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)
 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)

 Nadomestoci
 Nadomest za godi{en odmor
 Drugi nadomestoci

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI

 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
 Osnovni pridonesi za PIO
 Osnovni pridonesi za zdravstvo
 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe

 Osnovni plati
 Osnovni plati -funkcioneri
 Osnovni plati - dr`avni slu`benici
 Osnovni plati - drugi vraboteni
 Plata za prekuvremena rabota
 Personalen danok na dohod od plata
 Personalen danok na dohod od nadomestoci



Kategorija
Stavka
Potstavka

Nivo na: Potstavka

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI









































Buxet











































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti



U X









































Rashodi od
dotacii

B



E









































Rashodi od
donacii

T 



Rashodi od
krediti





















































































Vkupni rashodi











 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uvaóè rezervni delovi, g
 Popravki i servisirawe na tovarni vozila
 Odr`uvawe na zgradi
 Uslugi za obezbeduvawe na objekti
 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta



























Vodovod i kanalizacija
\ubretarina
Drugi komunalni taksi i uslugi
Drva
Te~ni goriva
Po{ta
Telefon i telefaks
Drugi tro{oci za komunikacija
Goriva i masla (motorni vozila)
Registracija na motorni vozila
Transport na lu|e

O P I S

Predhoden
buxet



 Materijali i siten inventar
 Kancelariski materijali
 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vraboteni
 Materijali za AOP
 Uniformi
 Obuvki
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Nastavno-obrazovni pomagala
 U~ili{ni materijali
 Sredstva za odr`uvawe na higiena
 Materijali za razni popravki
 Siten inventar
 Drugi materijali za specijalna namena
 Drugi materijali













Kategorija
Stavka
Potstavka

Nivo na: Potstavka

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI




































Buxet






































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti



U X




































Rashodi od
dotacii

B



E




































Rashodi od
donacii

T 



Rashodi od
krediti











































































Vkupni rashodi





Drugi tekovni rashodi



































Odr`uvawe na drugi gradbi
Popravki i odr`uvawe na mebel
Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema
Popravki i odr`uvawe na ma{ini
Popravki i odr`uvawe na druga oprema
Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi
Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini

O P I S

Predhoden
buxet



 Dogovorni uslugi
 Iznajmuvawe na kancelariski prostor
 Iznajmuvawe na drug tip na prostor
 Iznajmuvawe na kancelariska oprema
 Bankarska provizija
 Osiguruvawe za povreda i invaliditet
 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava
 Pravni uslugi
 Sudski ve{ta~ewa
 Pla}awe na sudski taksi
 Primarna zdravstvena za{tita
 Drugi zdravsteveni uslugi
 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i vozduhot
 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi
 Instruktori na kratki kursevi
 Dopolnitelni aktivnosti
 Prevozni uslugi vo obrazovanieto
 Drugi obrazovni uslugi
 Preveduva~i
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko istra`uvawe)
 Ru{ewe na objekti
 Konsultantski uslugi
 Drugi dogovorni uslugi









Kategorija
Stavka
Potstavka

Nivo na: Potstavka

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI




































Buxet






































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti



U X




































Rashodi od
dotacii

B



E




































Rashodi od
donacii

T 



Rashodi od
krediti











































































Vkupni rashodi



^lenarini vo doma{ni organizacii
Rashodi za reprezentacija
Seminari i konferencii
Objavuvawe na oglasi
Drugi operativni rashodi

O P I S

 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast
 Otplata na glavninata na dolgoro~ni pozajmuvawa od centralniot buxet

 Socijalni nadomestoci
 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura
 Pomo{ za novoroden~iwa
 Druga socijalna pomo{

OTPLATA NA GLAVNICA

 Razni transferi
 Pla}awe po sudski re{enija
 Transferi pri penzionirawe
 Drugi transferi

SOCIJALNI BENEFICII

 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii
 Transferi do sportski klubovi
 Transferi do politi~ki partii
 Ostanati transferi do nevladini organizacii

 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
 Kamata na krediti

SUBVENCII I TRANSFERI

 Privremeni vrabotuvawa
 Privremeni vrabotuvawa

KAMATNI PLA]AWA







Kategorija
Stavka
Potstavka

Nivo na: Potstavka

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI




































Predhoden
buxet






































Buxet






































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti



U X




































Rashodi od
dotacii

B



E




































Rashodi od
donacii

T 



Rashodi od
krediti











































































Vkupni rashodi




SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii

$ IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI


SUBVENCII I TRANSFERI
 Razni transferi
 Drugi transferi


STOKI I USLUGI
 Patni i dnevni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe
 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)
 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi
 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Telefon i telefaks
 Transport na lu|e
 Dogovorni uslugi
 Drugi dogovorni uslugi
 Drugi tekovni rashodi
 ^lenarini vo doma{ni organizacii
 Rashodi za reprezentacija
 Drugi operativni rashodi
































REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI
 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)
 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)



Predhoden
buxet







O P I S




PLATI I NADOMESTOCI
 Osnovni plati
 Personalen danok na dohod od nadomestoci
 Nadomestoci
 Drugi nadomestoci

$ SOVET NA OP{TINA

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI







































Buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti









































U X

Rashodi od
dotacii

B









































E
Rashodi od
donacii

T









































Rashodi od
krediti















































































Vkupni rashodi





O P I S


STOKI I USLUGI
 Patni i dnevni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe
 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi
 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)
 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi
 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe
 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Telefon i telefaks
 Goriva i masla (motorni vozila)
 Registracija na motorni vozila
 Transport na lu|e


REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI
 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)
 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)


PLATI I NADOMESTOCI
 Osnovni plati
 Osnovni plati -funkcioneri
 Personalen danok na dohod od plata
 Personalen danok na dohod od nadomestoci
 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
 Osnovni pridonesi za PIO
 Osnovni pridonesi za zdravstvo
 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe
 Nadomestoci
 Nadomest za godi{en odmor

' GRADONA^ALNIK

 Transferi do politi~ki partii
 Razni transferi
 Drugi transferi

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI







































Predhoden
buxet









































Buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti









































U X

Rashodi od
dotacii

B









































E
Rashodi od
donacii

T









































Rashodi od
krediti















































































Vkupni rashodi





O P I S


STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Elektri~na energija
 Vodovod i kanalizacija
 \ubretarina
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na zgradi
 Odr`uvawe na drugi gradbi
 Dogovorni uslugi




















SOCIJALNI BENEFICII
 Socijalni nadomestoci
 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura
 Pomo{ za novoroden~iwa
 Druga socijalna pomo{

' MESNA SAMOUPRAVA





















Predhoden
buxet




SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii
 Razni transferi
 Transferi pri penzionirawe
 Drugi transferi

 Materijali i siten inventar
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uvaóè rezervni del
 Dogovorni uslugi
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Drugi dogovorni uslugi
 Drugi tekovni rashodi
 ^lenarini vo doma{ni organizacii
 Rashodi za reprezentacija
 Seminari i konferencii
 Drugi operativni rashodi

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI







































Buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti









































U X

Rashodi od
dotacii

B









































E
Rashodi od
donacii

T









































Rashodi od
krediti















































































Vkupni rashodi





O P I S



























STOKI I USLUGI
 Patni i dnevni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe
 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)
 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi
 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe
 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Elektri~na energija













Predhoden
buxet




PLATI I NADOMESTOCI
 Osnovni plati
 Osnovni plati - dr`avni slu`benici
 Osnovni plati - drugi vraboteni
 Plata za prekuvremena rabota
 Personalen danok na dohod od plata
 Personalen danok na dohod od nadomestoci
 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
 Osnovni pridonesi za PIO
 Osnovni pridonesi za zdravstvo
 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe
 Nadomestoci
 Nadomest za godi{en odmor

( OP[TINSKA ADMINISTRACIJA


KAPITALNI RASHODI
 Grade`ni objekti
 Rekonstrukcija na delovni objekti
 Drugi grade`ni objekti
 Nadzor nad izgradbata

'$ MESNA SAMOUPRAVA (KAPITALNI PROEKTI)

 Iznajmuvawe na kancelariski prostor

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI







































Buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti









































U X

Rashodi od
dotacii

B









































E
Rashodi od
donacii

T









































Rashodi od
krediti















































































Vkupni rashodi





O P I S

 Vodovod i kanalizacija
 \ubretarina
 Te~ni goriva
 Po{ta
 Telefon i telefaks
 Drugi tro{oci za komunikacija
 Goriva i masla (motorni vozila)
 Registracija na motorni vozila
 Transport na lu|e
 Materijali i siten inventar
 Kancelariski materijali
 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrab
 Materijali za AOP
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Sredstva za odr`uvawe na higiena
 Siten inventar
 Drugi materijali za specijalna namena
 Drugi materijali
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uvaóè rezervni del
 Popravki i servisirawe na tovarni vozila
 Odr`uvawe na zgradi
 Uslugi za obezbeduvawe na objekti
 Popravki i odr`uvawe na mebel
 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema
 Popravki i odr`uvawe na ma{ini
 Popravki i odr`uvawe na druga oprema
 Dogovorni uslugi
 Iznajmuvawe na kancelariski prostor
 Iznajmuvawe na kancelariska oprema
 Bankarska provizija
 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava
 Pravni uslugi
 Sudski ve{ta~ewa

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI




































Predhoden
buxet






































Buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti





































U X

Rashodi od
dotacii

B






































E
Rashodi od
donacii

T






































Rashodi od
krediti








































































Vkupni rashodi





O P I S


KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
 Kupuvawe na druga oprema
 Drugi grade`ni objekti
 Izgradba na drugi objekti
 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

($ KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA


OTPLATA NA GLAVNICA
 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast
 Otplata na glavninata na dolgoro~ni pozajmuvawa od centralniot b


SUBVENCII I TRANSFERI
 Razni transferi
 Pla}awe po sudski re{enija
 Transferi pri penzionirawe
 Drugi transferi


KAMATNI PLA]AWA
 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
 Kamata na krediti

 Pla}awe na sudski taksi
 Drugi zdravsteveni uslugi
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Konsultantski uslugi
 Drugi dogovorni uslugi
 Drugi tekovni rashodi
 ^lenarini vo doma{ni organizacii
 Rashodi za reprezentacija
 Seminari i konferencii
 Objavuvawe na oglasi
 Drugi operativni rashodi
 Privremeni vrabotuvawa
 Privremeni vrabotuvawa

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI







































Predhoden
buxet









































Buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti









































U X

Rashodi od
dotacii

B









































E
Rashodi od
donacii

T









































Rashodi od
krediti















































































Vkupni rashodi












)$ UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI)


KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtop
 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati































STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 \ubretarina
 Drugi komunalni taksi i uslugi
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na drugi gradbi
 Dogovorni uslugi
 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko istra`uvawe)

) UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA


STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Drugi komunalni taksi i uslugi
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na drugi gradbi
 Dogovorni uslugi
 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko istra`uvawe)
 Ru{ewe na objekti
 Drugi tekovni rashodi
 Drugi operativni rashodi

) UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE


STOKI I USLUGI
 Dogovorni uslugi
 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi
 Drugi dogovorni uslugi



) URBANISTI^KO PLANIRAWE

Predhoden
buxet


O P I S



 Kompjuterstki softver

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI









































Buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
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Rashodi od
dotacii

B











































E
Rashodi od
donacii

T











































Rashodi od
krediti



















































































Vkupni rashodi










- ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA





















KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na druga oprema


SUBVENCII I TRANSFERI
 Razni transferi
 Drugi transferi

*' PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST


STOKI I USLUGI
 Dogovorni uslugi
 Konsultantski uslugi

* PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ


KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati
 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati
 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe
 Nadzor nad izgradbata



)' UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA (KAPITALNI TRO

Predhoden
buxet












O P I S



 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati
 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na pre~istitelni stanic
 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti za vodosna
 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti
 Izgradba na drugi objekti
 Rekonstrukcija na drugi objekti
 Nadzor nad izgradbata
 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
 Nadomest za odzemen imot

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI








































Buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
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Rashodi od
dotacii

B










































E
Rashodi od
donacii

T










































Rashodi od
krediti

















































































Vkupni rashodi





O P I S


STOKI I USLUGI
 Popravki i tekovno odr`uvawe

- DRUGI KOMUNALNI USLUGI


STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Elektri~na energija
 Vodovod i kanalizacija
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini

- ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO


STOKI I USLUGI
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta

- ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULI


STOKI I USLUGI
 Materijali i siten inventar
 Drugi materijali za specijalna namena
 Dogovorni uslugi
 Drugi dogovorni uslugi

- JAVNA ^ISTOTA


STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Elektri~na energija
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na drugi gradbi

- JAVNO OSVETLUVAWE


STOKI I USLUGI
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i odr`uvawe na druga oprema

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI









































Predhoden
buxet











































Buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
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Rashodi od
dotacii
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Rashodi od
donacii

T











































Rashodi od
krediti



















































































Vkupni rashodi





O P I S


KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtop
 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati

-) IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA


KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti
 Izgradba na drugi objekti
 Nadzor nad izgradbata

























-( IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE




KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtop
 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati
 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati
 Nadzor nad izgradbata
 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
 Nadomest za odzemen imot















Predhoden
buxet



-'$ IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA SERVISNI I STANBENI ULICI


KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Izgradba na kapaciteti vo energetikata
 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata

-$ IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE


SUBVENCII I TRANSFERI
 Razni transferi
 Drugi transferi

 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 Odr`uvawe na drugi gradbi

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI









































Buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
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Rashodi od
dotacii
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Rashodi od
donacii
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Rashodi od
krediti











































Vkupni rashodi





O P I S













SUBVENCII I TRANSFERI




STOKI I USLUGI
 Materijali i siten inventar
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Dogovorni uslugi
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Drugi dogovorni uslugi
 Drugi tekovni rashodi
 Drugi operativni rashodi












. MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST


KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na druga oprema

-1 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)


KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na deponii za otpad
 Izgradba na deponii za otpad









KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na pre~istitelni stanic
 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori

-. JAVNA ^ISTOTA (KAPITALNI RASHODI)










Predhoden
buxet



-,$ IZGRADBA NA FEKALNA KANALIZACIJA SO PRE6ISTITELNA STAN


KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe
 Nadzor nad izgradbata

-*$ IZGRADBA NA VODOVODNI MRE@I VO RURALNO PODRA^JE

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
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Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
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dotacii
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Rashodi od
donacii
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Rashodi od
krediti



















































































Vkupni rashodi





O P I S



STOKI I USLUGI

0' RURALEN RAZVOJ


KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti
 Izgradba na drugi objekti
 Rekonstrukcija na drugi objekti
 Nadzor nad izgradbata






















SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii
 Transferi do sportski klubovi
 Razni transferi
 Drugi transferi

/$ SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI)




















Predhoden
buxet




STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Transport na lu|e
 Materijali i siten inventar
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na drugi gradbi
 Dogovorni uslugi
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Drugi tekovni rashodi
 Drugi operativni rashodi

/ SPORT I REKREACIJA

 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii
 Razni transferi
 Drugi transferi

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
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donacii
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Rashodi od
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Vkupni rashodi





O P I S




































STOKI I USLUGI
 Patni i dnevni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe
 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi
 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)
 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi
 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe
 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Elektri~na energija
 Vodovod i kanalizacija
 \ubretarina
 Drva
 Te~ni goriva
 Po{ta
 Telefon i telefaks



Predhoden
buxet




PLATI I NADOMESTOCI
 Osnovni plati
 Osnovni plati - drugi vraboteni
 Personalen danok na dohod od plata
 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
 Osnovni pridonesi za PIO
 Osnovni pridonesi za zdravstvo
 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe

1 OSNOVNO OBRAZOVANIE

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Drugi komunalni taksi i uslugi
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini
 Dogovorni uslugi
 Konsultantski uslugi

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
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dotacii
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Rashodi od
donacii
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Rashodi od
krediti













































































Vkupni rashodi





O P I S

 Drugi tro{oci za komunikacija
 Transport na lu|e
 Materijali i siten inventar
 Kancelariski materijali
 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrab
 Materijali za AOP
 Uniformi
 Obuvki
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Nastavno-obrazovni pomagala
 U~ili{ni materijali
 Sredstva za odr`uvawe na higiena
 Materijali za razni popravki
 Siten inventar
 Drugi materijali za specijalna namena
 Drugi materijali
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na zgradi
 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 Popravki i odr`uvawe na mebel
 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema
 Popravki i odr`uvawe na druga oprema
 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi
 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini
 Dogovorni uslugi
 Iznajmuvawe na drug tip na prostor
 Iznajmuvawe na kancelariska oprema
 Osiguruvawe za povreda i invaliditet
 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava
 Pravni uslugi
 Drugi zdravsteveni uslugi
 Dopolnitelni aktivnosti
 Prevozni uslugi vo obrazovanieto
 Drugi obrazovni uslugi

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI




































Predhoden
buxet
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Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
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Rashodi od
dotacii

B



E




































Rashodi od
donacii

T



Rashodi od
krediti








































































Vkupni rashodi





O P I S


KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
 Kupuvawe na druga oprema
 Grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti
 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti
 Rekonstrukcija na delovni objekti
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti























KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
 Kupuvawe na druga oprema
 Kupuvawe na mebel
 Kupuvawe na kancelariski mebel
 Kupuvawe na u~ili{en mebel

1$ KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE


















Predhoden
buxet




SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Ostanati transferi do nevladini organizacii
 Razni transferi
 Drugi transferi

 Preveduva~i
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Konsultantski uslugi
 Drugi dogovorni uslugi
 Drugi tekovni rashodi
 ^lenarini vo doma{ni organizacii
 Rashodi za reprezentacija
 Seminari i konferencii
 Objavuvawe na oglasi
 Drugi operativni rashodi

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
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donacii
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Rashodi od
krediti















































































Vkupni rashodi





O P I S













5 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA


STOKI I USLUGI
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini
 Dogovorni uslugi
 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i vozduhot
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko istra`uvawe)
 Konsultantski uslugi
 Drugi dogovorni uslugi



























Predhoden
buxet




KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
 Kupuvawe na mebel
 Kupuvawe na kancelariski mebel
 Kupuvawe na drug mebel


STOKI I USLUGI
 Materijali i siten inventar
 Uniformi
 Obuvki
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i odr`uvawe na druga oprema
 Dogovorni uslugi
 Instruktori na kratki kursevi
 Konsultantski uslugi

4 ZA[TITA I SPASUVAWE

 Izgradba na drugi objekti
 Nadzor nad izgradbata
 Kupuvawe na mebel
 Kupuvawe na u~ili{en mebel
 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
 Kompjuterstki softver

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
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Rashodi od
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aktivnosti
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krediti















































































Vkupni rashodi





O P I S




































STOKI I USLUGI
 Patni i dnevni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Elektri~na energija
 Vodovod i kanalizacija
 \ubretarina
 Drugi komunalni taksi i uslugi
 Te~ni goriva
 Po{ta
 Telefon i telefaks
 Goriva i masla (motorni vozila)
 Registracija na motorni vozila
 Transport na lu|e
 Materijali i siten inventar
 Kancelariski materijali
 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrab
 Uniformi



Predhoden
buxet




PLATI I NADOMESTOCI
 Osnovni plati
 Osnovni plati - drugi vraboteni
 Personalen danok na dohod od plata
 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
 Osnovni pridonesi za PIO
 Osnovni pridonesi za zdravstvo
 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe

9 DETSKI GRADINKI


SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii
 Razni transferi
 Drugi transferi

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI






































Buxet








































Rashodi od
samofinan.
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dotacii
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Rashodi od
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Rashodi od
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Vkupni rashodi





O P I S


KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na druga oprema
 Grade`ni objekti

9$ KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI


KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na druga oprema


SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii
 Razni transferi
 Drugi transferi

 Obuvki
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Nastavno-obrazovni pomagala
 Sredstva za odr`uvawe na higiena
 Siten inventar
 Drugi materijali
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i servisirawe na tovarni vozila
 Odr`uvawe na zgradi
 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 Popravki i odr`uvawe na druga oprema
 Dogovorni uslugi
 Primarna zdravstvena za{tita
 Drugi obrazovni uslugi
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Drugi dogovorni uslugi
 Drugi tekovni rashodi
 Seminari i konferencii
 Objavuvawe na oglasi
 Drugi operativni rashodi

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI







































Predhoden
buxet









































Buxet









































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
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Rashodi od
dotacii
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E
Rashodi od
donacii
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Rashodi od
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Vkupni rashodi





O P I S


SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii
 Ostanati transferi do nevladini organizacii
 Razni transferi
 Drugi transferi

; RODOVA EDNAKVOST

 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti
 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti
 Drugi grade`ni objekti
 Izgradba na drugi objekti
 Rekonstrukcija na drugi objekti
 Nadzor nad izgradbata

Potprogram
Kategorija
Stavka
Potstavka

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

















Predhoden
buxet



















Buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
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dotacii
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Rashodi od
donacii
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Vkupni rashodi





CEL

-,$

CEL

-*$

CEL

-'$

|or~e Petrov

ZA PERIOD 2022- 2024 GODINA

KAPITALNI RASHODI









ZAEMI



KAPITALNI RASHODI











DONACII
ZAEMI
VKUPNO













SAMOFINANSIRA^KI

BUXET

Izvor na finansirawe

















KAPITALNI RASHODI

Kategorija








DONACII
ZAEMI














SAMOFINANSIRA^KI

BUXET

Izvor na finansirawe













Cel na programata e da se doizgradat mre`ite za odveduvawe i pre~istuvawe na otpadni vodi vo ruralnoto podra~je vo reonot na s.Volkovo, kako i
izgradba na fekalna mre`a nad pruga, patot za s.Kondovo, mesto vikano Streli{te.

IZGRADBA NA FEKALNA KANALIZACIJA SO PRE6ISTITELNA STANICA VO RURALEN DEL NA OP[T



Kategorija

ǾȍȓȕȈȗȘȖȋȘȈȔȈȚȈȍȐȏȋȘȈȌȉȈȕȈȊȖȌȖȊȖȌȕȐȔȘȍȎȐȊȖșǵȐȒȐȠȚȈȕȍȐșǲțȟȒȖȊȖȒȈȒȖȐȌȖȐȏȋȘȈȌȉȈȕȈȒȘȈȞȐȊȖȘȍȖȕȖȚȕȈșǪȖȓȒȖȊȖȒȖȐșȍțȠȚȍȕȍȔȈȈȚȗȐȚȒȈ
ȊȖȌȈȏȈȗȐȍȱȍ

VKUPNO







DONACII

























SAMOFINANSIRA^KI

BUXET

Izvor na finansirawe

IZGRADBA NA VODOVODNI MRE@I VO RURALNO PODRA^JE



Kategorija

Razvojnata programa ima za cel da gi revitalizira servisnite i stanbeni ulici vo op{tina \or~e Petrov, koi se asfaltirani od pred 30-40 godini ili
pak voop{to ne se probieni i asfaltirani

IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA SERVISNI I STANBENI ULICI VO OP[TINATA

,,, RAZVOEN DEL NA BUXETOT NA OP{TINA



VKUPNO
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Член 4
Буџетот на општината Ѓорче Петров за 2022 година влегува во сила со денот на
донесувањето, ќе се објави во Службен гласник на општина Ѓорче Петров, а ќе се
применува од 01.01.2022 година со вчитување во Сектор буџет во Министерството
за финансии.

Број 08-2326/34
Од 30.12.2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за извршување на Буџетот

на општина Ѓорче Петров за 2022 годинa

Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на општина Ѓорче Петров за
2022 годинa, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница на
советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/33
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 и 15 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на Р.М.” бр.5/02), член 23 став 8 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и 244/19), членовите 1, 3, 29-а, 29в, 29г и 29д од
Законот за изменување и дополнување на Законот за плати и други надоместоци на
пратениците во Собранието на Р.М. и други избрани и именувани лица во
Р.М.(Сл.весник на Р.М. бр. 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/2010, 162/2010, 11/2012,
145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/18), член 9 од Законот за исплата на платите во
Република Македонија (Сл. Весник на Р.М. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02,
37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14, и 147/15) и член 16
точка 37 од Статутот на oпштина Ѓорче Петров-пречистен текст (“Службен гласник на
општина Ѓорче Петров бр 18/13) и Статутарните одлуки за измени и дополнувања на
Статутот на општина Ѓорче Петров ( Сл. гласник на општина Ѓорче Петров бр.3/19 и
5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата седница одржана на 30.12.2021
година, донесе
ОДЛУКА
за извршување на Буџетот на Општината Ѓорче Петров
за 2022 година

Член 1
Буџетот на општина Ѓорче Петров за 2022 година (во понатамошниот текст
Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.
Член 2
Буџетот на Општината се состои од : Општ, посебен и развоен дел:
- општиот дел ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи
и други одливи на буџетот за фискалната година, како и глобални проекции на
приходите, приливите, расходите и одливите за наредните две години,
- посебниот дел содржи план на одобрени средства на буџетските корисници по
програми и ставки за финансиската година и
- развојниот дел се содржи од тригодишно развојни програми
Буџетот на Општината е консолидиран и се состои од: Основен буџет; Буџет на
самофинансирачки активности; Буџет на донации; Буџет на дотации и Буџет на
кредити.
Планот на програмите за развој ги содржи среднорочните проекции на одобрени
средства по:
- одделни буџетски програми и потпрограми,
- години во кои истите ќе се реализираат и
- изворите на финансирање, односно буџети.
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Член 3
Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во
Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.
Член 4
Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските
корисници не можат да преземаат обврски.
За да се преземат нови обврски, до советот на општината мора да се предложи
нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во
сразмерен износ, односно да се изврши пренамена на средствата.
Член 5
Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите
и другите приливи, како и извршувањето на расходите по програми и подпрограми и
други одливи на основниот буџет на општината, на буџетот на дотациите, како и на
приливите од кредитот.
Член 6
Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници и
подпрограми ја одобрува советот на општината.
Одобрените средства со буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и
буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределбите во тековната
фискална година.
Во Буџетот може да се врши пренамена со која се зголемува буџетот одобрен за
плати , но не повеќе од 10% од вкупно планираните плати и надоместоци.
Член 7
Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки
активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и
други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ,
доставуваат барање за намалување, односно зголемување на планот на приходите и
другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои
градоначалникот ги доставува до советот на општината на одобрување.
Член 8
Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен
финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на
средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на
финансискиот план по месеци.
Член 9
Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на
обезбедените средства во буџетот, односно нето платите се утврдуваат:
-Коефициентот на градоначалникот изнесува 3,2, а основицата изнесува 26.755,00
денари.
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- за вработените кои немаат статус на државни службеници, вредноста на бодот за
пресметување на бруто плата изнесува 13,12 денари.
Ако Владата на Р.С.М. донесе одлука за зголемување или намалување на
платите, ќе се применува новата вредност.
Член 10
Исплатата на платите и надоместоците на вработените во основните училишта
и детската градинка ( во понатамошниот текст локални јавни установи) ќе се
финансираат од блок дотации од општинскиот буџет под контрола и одобрување на
Министерство за финансии и ресорните Министерства.
Локалните јавни установи се должни три дена пред исплатата на платите до
општината да достават барања за одобрување на средства за исплата на плати и
надоместоци кон кои ќе ги приложат образците ПДД-МП и МП-1, копија од
рекапитуларот за пресметаните нето и бруто плати, образец Ф1 за бројот на
вработените по име и презиме и други податоци во електронска и пишана форма.
Член 11
На членовите на советот на општина Ѓорче Петров им се исплаќа месечен
надоместок за присуство на седниците на советот и надоместок на патните и дневни
трошоци.
Месечниот надоместок на членовите на советот на општината за присуство на
седниците на советот се утврдува согласно бројот на жители на општината во
процентуален износ од 60% од просечната месечна нето плата во Република Северна
Македонија исплатена за претходната година.
На претседателот на советот на општината за раководењето и организирањето
на работата на советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%.
Член 12
На вработените во општинската администрација се исплаќа надоместок за
годишен одмор во висина од 60% од просечна нето плата исплатена за последните
три месеци во Републиката.
Член 13
За работниците ангажирани со договор за отстапување на работник за привремено
вработување, средствата за исплата ги обезбедува работодавачот, а исплатата на
вработениот ја врши Агенцијата за привремени вработувања.
Член 14
Трошоците за сместување и патување при службени патувања, кога не паѓаат на
терет на организаторот, ги надоместува општината од Буџетот.
За патување во странство дневницата се исплатува во висина од 50% од
утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога
сместувањето не паѓа на товар на органот на управата, 20% од утврдената дневница,
ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на органот на управата и
5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување
не паѓа на товар на органот на државната управа, а престојот е над 30 дена ( Согласно
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Уредбата за издатоци за службени патувања и селидби во странство што на органите
на државната управа им се признаваат во тековни трошоци “Сл. весник на РМ бр.
20/00, 64/01, 11/08, 82/10, 12/12, 05/13, 1/14 и 90/14) .
За користење на сопствено возило за службени цели во земјата се исплаќа
надоместок од 20 до 30% од вредноста на горивото за поминат километар, но не
повеќе од 3.500,00 денари а за користење на сопствено возило за службени цели во
странство се исплаќа надоместок од 20 до 30% од вредноста на горивото за поминат
километар,(согласно Закон за работни односи,Закон за плата и други надоместоци на
пратеници во собрание на Р.М и други избрани и именувани лица во
републиката,Закон за данок од личен доход,Закон за данок на добивка и др.).
Член 15
Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки
последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и
други случаи на вработниот во општината и локалната јавна установа му се исплатува
помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот
каде што е вработен.

Член 16
Во случај на смрт на вработен во општинската администрација или во Локална
јавна установа на неговото семејство му се исплаќа парична помош во износ од
30.000,00 денари .
На вработен во општинската администрација и во Локална јавна установа во
случај на смрт на член од потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени
во брак или вон брак, посинок, посвоено дете и дете земено на издржување), му
припаѓа парична помош во износ од 15.000,00 денари.
На вработен во општинската администрација и во Локалната јавна установа кој
ќе замине во пензија му следува надоместок во вид на отпремнина во висина од две
просечно месечни нето плати. Висината на овој надоместок се пресметува врз основа
на просечна месечна нето плата во Републиката објавена до денот на исплатата.
Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат по претходно
доставено барање во тековната односно наредната година.
Исплатите на надоместоците од претходниот став се вршат по претходно
оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на
градоначалникот на општината, од програмите Д0- Градоначалник, за вработените
во локалните јавни установи и од Е0-Општинска администрација, за вработените во
општинската администрација, а од позиција 464 - Други трансфери.
Член 17
Исплата на јубилејни награди на вработените се врши согласно закон и
Колективен договор на ниво на дејност.
Член 18
За користење на средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на
резервите (постојана и тековна буџетска резерва), кои неможе да надминат износ од
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3% од вкупно планираните средтва во основниот буџет на општината, одлучува
советот на општината.
По исклучок за користење на средствата од тековната резерва до износ најмногу
до 50.000,00 денари одлучува градоначалникот. За искористените средства
градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето на
средствата од резервите до советот на општината.
Член 19
Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите
на општината, а кои се однесуваат за набавки на стоки и услуги, се врши со фактури
во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги
одредбите од Законот за јавните набавки.
Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди
во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени
поединечни износи во против вредност од 6.000,00 денари, каде задолжително мора
да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по
класификација на соодветниот расход.
Член 20
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и
потпрограми ги извршува градоначалникот на општината.
Член 21
Нови вработувања во општинската администрација за државни службеници
можат да се вршат само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на
општината, а врз основа на претходно добиена согласност од Агенцијата за
администрација.
Во случај на нови вработувања во Локалните јавни установи, истите се должни
да обезбедат согласности од надлежно Министерство.
Член 22
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се
наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ
се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку
такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.
Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши
со решение на градоначалникот на општина Ѓорче Петров, освен во случаите каде
надлежноста им припаѓа на други органи.

Буџетот на општина
31.12..2022 година.

Член 23
Ѓорче Петров се извршува од 01.01.2022 година до

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Член 24
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на
општина Ѓорче Петров”, а ќе се применува од 01 Јануари 2022 година.

Број 08-2326/35
Од 30.12. 2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за утврдување на вредност на бодот

за платите на државните службеници за 2022 година

Се објавува Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на
државните службеници за 2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја
донесе на Шесттата седница на советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/34
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на
Р.М. број 05/02), член 88 став (2) од Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија” бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16,
142/16 и 11/18), член 16 став 1 точка 37 од Статутот на oпштина Ѓорче Петров –
Пречистен текст (Сл.Гласник на oпштина Ѓорче Петров бр. 18/13) 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 Ѓорче Петров
на 6-тата седница одржана на ден 30.12.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на вредност на бодот за платите
на административни службеници на општина Ѓорче Петров
за 2022 година
Член 1
Вредноста на бодот за платите на административните службеници за периодот
од 01.01. до 31.12.2022 г. изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Ѓорче Петров”, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2022
година.
Член 3
Со донесување на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката број 08-2040/29
од 28.12.2020 година (Службен гласник на oпштина Ѓорче Петров број 11/20).

Број 08-2326/36
Од 30.12. 2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за методологија за утврдување на критериуми

за распределба на блок дотација на основните училишта
на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Се објавува Одлуката за методологија за утврдување на критериуми за
распределба на блок дотација на основните училишта на општина Ѓорче Петров за
2022 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница на
советот, одржана на ден 30.12.2021 година.

Број 09-2410/35
од 31.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална
самоуправа (Сл.Весник на Р.М. број 05/02), член 8 став 2 алинеа 4 од Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр. 96/2004,
67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/15, 209/18 и Сл.Весник на Р.С.М. бр.244/19, 53/21 и
77/21), член 16 став 1 точка 37 од Статутот на oпштина Ѓорче Петров - Пречистен текст
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните oдлуки за
измени и дополнувања на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
општина Ѓорче Петров бр.3/19 и 5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата
седница одржана на ден 30.12.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата
наменета за основните училишта на територијата
на општина Ѓорче Петров за 2022

Член 1
Со оваа Одлука се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за
распределба на блок дотацијата наменета за основните училишта на територијата на
општина Ѓорче Петров.
Член 2
Согласно Буџетот на општина Ѓорче Петров за 2022 година, во Програма Н1 и
Подпрограма Н10 - Основно образование, се врши финансирање на сите 6 (шест)
основни училишта на територијата на општина Ѓорче Петров.
Член 3
Средствата утврдени во член 2 од оваа Одлука наменски се распоредуваат на
секое основно училиште врз основа на податоците доставени од страна на основните
училишта и нивните годишни финансови планови усогласени со висината на
средствата од блок дотација.
Член 4
Критериуми за распределба на блок дотацијата за 2022 година по основни
училишта се:
- вкупно добиената сума на блок дотацијата за 2022 година од Министерството
за образование и наука,
- бројот на ученици вкупно на ниво на општина, односно по основно училиште,
запишани за учебната 2021/2022 година и
- големина на училиштето.
Бруто платите, бидејќи се пресметани и дадени се како задолжителна обврска
по број на вработени, се минусираат од методологијата за распределба.
Член 5
Распределбата се врши само на средствата од блок дотацијата кои служат за
покривање на сите материјални трошоци според следната формула:

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

НД= (м2џ0,3)+(бр.уч.џ4):(вк.м2џ0,3)+(вк.бр.уч.џ4) , каде
НД – Наменски дел за покривање на материјални трошоци за 2022 година
= ( 171.702.000,00 – 160.968.944,00 = 10.733.056,00 + 2.700.000,00 =13.433.056,00
ден.),од кои:
-171.702.000,00 денари е износот на вкупната блок дотација за 2022 г., наменета за
општина Ѓорче Петров за Основно образование, утврдена со републичкиот буџет за
2022 година;
- 160.968.944,00 денари е вкупниот износ за бруто плати за сите О.О.У.;
10.733.056,00 денари е разликата што останува за распределување за
материјални трошоци;
- Во наменскиот дел за покривање на потребите на О.О.У. за материјални трошоци
во износ од 10.733.056,00 денари, се додава салдото од нереализирана блок дотација
за О.О.У. од минати години во вкупен износ од 2.700.000,00 денари. Збирот од
наменскиот дел и салдото од минати години изнесува 13.433.056,00 и претставува
вкупниот износ за распределба на наменскиот дел од блок дотацијата за О.О.У. за 2022
година, наменет за покривање на материјалните трошоци.
К м2 – коефициент за површина =0,3 и
К уч. - коефициент за број на ученици = 4
Табела1
РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИОТ ДЕЛ ОД БЛОК ДОТАЦИЈАТА (БЕЗ БРУТО
ПЛАТИ)
Наменскиот дел за 2022 година изнесува 13.433.056,00денари
Коефициент за површина = 0,3
Коефициент за број на ученици = 4

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име на основно
училиште
Мирче Ацев
Ѓорче Петров
Д.П.Г. Беровски
Страшо Пинџур
Т.Милошевски
Јоаким Крчовски
Вкупно:

Вк.
Површина
4.400
3.820
4.762
2.964
1.335
1.464
18.745

Вк.
Ученици
726
334
920
618
461
520
3.579

Распределба
на средства по
утврдени
намени
изразени во
апсолутен
Вк.
износ
Коефициент ПРОЦЕНТ Вкупно (МКД)
4.226
20,17%
2.709.000
2.483
11,45%
1.712.500
5.111
24,60%
2.768.000
3.364
15,86%
1.978.000
2.249
10,27%
1.430.556
2.524
17,65%
2.835.000
19.957
100 %
13.433.056

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Во табелата 1, во колоната на процентот за распределба се врши корекција,
односно намалување по 1 апоен, на петте основни училишта, за сметка на О.О.У.Јоаким
Крчовски, на кое му се додаваат 5%, бидејќи само тоа училиште има организиран
превоз на ученици за што на годишно ниво му се потребни околу 1.000.000,00 денари.
Член 6
Средствата за блок дотација се насочуваат до основните училишта, преку
Секторот за финансиски прашања за бруто плати и за материјални трошоци месечно,
односно како што се трансферираат средствата од Министерството за образование и
наука до општината.
Член 7
Распоредувањето на наменскиот дел од блок дотацијата по основни училишта
за 2022 година, ќе се врши согласно распределбата на средствата прикажани во
апсолутен износ во табела 1 од член 5, која е составен дел на оваа Одлука.
Член 8
Одлуката стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Ѓорче Петров”.

Број 08-2326/37
Од 30.12. 2021 година
Скопје






Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

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 ПетровПречистен 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 3/19 и 5/21), градоначалникот на
општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за доделување еднократна парична помош

на семејствата со новороденче на подрачјето
на општина Ѓорче Петров во 2022 година

Се објавува Одлуката за доделување еднократна парична помош на семејствата
со новороденче на подрачјето на општина Ѓорче Петров во 2022 година, што советот
на општина Ѓорче Петров ја донесе на Шесттата седница на советот, одржана на ден
30.12.2021 година.

Број 09-2410/36
од 31.12.2021 година
Скопје














ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 в.в со член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 16 став 1 точка 37 од
Статутот на општина Ѓорче Петров-пречистен текст („Службен гласник на општина
Ѓорче Петров” бр.18/13) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот
на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21),
советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата седница одржана на ден 30.12.2021
година, донесе
ОДЛУКА
за доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче
на подрачјето на општина Ѓорче Петров во 2022 година

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува доделувањето на еднократна парична помош на
семејствата со новороденче, кои се со живеалиште на подрачјето на општина Ѓорче
Петров за 2022 година.
Член 2
На секое семејство со новороденче во 2022 година, со живеалиште на
подрачјето на општина Ѓорче Петров, ќе му биде доделена еднократна парична
помош во износ од 5.000,00 денари.
Член 3
Еднократната парична помош ќе се доделува врз основа на поднесено Барање
од страна на семејствата, до општина Ѓорче Петров, со уредно приложена
документација на увид која ќе го потврди раѓањето на новиот член во семејството,
брачниот статус на сопружниците, територијалната припадност (живеалиштето) на
подрачјето на општина Ѓорче Петров и трансакциска сметка на име на еден на
родителите.
Територијалната припадност (живеалиштето) на подрачјето на општина Ѓорче
Петров, ќе се потврди со приложување на увид важечки лични карти или патни
исправи од двајцата родители, со исклучок за новороденчиња на самохрани
родители.
Раѓањето на новороденото дете се потврдува со извод од матична книга на
родените.
Доколку подносител на Барањето за доделување на еднократна парична помош
за новороденче е самохран родител, а притоа во Изводот од матичната книга на
родени за новороденчето е впишан само родителот Барател, истиот е должен да
приложи изјава дадена под морална и материјална одговорност дека е самохран
родител, заверена на Нотар.
Доколку подносител на Барањето за доделување на еднократна парична
помош за новороденче е самохран родител, а притоа во Изводот од матичната книга
на родени за новороденчето се впишани двајцата родители, истиот е должен да
приложи изјава дадена под морална и материјална одговорност која што ќе биде
заверена на Нотар дека е самохран родител.

ɋɬɪ Ȼɪɨʁ ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ

Член 4
Рокот за поднесување на пријавите со комплетната документација е 90
(деведесет) дена од денот на раѓањето на новороденчето.
Член 5
Средствата за оваа намена ќе се издвојуваат од Буџетот на општина Ѓорче
Петров, поточно од подпрограмата ДОО – Градоначалник, група 47-социјални
бенефиции, 471230-помош за новороденчиња.
Член 6
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“, а ќе се применува од 01.01.2022 година.
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