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ɋɬɪ1 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 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 Петров-Пречистен текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров
бр.18/2013) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и
3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за остварување на социјална заштита во

Општина Ѓорче Петров за 2020 година

Се објавува Програмата за остварување на социјална заштита во Општина
Ѓорче Петров за 2020 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на
Триесет и осмата седница на Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/1
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ2 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ
Врз основа на член 22 став 1 точка 7 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 13/14 и 3/19), Советот на Општина Ѓорче Петров на
38-та седница одржана на ден 27.12.2019 година, ја донесе следната
ПРОГРАМА
за остварување на социјална и здраствена заштита во
Општина Ѓорче Петров за 2020 година

I.

ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА
I ВОВЕД

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.превентивна здравствена заштита
5.подобрување на соработка со НВО сектор
II Цели на програмата
Главна цел на Програмата за активностите во областа на социјална и здравствена
заштита , во Општина Ѓорче Петров е да предложи форми на социјална и здравствена
заштита и да одреди приоритети во решавање на истите во рамките на своеите законски
овластувања за добробитта на своите граѓани, врз основа на направена анализа на
состојбите на целокупната сфера на социјалното живеење и идентификуваните проблеми
во неа .
Општа цел
x
Донесување развојни програми за социјална заштита
x
Основа јавни установи за социјална заштита
x
Развива вонинсуционални форми за социјална заштита ;
x
Релизира социјални програми во соработка со останатите сегменти на јавниот
сектор , приватниот сектор и невладините организации.
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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.
Реализирањето на програмата ќе се спроведе со низа активности од различни
области во рамките на социјалната заштита , здравствена и детска заштита утврдени во
Програмата.

III . ОПИС НА ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ

Активностите во областа на социјалната заштита Општина Ѓорче Петров ќе ги
насочи кон поттикнување, поддржување и помагање во остварувањето на целите на оваа
програма
Во текот на 2020 година, во Општина Ѓорче Петров се планирани да се спроведат следните
активности .
Бр.

Име на Програмата

Спроведувач/

Извор на

Временска

Процент

активност

Носител

финансирање

рамка

Буџет

(сектор/одделение)

Буџет ОЃП

Проектен тим

Програми на

(меѓусекторски

Влада

2 пати во

40.000.00

Донатор
1

Крводарителска
акција во соработка со Општина Ѓорче
Буџет на
Црвен крст и
Петров и Црвен Крст општина Ѓорче
Институтот за
Петров
трансфузиона
медицина во на ниво

годината
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2

3

4

5

на македонија во
Културен дом Ѓорче
Петров
-Физички лица
корисници на
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
минимална социјална
помош
-Семејство во кои
нема вработени
Еднократна

Општина Ѓорче

материјална

Петров

Буџет на

Еднаш во

50.000 , 00

поддршка во дрва

Одд за нормативно

Општина Ѓорче

годината

ден

правни работи

Петров

Еднократана парична
помош за секое
новородено дете во
2019 год

Општина Ѓорче

Буџет на

Еднаш во

Петров

Општина Ѓорче

годината

Патролна социјална

Општина Ѓорче
Петров
Буџет на
Одд. за јавни
општина Ѓорче
дејности и Комисија
Петров
за разгледување на
барања за
еднократни
финансиски
сретства
-Во соработка со 3ца
волонтери од Црвен
крст

служба

Општина Ѓорче

Буџет на

Еднаш во

Петров

Општина Ѓорче

годината

Одд за јавни

Петров

1.400.000

дејности

1.500.000,00
ден

Петров

12 месеци

130.000,00
ден
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6

Советувалишен

Општина Ѓорче

центар за семејно

Петров во соработка

Буџет на

Континуира

насилство во Општина

со Национална

општина Ѓорче

но

Ѓорче Петров

мрежа против

Петров

200.000,00
ден

насилство врз
жените и семејно
насилство

Вкупно сретства

3.320.000,00

IV ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
-Формирање на сервис за граѓаните патролна социјална служба,
- Помош на лица во социјален ризик,
-Едукација на ромската популација како
- Унапредување на социјалниот систем преку разни форми на хуманитарни активности во
општината .
- Јакнење на капацитетот на општинската администрација преку унапредување на
системот за социјална зачтита на локално ниво
- Превентивна здравствена заштита
- Подобрување на сопработка со НВО секторот .

IV. МОНИТОРИНГ
Процесот на мониторинг на Програмата од областа на социјалната заштита
на Општина Ѓорче Петров за 2020 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, потенцијални проблеми , обезбедување навремено спроведување на
активностите и утврдување на најефикасниот начин за негова релизација.
За мониторинг на Програмата од областа на социјалнта заштита на Општина
Ѓорче Петров за 2020 година ќе се користат следните инструменти :
-Mесечен план за работа на одделението за јавни дејности
-Редовни состаноци на ниво на одделение ;
- Усна и писмена комуникација ;
- Работни состаноци со патролната служба
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- Извештај за релизација на активностите
- Финансиски извештаи за програмата , квартален и годишен извештај .
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“.
Број 08-4133/3
Од 27.122019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.

ɋɬɪ7 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 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 Петров-Пречистен текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров
бр.18/2013) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и
3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за активностите на Општина Ѓорче Петров

во областа на култура и поддршката на невладиниот
сектор во 2020 година

Се објавува Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во
областа на културата и поддршката на невладиниот сектор во 2020 година, што
Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и осмата седница на
Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/2
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ8 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ
Врз основа на член 22 став 1 точка 5 и член 36 став 1 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Република Македонија 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 13/14 и 3/19), Советот на општина на 38-та на седницата
одржана на ден 27.12.2019 година ја донесе следната:
ПРОГРАМА
за активностите на Oпштината Ѓорче Петров
од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2020 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.
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*Организирање културни манифестации, поттикнување на разновидни специфични
форми на творештво, поттикнување на интерес и љубов на граѓаните и најмладите
кон театарот, уметноста, културата..
*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 2020 година, во Општина Ѓорче Петров се планира да се
спроведат следните активности.

4.

3.

2.

Прослава на верски празници

1.

Прослава на Денот на Крстот-Кучково
1 Мај

Ден на Општина Ѓорче Петров

Литературно читање во собата на Анте Поповски

*Прослава на Водици
*Прослава на Св. Трифун

Име на Програма /активност

бр.

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров/
Спонзори

Одделение за јавни
дејности
Комисијата за образование,
наука, социјална,

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Одделение за јавни
дејности
Одделение за нормативноправни работи и работи со
Совет

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

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

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

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОДИНА
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1 Мај

20 септември

септември/
октомври

19 јануари
14 февруари

Временска
рамка

Вкупно

400.000,00

910.000,00

20.000,0
0

95.000,00

70.000,00
25.000,00

Проценет
Буџет

10.

9.

8.

7.

6.

5.

Детски фестивал „Соната”

Звуците на културата 2020

Организирање на изложби

Поддршка на установи,здруженија и НВО од областа на
културата на територијата на Општина Ѓорче Петров

Поддршка и партиципација во надворешни проекти од областа
на културата

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

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Комисија за доделување
на финансиски средства

здравствена заштита и
заштита на деца
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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

септември

јуни-септември

тековно

тековно

тековно

тековно

70.000,00

1.000.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

160.000,00

ʿ̡̨̛̛̬̦̦̪̹̯̦̯̌̌̌̌̚

ʸ̸̨̧̛̛̯̖̬̯̱̬̦̯̖̌̌;ʤ̨̨̦̯̖̪̖̬̏Ϳ

ʿ̨̬̭̣̦̌̏̌̌ˁ̏͘˃̴̛̬̱̦

ʿ̨̬̭̣̦̌̏̌̌ʦ̶̨̛̛̔

ˀ̡̛̛̖̪̯̣̬̦̌̌̌ʿ̨̡̬̬̥̯̱̣̯̱̬̐̌̌̌̌̌̚
ʤ̶̡̨̨̛̛̛̯̦̭̯̪̠̏ͬ̌̚

ˀʫʶʤʿʰ˃˄ʸʤˀ

Вкупно

ϰϬ͕ϬϬϬ

˃̨̬̦̭̪̬̯̦̌̌
̣̱̖̑

Поддршка на програмата на КУД „ Глигор Прличев”

ϮϬ͕ϬϬϬ

Ϯϱ͕ϬϬϬ

ʿ̵̛̬̖̬̦̖̦̌̍
̨̡̛̛̪̬̱̯̔
̶̨̛̛̪̠̣̌

14.

возраст,граѓани и пензионери

Културно-забавни активности за предучилишна,училишна

ϭϳϬ͕ϬϬϬ

˄̨̡̛̛̭̯̯̖̣̭̐
̛̱̭̣̱̐

13.

Божиќна претстава за деца

ϲϬ͕ϬϬϬ

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

ϲϬϬ͕ϬϬϬ

ʪ̛̬̱̐
̨̨̨̛̬̦̔̐̏
̛̱̭̣̱̐

12.

˄̛̭̣̱̐̌̚
̸̧̪̖̯̖̖͕̌
̡̨̧̛̛̪̬̖̌
̧̛̖̔̌̏̌̚

Одделение за јавни
дејности

ϰϬ͕ϬϬϬ

ϳϬ͕ϬϬϬ

ʪ̛̬̱̐
̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏
̵̨̛̬̭̌̔

Заеднички концерт на основните училишта „Пееме во хор, пееме
и соло”

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров
Буџет на
Општина Ѓорче
Петров
Буџет на
Општина Ѓорче
Петров
Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

ʪ̛̬̱̐
̴̛̯̬̦̭̖̬̌̌̚
̴̸̶̡̛̛̛̛̛̣̌̚
̶̛̛̱̥̖̯̦

11.

˃̴̨̬̦̭̖̬̌̔
̛̬̱̙̖̦̠̔̌̚
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1.000.000,00

тековно

910,000

20,000

25,000

70,000

150.000,00
4.075.000,00

50.000,00

јануари

тековно

40.000,00

мај

ʦ̡̨̨̱̪̦̪
̡̨̛̯̦̭̯̌̏

220,000

1,160,000

ϲϬ͕ϬϬϬ

280,000

1,760,000

ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

ϭϲϬ͕ϬϬϬ

ʦ̡̨̱̪̦

170,000

ϱϬ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϭϬϬ͕ϬϬϬ

150.000
170,000

ϮϬ͕ϬϬϬ

ϲϬ͕ϬϬϬ

ϵϰϬ͕ϬϬϬ

ϱϬ͕ϬϬϬ

ϲϬ͕ϬϬϬ

ʿ̨̡̨̬̹̦̪̬̬̥̯̦̔̔̌̌̐̌̌̌̌ʶ˄ʪͣ
ʧ̨̛̣̬̐ʿ̸̛̬̣̖̏͟

265,000

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϲϬ͕ϬϬϬ

ϯϬ͕ϬϬϬ

ϳϬ͕ϬϬϬ

50,000

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϮϭϬ͕ϬϬϬ

ʿ̶̶̨̡̨̛̛̛̛̬̹̪̬̯̪̠̔̔̌̌̌̌̏
̨̨̡̨̨̛̛̦̬̖̹̦̪̬̖̯̣̭̯̦̌̔̏̔̍̌̌̌
̡̱̣̯̱̬̯̌̌

ʶ̨̱̣̯̱̬̦-̡̨̛̛̛̦̯̦̭̯̌̍̌̏̌̏̌̚̚
̛̬̦̐̌̑̌-̨̛̛̪̖̦̦̖̬̚

ʥ̶̨̢̛̙̦̪̬̖̯̭̯̖̌̌̏̌̌̔̌̚

ʯ̸̶̡̡̨̛̛̖̦̦̖̬̯̦̌̔̌ʽʽ˄̌

ʪ̴̡̛̛̖̯̭̖̭̯̣̏̌ͣˁ̨̦̯̌̌Η

ʺ̴̶̛̛̦̖̭̯̠̌̌̌ͣʯ̶̛̱̯̖̦̏̌
̡̱̣̯̱̬̯̌̌Η

ʽ̧̨̛̛̛̛̬̦̬̖̦̣̙̐̌̌̌̍̚̚

ʿ̨̡̨̛̛̬̹̦̱̭̯̦̔̔̌̌̌̏ʻʦʽ̨̔
̨̡̣̭̯̦̱̣̯̱̬̯̍̌̌̌̌̌

ˇ̡̨̡̛̛̛̦̦̭̭̭̬̖̭̯̪̬̹̦̌̔̏̌̌̔̔̌̌̚
̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̯̬̯̬͕̱̥̖̯̦͕̭̥̭̯̠̦̌̏ͬ̌̏̌
̶̛̛̛̛̱̥̖̯̦͕̬̱̙̖̦̠̦̬̦͕̔̌̌̐̌̑̌̚
̴̶̴̸̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̬̱̪̬̦̔̌̔̐̌̏̚
̶̨̨̨̨̛̣̹̯̬̹̯̖̠̦̭̯̣̭̯̦̌̏̌̔̔̍̌̌̌
̡̨̨̨̨̱̣̯̱̬̯̭̣̭̦̭̯̭̌̌̏̐̌ʯ̡̨̨̦̯̌̌̚
̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̱̣̯̱̬̯̬̱̪̯̦̦̭̌̌̔̐̏̌̚̚
̨̨̛̛̪̬̪̭̏ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌

ʿ̨̬̭̣̦̌̏̌̌ʪ̨̡̨̖̦̯̦̬̭̯̯̌-ʶ̸̡̨̨̱̏
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4,075,000

ϭϱϬ͘ϬϬϬ

70,000

1,000,000

50,000

40,000

70,000

1,000,000

50,000

60,000

160,000

400,000
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IV.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Преку реализација на активностите од Програмата за култура се очекува да се
постигнат следниве резултати:
*Идентификување на постоечките и потребните извори за надградба,
зацврстување и промовирање на постоечките културни богатства и вредности,
препознавање и утврдување на потребите и интересите на граѓаните, особено на
најмладите за видот и типот на културни манифестации, но и изнаоѓање на соодветни
начини за подобра информираност и стимулација на граѓаните во културните настани.
*Афирмација на традиционалните настани и почитување на културните
вредности, обичаи и народни верувања; oддавање почит и чест, како и негување на
споменот за паднатите борци; aктивно и масовно вклучување на граѓаните и
граѓанките како и помладите генерации во одбележување на државни празници;
подеднаква родова застепеност во делегациите за полагање цвеќе; побогат културен
живот; средби со македонски поети; промоција на Општина Ѓорче Петров;доделување
на 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;
*Eфективна и ефикасна реализација на проектите,oдржлив развој на проектите
и зацврстување на соработката на општината со невладиниот сектор
*Афирмација на уметници, издигнување на културната свест кај граѓаните и
информираност за културните настани со цел за активно и помасовно вклучување на
граѓаните во културните настани како и поттик и поддршка на уметници во oпштината.
*Збогатување на културниот живот на граѓаните од сите возрасти, децата,
младите, масовна посетеност, анимирани и задоволни граѓани.

V. МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Процесот на мониторинг на Програмата од областа на културата на Општина
Ѓорче Петров за 2020 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.
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Преку мониторингот на активностите ќе се обезбедат навремени и корисни
информации за анализа на состојбата, искористеност на ресурсите, идентификување на
проблемите или недостатоците и наоѓање на соодветни решенија, потенцијални
проблеми, обезбедување навремено спроведување на активностите и утврдување на
најефикасниот начин за реализација на активностите од Програмата.
За мониторинг на Програмата од областа на културата на Општина Ѓорче Петров
за 2020 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 странки(автори/авторки, уметници, самостојни уметници,
здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица што вршат дејност од
областа на културата);
-Извештај за реализирани активности;
-Финансиски извештаи за програмата, квартален и годишен извештај.

VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА
Активностите од областа на културата утврдени со оваа програма ќе бидат
финансирани од Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2020 година.
За активностите од областа на културата што ги опфаќа Програмата, а кои ќе се
појават во текот на 2020 година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски
средства во Буџетот на Општина Ѓорче Петров.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-4133/4
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски 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
Петров-Пречистен текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на
Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за активностите на Општина Ѓорче Петров

во областа на спортот, рекреацијата и поддршката
на невладиниот сектор за 2020 година

Се објавува на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа
на спортот, рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор за 2020 година, што
Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и осмата седница на Советот,
одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/3
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 6 и член 36 став 1 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Република Македонија 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
13/14 и 3/19), Советот на општина на 38-та седница, одржана на ден 27.12.2019 година
ја донесе следната:

ПРОГРАМА
на Општина Ѓорче Петров
од областа на спортот, рекреацијата и поддршката на
невладиниот сектор за 2020 година

1. ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА

Афирмирање на Општина Ѓорче Петров како развиен спортски центар со
рекреативно-спортски карактеристики што соодветствуваат на неговиот статус на
препознатлива општина на Република Македонија;
Зголемување на опфатот на млади граѓани со спорт и спортско рекреативни
активности.
Развој на училишниот спорт, обезбедувајќи организациска поставеност, општински
систем на натпревари и поддршка на спортските активности на учениците од
основните училишта во Општина Ѓорче Петров.
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 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 2019 година, се:
1.
Развој на училишниот спорт и реализирање на сите програмски активности од
општинско, регионално и државно натпреварување.
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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 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.
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.
2.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Основни Цели на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во
областа на спортот, рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор во 2020
година, се:
Развој на училишниот спорт и реализирање на сите програмски активности од
општинско, регионално и државно натпреварување.
Учество на Општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот
живот на младите со посебен акцент на масовниот спорт.
Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на
граѓаните, посебно младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот.
Преку спортот и рекреацијата, афирмација на Општината како развиен спортски
центар во Република Македонија и надвор од неа.
Создавање на услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните
спортски активности.
Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности за развој на
децата од предучилишната и одделенската возраст, преку проекти за унапдување на
физичкото образование.
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.
.
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Специфични цели за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на
спортот, рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор во 2020 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.

I.

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ

Активностите во областа на спортот,рекреацијата и поддршка на невладиниот
сектор за 2020, Општина Ѓорче Петров ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување
и помагање во остварувањето на целите на оваа Програма.
Во текот на 2020 година, во Општина Ѓорче Петров се планира да се спроведат
следните активности.

1.

бр.

и календар на натпревари.

рекреација за деца со мултиетнички
карактер, со еднакви можности и измешани
тимови од машки и женски
- 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

-„4 Fast 4 Furious”- Забавно спортска

Општински сојуз на училишен спорт:

Име на Програма /активност

Одделение за јавни дејности
Општински сојуз на
училишен спорт Ѓорче
Петров

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

Буџет на Општина Ѓорче
Петров

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

Ноември
2019-Мај
2020

Временска
рамка

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2020 ГОДИНА
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400.000.00

25.000,00

Проценет
Буџет

4.

3.

2.

активност која се реализира преку целата

Отворени забавни фудбалски школи
-Забавна спортска рекреација за деца,

активните училишни спортски клубови, и
помагање на училиштата кои немаат основано
училишен спортски клуб а се со цел следење на
законскота регулатива од законот за основно
образование (член 43), односно омасовување на
спортот во основните училишта.

Училишни спортски клубови:
-Континуирано следење и комонукација со

и моторичките способности на учениците.

-Моторички полигони, прилагодени за возраста

мал фудбал(од забавен карактер)

-Одигрување на меѓуучилишен натпревар во

работат во тандем наставата.

физичко и здравствено образование кои

од одделенска настава и професорите по

-Проектни активности, заедно со наставниците

основни училишта.

посебни потреби, во соработка со Опшинските

- Спортуваме-Другаруваме, активност за деца со

Основни училишта:

Одделение за јавни дејности
Open Fun Football School

Одделение за јавни дејности
Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɚɧɚɭɱɢɥɢɲɟɧ
ɫɩɨɪɬ
Ɉɫɧɨɜɧɢɭɱɢɥɢɲɬɚ
ɍɱɢɥɢɲɧɢɫɩɨɪɬɫɤɢɤɥɭɛɨɜɢ

Одделение за јавни дејности
Општински сојуз на
училишен спорт Ѓорче
Петров

Буџет на Општина Ѓорче
Петров

Буџет на Општина Ѓорче
Петров
Самофинансирање

Буџет на Општина Ѓорче
Петров

ɋɬɪ21 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Тековно

Октомври
2019-Мај
2020

Јануари
2020-Мај
2020

189.000

10.000,00

10.000,00

25.000,00

7.

6.

5.

-Општина Ѓорче Петров материјално ќе ги

Здруженија на граѓани, спортски
активисти, спортски организации

-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

Поддршка на спортисти од
територијата на Ѓорче Петров

општината.

спортската рекреација како и афирмација на

значанен придонес во развој на спортот и

на oпштина Ѓорче Петров, кои покажуваат

поддржува спортските клубови – на територија

- Општина Ѓорче Петров материјално ќе ги

професионални и аматерски клубови

Поддршка и помагање на

учебната година, на Различни локации , преку
Отворените забавни фудбалски школи (Open
Fun Football School), со конкретниве обврски на
Отворените Забавни Фудбалски Школи

Граѓани

Одделение за јавни дејности
Ɉɞɞɟɥɟɧɢɟɡɚɩɨɞɞɪɲɤɚɧɚ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɚɥɧɢɤ

Граѓани

Одделение за јавни дејности
Ɉɞɞɟɥɟɧɢɟɡɚɩɨɞɞɪɲɤɚɧɚ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɚɥɧɢɤ

ɋɩɨɪɬɫɤɢɤɥɭɛɨɜɢ

Одделение за јавни дејности
Ɉɞɞɟɥɟɧɢɟɡɚɩɨɞɞɪɲɤɚɧɚ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɚɥɧɢɤ

Буџет на Општина Ѓорче
Петров

Буџет на Општина Ѓорче
Петров

Буџет на Општина Ѓорче
Петров
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Тековно
Турнирите во
мал фудбал
ќе се играат
во Мај 2020,

Тековно

Тековно

265.000

1.000.000

5.000.000

8.

општината. Реализацијата на активноста ке се

се реализира по повод Празникот на

-. ,, Традиционален крос “ –Активност која ќе

Ден на Општина Ѓорче Петров

реализира кон крајот на месец Мај на патката во
село Орман, -Реализацијата на активноста ке се
спроведе преку Одделението за Јавни дејности
во соработка со Мото клубот Вардар или други
мото клубови.

-,,Мото Крос ОРМАН 2020“, активност која се

2020“, активност која се реализира кон крајот
на месец Септември на патката во пределот на
село Кучково, -Реализацијата на активноста ке
се спроведе преку Одделението за Јавни
дејности во соработка со планинско
велосипедски клуб Оксижен или други
организации

-,,Ридско планинска велосипедска трка

финансира спортските манифестации
– традиционални и меморијални турнири, кои
во покажуваат значанен придонес во развој на
спортот и спортската рекреација како и
афирмација на општината.

Граѓани

Одделение за јавни дејности
Ɉɞɞɟɥɟɧɢɟɡɚɩɨɞɞɪɲɤɚɧɚ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɚɥɧɢɤ

Буџет на Општина Ѓорче
Петров
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Септември
2020

односно
Септември
2020

10.000

9.

Вкупно

Ѓорче Петров

од јавен карактер кои се наоѓаат во Општината

за Јавни дејности во соработка со институциите

активноста ке се спроведе преку Одделението

Празникот на општината. Реализацијата на

Активност која ќе се реализира по повод

-,, ИГРА НА ХЕРОИ“-турнир во мал фудбал -

во соработка со месните заедници.

спроведе преку Одделението за Јавни дејности

општината. Реализацијата на активноста ке се

која ќе се реализира по повод Празникот на

-,, Шаховска табла“-турнир во шах - Активност

во соработка со основните училишта

спроведе преку Одделението за Јавни дејности
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6.894.000,00
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II.

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.
- ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɬɢɦɨɜɢ ɤɨɢ ɝɢ ɩɨɦɚɝɚ
ɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ;
-Афирмација на Општината Ѓорче Петров, преку спортистите-индивидуалци, кои
се помочнати од Општината Ѓорче Петров;
- 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.
III.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Процесот на мониторингот на Програмата од областа на спортот, рекреацијата и
поддршка на невладиниот сектор на Општина Ѓорче Петров за 2020 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 спортот, рекреацијата и поддршка
на невладиниот сектор на Општина Ѓорче Петров за 2020 ќе се користат следните
инструменти:
-Месечен план за работа на Одделението за јавни дејности;
-Месечен извештај за работа на Одделението за јавни дејности;
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-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.
IV.

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 2020 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 2020
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 08-4133/5
Од 27.122019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски 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
Петров-Пречистен текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на
Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за активностите на Општина Ѓорче Петров

во областа на образованието за 2020 година

Се објавува Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на
образованието за 2020 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на
Триесет и осмата седница на Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/4
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Република Македонија 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
13/14 и 3/19), Советот на општина на 38-та на седницата одржана на ден 27.12.2019
година ја донесе следната:
ПРОГРАМА
на Општина Ѓорче Петров
од областа на образованието за 2020 година
V.

ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА

Општина Ѓорче Петров во рамките на своите надлежности и можности
посветува големо внимание за развој и непречено одвивање на воспитно-образовниот
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 2020 година се дефинираат активностите на општината во делот на основното
образование во текот на 2020 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 2020
година.
VI.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
ОПШТА ЦЕЛ

Цел на програмата на Општината 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 крееира 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;
- Осовременување на наставниот процес и креирање на стимулативна средина
за учење;
-Развивање и продлабочување на воспитната компонента во образовниот
систем;
-Практична примена на стекнатите знаења;
-Унапредување на наставниот процес, воннаставните и слободните активности
во основни училишта и квалитетна реализацијата на наставниот план и програма.
-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.
-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 во редовниот образовен процес;
-Размена на искуства и добри практики со други општини во делот на
образованието.

VII.

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.
Во текот на 2020 година, во Општина Ѓорче Петров се планира да се спроведат
следните активности.

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
општинските основни училишта во Општина
Ѓорче Петров

Стипендии на ученици од основните и средните

13.

14.

училишта од територија на ОпштинаЃорче 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 Петров
од областа на јавни дејности-образование

Упис на првачиња во основните училишта

Креирање на стимулативна средина за учење и
опремување на училиштата со нагледни средства
и помагала

Име на Програма /активност

12.

11.

10.

бр.

Одделение за јавни дејности

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

Одделение за јавни дејности
Комисија за доделување на
финансиски средства

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
Петров

Буџет на Општина Ѓорче
Петров

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

септември

мај-септември

тековно

август
септември

тековно

Временска
рамка

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2020 ГОДИНА
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110.000,00

80.000,00

210.000,00

60.000,00

600.000,00

Проценет
Буџет

4.

2.

0.

одделение во основните училишта

"Здрава храна за здрави деца" -Бесплатна
ужинка на учениците во I одделение во
основните училишта
Бесплатен излет на учениците во одделенска
настава во основните училишта
Вработување на наставен и ненаставен кадар во
основните училишта
Финансиска поддршка за Проектот ,,Општо
корисна Работа,, финансиран од МТСП и УНДП.
Ангажирање на 13 образовни и лични асистенти
на децата со посебни потреби во основните
училишта.
Новогодишни пакетчиња за учениците од прво

општинските основни училишта

Прослава на патронати и други манифестации на

Детска ликовна колонија

Априлијада-детски маскенбал

Вкупно

општинските основните училишта

претстава, посета на музеј за учениците од

23. Посета на кино претстава,театарска

21.

19.

18.

17.

16.

15.

Одделение за јавни дејности

Одделение за јавни дејности

Одделение за јавни дејности
Одделение за човечки ресурси

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

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
Буџет на Општина Ѓорче
Петров
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наставна
година

декември

Јануари-јуни

наставна
година

мај

јануари-јуни
и септември декември

тековно

април

април

3.755.000,00

100.000,00

80.000,00

195.000,00

220.000,00

210.000,00

1.700.000,00

70.000,00

60.000,00

60.000,00
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VIII.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Со програмата на Општината 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
- ɋовремен 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;
- Масовно учество на учениците во културни и спортски манифестации;
-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 во;
-Стекнати нови искуства и добри практики во делот на образованието.

IX.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Процесот на мониторингот на Програмата од областа на основното образование
на Општина Ѓорче Петров за 2020 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 образованието на Општина Ѓорче
Петров за 2020 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;
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-Извештај за реализирани активности;
-Финансиски извештаи за програмата, квартален и годишен извештај.
X.

ФИНАНСИРАЊЕ

НА

АКТИВНОСТИТЕ

ОД

ОБЛАСТА

НА

ОСНОВНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ
Активностите од областа на основното образование утврдени со оваа програма
ќе бидат финансирани од Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2020 година.
За активностите од областа на образованието што ги опфаќа Програмата, а кои
ќе се појават во текот на 2020 година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски
средства во Буџетот на Општина Ѓорче Петров.
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-4133/6
Од 27.122019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.

ɋɬɪ34 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 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
Петров-Пречистен текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на
Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма од областа на предучилишното образование

и воспитание на Општина Ѓорче Петров за 2020 година

Се објавува Програмата од областа на предучилишното образование и
воспитание на Општина Ѓорче Петров за 2020 година, што Советот на Општина Ѓорче
Петров ја донесе на Триесет и осмата седница на Советот, одржана на ден 27.12.2019
година.

Број 09-4224/5
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 7 и член 36 став 1 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Република Македонија 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
13/14 и 3/19), Советот на општина на 38-та на седницата одржана на ден 27.12.2019
година ја донесе следната:
ПРОГРАМА
од областа на предучилишното образование и воспитание
на Општина Ѓорче Петров за 2020 година

XI.

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 2020 година се дефинираат активностите на општината во
делот на детската заштита, згрижувањето, воспитанието и едукацијата на децата од
предучилишна возраст во текот на 2020 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 2020 година.
XII.

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;
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- Осовременување на воспитно-згрижувачкиот процес и креирање на
стимулативна средина за ран детски развој;
-Развивање и продлабочување на воспитната компонента во градинката;
-Кквалитетна 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.

XIII.

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 2020 година, во Општина Ѓорче Петров се планира да се спроведат
следните активности.

0.

9.

8.

Вкупно

Вработување на воспитно-згрижувачкиот кадар во
градинката

Поддршка на деца во социјален ризик

Подршка и партиципација на проекти од областа на
предучилишното образование и воспитание (мојата
татковина, екологија, безбедност во сообраќај,
инклузија на деца со посебни потреби, родова
еднаквост и сл)

Одделение за јавни дејности
Одделение за човечки
ресурси

Одделение за јавни дејности

Одделение за јавни дејности

Буџет на Општина Ѓорче
Петров

Буџет на Општина Ѓорче
Петров

Буџет на Општина Ѓорче
Петров

јануари
декември

тековно

тековно

1.440.000,00

920.000,00

50.000

120.000,00

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЗА
2020 ГОДИНА
Спроведувач/
Извор на финансирање
Носител
(буџет ОЃП/
Временска
Проценет
(сектор/одделение)
бр.
Име на Програма /активност
програми на Влада
рамка
Буџет
Проектен тим
/Донатор)
(меѓусекторски)
25. Креирање на стимулативна средина за учење и
Буџет на Општина Ѓорче
тековно
150.000,00
опремување на градинката со нагледни средства и
Одделение за јавни дејности
Петров
помагала за ран детски развој
6.
Буџет на Општина Ѓорче
Прослава на 55- години на градинката Росица
тековно
120.000,00
Одделение за јавни дејности
Петров
27. Обуки за професионален развој на воспитноБуџет на Општина Ѓорче
јуни
80.000,00
Одделение за јавни дејности
згрижувачкиот кадар
Петров
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XIV.

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 на еднакви можности за згрижување и воспитание за сите деца во
Општината Ѓорче Петров;
- ɋовремен воспитно-згрижувачки процес и креиранана стимулативна средина
за ран детски развој со соодветни нагледни средства и манипулативи;
- Масовно учество на децата во културни и спортски манифестации;
-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 Општина Ѓорче;
-Стекнати нови искуства и добри практики во делот на предучилишнот
образование и воспитание.

XV.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Процесот на мониторингот на Програмата од областа на предучилишнот
образование и воспитание на Општина Ѓорче Петров за 2020 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 2020 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;
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-Работни состаноци со градинката Росица, директорот, нефувателките и
воспитачките и родителите;
-Извештај за реализирани активности;
-Финансиски извештаи за програмата, квартален и годишен извештај.
XVI.

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 2020 година.
За активностите од областа на образованието што ги опфаќа Програмата, а кои
ќе се појават во текот на 2020 година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски
средства во Буџетот на Општина Ѓорче Петров.
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-4133/7
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски 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
Петров-Пречистен текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на
Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за еднакви можности на жените

и мажите за 2020 година

Се објавува Програмата за еднакви можности на жените и мажите за 2020
година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и осмата седница
на Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/6
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ41 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 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 Општина Ѓорче Петров-Пречистен текст („Службен Гласник на РМ”
бр. 18/13) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина
Ѓорче Петров(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Советот
на Општина Ѓорче Петров на 38-та седница, одржана на ден 27.12.2019 година,
донесе:
ПРОГРАМА
на Општина Ѓорче Петров во областа на еднаквите можности
на жените и мажите за 2020 година

I.

ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА

Врз основа на член 2 од Законот за еднакви можности на жените и мажите
Општината 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 2017 -2020 год го оствари слeдниве
резултати во однос на предвидените цели:
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 Стратегија за
локална самоуправа.
Со Здружение на бизнис жени во изминатиот период се работеше на два прокти
We make: женско претприемништво во Македонија за конкурентност ,, и
,, Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска
поддршка на претпријатија во сопственост на жени ,,финансирани од ЕУ.
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Во периодот од 2017-2020 год . 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
урабанизам , спорт и рекреација и култура.
1.

Цели
Основни цели за актвиностите на Општина Ѓорче Петров во областа на
еднаквите можности на мажите и жените за 2020 година се:
x
x
x

Воведување систем за собирање на родово разделени податоци во сите
области од работењето на општината.
Намалување на бројот на лица жртви на злоупотреба и семејно насилство.
Поголема вкученост на жените во процесите на идентификување приоритети и
одлучување во општината.

II. АКТИВНОСТИ
За остварување на целите на програмата во 2020 година општината ќе ги
спроведе следниве активности:
1.

Дводневни работилници

Цел на оваа мерка е да се обезбеди редовно ажурирање и анализа на родово
разделената статистика и информации како основа за следење и планирање мерки.
- Проширување на механизмот за обезбедување на родово разделена статистика
во одделението за јавни дејности во областите: образование , спорт, култура;
како и нормативно-правното одделение, одделение за внатрешна ревизија и
одделение за јавни набавки.
- Вклучување на комисијата за родова еднаквост во разгледување на буџетските
импликации при воведување на родовиот концепт во програмите
2. Зголемување на свеста за родово-базирано насилство помеѓу младите во
општината
Спроведување на работилница со КЕМ од Струмица и КЕМ од Општина Ѓорче петров за
социјалното мапирање. Примери и практики од Струмица и размена на искуства.
Пример од Општина Ѓорче за табела од социјала .

Ред.
Број

Прдвидени с-ва
Активност
Рок и место на одржување
Носител
во Буџетот на
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Општината
Ѓ.
Петров

1.
Дводневни
работилници

Општина Ѓорче Петров

-
-други договорни услуги
-други материјали
- прехрамбени пр..... пијалоци
̶̨̛̛̛̪̠̣

2.

Општина
Ѓорче Петров Комисија
за еднакви можности и
работна група

услуги

Општина Ѓорче Петров
Комисија за еднакви
можности работна
група
и НВО

Соработка со
НВО

150.000 .00 ден

50. 000 за превоз
100.000 за
сместување

100.000,00 ден

-други договорни услуги
- други материјали
-прехрамбени продукти и пијалоци
Јануари
2020

ВКУПНО

Општина Ѓ.П
КЕМ и раб.
група
250.000,00
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Реализацијата и следењето на активностите од оваа Програма ќе се одвива преку
Одделението за работи на Градоначалникот 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 08-4133/8
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски 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
Петров-Пречистен текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на
Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за меѓународна соработка

на Општина Ѓорче Петров за 2020 година

Се објавува Програмата за меѓународна соработка на Општина Ѓорче Петров за
2020 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и осмата
седница на Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/7
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ46 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ
Врз основа на член 22 став 1 точка 13 и член 36 став 1 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Република Македонија 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
13/14 и 3/19), Советот на општина Ѓорче Петров, на 38-та седница одржана на ден
27.12.2019 година ја донесе следната:

Програма
за меѓународна соработка на општина Ѓорче Петров за 2020 година
I.

Воведни напомени

Надлежностите на општините, па оттаму и на општина Ѓорче Петров, во областа
на меѓународната соработка произлегуваат од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002). Имено член 14 од овој закон
пропишува дека општините можат да соработуваат и со единици на локалната
самоуправа на други земји, со меѓународни организации на локалните заедници, како
и да членуваат во меѓународни организации на локалните власти. Понатаму, член 2
од истиот закон ја дефинира „меѓународна соработка на општините" како секое
дејствие на општините од Република Македонија преземено во согласност со закон,
заради воспоставување соработка меѓу нив и локалните заедници или локалните
власти на една или повеќе други држави, како и членување на нивните асоцијации во
меѓународни организации на локалните заедници или локалните власти.
Општина Ѓорче Петров има воспоставено разни облици на меѓународна
соработка со вкупно осум општини oд земји членки на Европска Унија и земји
кандидати за членство во Европска Унија. Тие се следниве:
1. Општина Кушадаси, Република Турција, донесена е одлука за збратимување и
потпишан Протокол за соработка на сите полиња на дејствување на двете општини во
1999 година;
2. Општина – реон Красна Полјана, град Софија, Република Бугарија, донесена е
одлука за збратимување од страна на Советот на општина Ѓорче Петров и потпишан
Протокол за врски и соработка помеѓу двете општини во 2006 година;
3. Општина Ормож, Република Словенија - иако формално правно не е потпишан
договор за соработка, постои долгогодишна соработка со општината започната во
2008 година.
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4. Општина Поважска Бистрица, Република Словачка, склучен договор за
соработка помеѓу двете општини во 2016 година; донесена одлука за збратимување од
страна на Советот на општина Ѓорче Петров и потпишана декларација за понатамошна
соработка помеѓу двете општини во 2017 година;
5. Општина Разлог, Република Бугарија, иако формално правно не е потпишан
договор за соработка помеѓу двете општини, остварена е извонредно успешна
долгогодишна соработка која резултираше со заедничко изготвување и спроведување
на проектот „Направи и научи - Имплементација на образовни методи на учење преку
правење, за користење на соларната енергија во основните училишта, 2016-1-МК01КА201-021676“. во рамките на Erasmus+ Programme, Клучна акција 2: Стратешки
партнерства, финансиран од ЕУ. Проектот се спроведуваше во периодот од ноември
2016 до октомври 2018 година
6. Општина Осечина, Република Србија, потпишана е иницијатива за соработка и
збратимување, донесена е одлука за збратимување и потпишан е протокол за
збратимување и меѓусебна соработка помеѓу двете општини во 2017 година.
7. Општина Ириг, АП Војводина, Република Србија, потпишана иницијатива за
соработка и збратимување и донесена одлука за збратимување од страна на Советот
на општина Ѓорче Петров во 2019 година, предвидена е финализација на постапката
за збратимување;
8. Општина Пирот, Република Србија, потпишана иницијатива за соработка и
збратимување во 2019 година, предвидена е финализација на постапката за
збратимување;
Во текот на 2018 и 2019 година беше обновена и зајакната комуникацијата и
координацијата на активностите, како и организацијата на заеднички средби, со сите
погоренаведени локални самоуправи во странство со кои општината има остварено
разни облици на меѓународна соработка, а со цел да се идентификуваат
прашања/проблеми од заеднички интерес од областа на одржливиот локален
економски развој, заштитатата на животната средина, природното и културното
наследство, туризмот, енергетската ефикасност како и од други области.
Ваквото интензивирање на меѓународната соработка со општините од други
земји се презема пред се заради идентификација на можни ко-баратели со кои
општина Ѓорче Петров би изготвувала заеднички предлог-проекти и соодветни
апликации на отворените повици за предлог-проекти, кои Европската Унија и
поединечни земји членки на Европската Унија ги финансираат во рамките на ИПА
програмата за предпристапна помош, како и останатите програми на ЕУ и на
поединечни земји членки на ЕУ за меѓународна помош, и за кои општините од РСМ, па
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така и општина Ѓорче Петров, се квалификувани, односно можат да поднесат
апликации за финансирање предлог-проекти.
Во иста насока беа интензивирани контактите, комуникацијата и средбите со
претставништвата на меѓународните организации и амбасадите и дипломатските
претставништва на поголемите земји донатори во РСМ.
Во меѓусебна координација и соработка помеѓу Одделението за поддршка на
Градоначалникот и Одделението за локален економски развој беа поднесени низа
апликации на отворени повици за доставување предлог проекти во рамките на
следниве програми за меѓународна помош и поддршка: ЕУ програмите во рамките на
ИПА инструментот за предпристапна помош (Програма за прекугранична соработка
Косово – Северна Македонија, Програма за прекугранична соработка Србија –
Северна Македонија), грантови шеми за развој на планските региони и други проекти
финансирани од разни донатори (како на пример Швајцарската Агенција за Соработка
и Развој, Шведската Развојна Агенција,итн. ), а имплементирани од УНДП, апликации
за грантови и заеми одобрени во рамките на МСИП проектот спроведуван од
Министерството за финансии, и преку други Министерства финансирани од Светска
Банка со средства од ИПА фондови, како и помали проекти финансирани директно
преку дипломатските претставништва/министерствата за надворешни работи на земји
членки на ЕУ.
II. Цели на Програмата
A) Општа цел
Понатамошно јакнење на сите постоечки облици на меѓународна соработка на
општина Ѓорче Петров, во функција на поддршка на одржливиот локален економски
развој, заштитата на животната средина, природното и културното наследство,
подобрување на услугите од областа на образованието, културата, спортот, туризмот,
енергетската ефикасност и комуналните дејности.
Б) Специфични цели
1. Понатамошно јакнење на комуникацијата и координацијата со локалните
самоуправи во странство со кои општината има остварено разни облици на
меѓународна соработка, и иницирање и развивање меѓународна соработка со
новоидентификувани општини/градови.
2. Понатамошно јакнење на контактите, комуникацијата и средбите со
претставништвата на меѓународните организации и амбасадите и дипломатските
претставништва на поголемите земји донатори во РСМ.
3. Зголемено искористување на сите домашни и меѓународни фондови кои се
достапни за единиците на локалната самоуправа, преку изготвување и поднесување на
издржани и квалитетни предлог проекти, самостојно или во партнерство со локални
самоуправи од државата и други земји.

Бр.

35.

34.

33.

32.

31.

Организирање посетa на општина Ѓорче
Петров од страна на делегација од
локална самоуправа во странство.
Организирање посета на општина Ѓорче
Петров од страна на делегација од
локална самоуправа во странство.
Организирање посета на општина Ѓорче
Петров од страна на делегација од
локална самоуправа во странство.
Организирање традиционална посета на
делегација од општина Ѓорче Петров на
реон Красна Полјана, Град Софија, Р.
Бугарија – оддавање почит на спомен
обележјата на Ѓорче Петров.
Организирање посета на делегација од
општина Ѓорче Петров на локална
самоуправа во странство заради
остварување меѓународна соработка.

Име на проект /активност

Буџет ОЃП

Буџет ОЃП

Буџет ОЃП

Одделение за поддршка на
Градоначалникот
Одделение за поддршка на
Градоначалникот.

Одделение за поддршка на
Градоначалникот

Буџет ОЃП

Буџет ОЃП

Одделение за поддршка на
Градоначалникот
Одделение за поддршка на
Градоначалникот

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

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

Јуни

Јуни

април-мај

март - април

февруари - март

Временска рамка

134.776,00

64.405,00

66.650,00

66.650,00

66.650,00

Проценет
Буџет

III. Опис на проекти и активности
Се очекува дека со спроведување на подолу наведените проекти и активности во рамките на Програмата за
меѓународна соработка за 2020 година позитивно ќе се влијае врз утврдените недостатоци/проблеми и успешно ќе се
реализираат општата и специфичните цели на програмата.
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42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

Организирање посетa на општина Ѓорче
Петров од страна на делегација од
локална самоуправа во странство.
Организирање средба во општина Ѓорче
Петров со делегации од сите
збратимени/пријателски општини од
странство по повод „Денот на општината“
– 20 Септември и пригодната
традиционална манифестација „Звуци на
културата“.
Организирање посета на делегација од
општина Ѓорче Петров на локална
самоуправа во странство заради
остварување меѓународна соработка.
Организирање посети во странство на
делегација од општина Ѓорче Петров
заради учество во меѓународни
настани/проекти каде општинате е
придружна или партнерска организација.
Комуникација и координација со локални
самоуправи во странство заради
дефинирање и реализација на програма за
економска соработка.
Комуникација и координација со локални
самоуправи во странство заради
дефинирање и реализација на иницијативи
за соработка од други области
(образование, спорт, култура, итн.).
Координација на имплементацијата на
проектот на Швајцарската агенција за
Буџет ОЃП

Одделение за поддршка на
Градоначалникот

Одделение за поддршка на
Градоначалник/ Сектор за

Јануари-декември

тековно

Одделение за поддршка на Буџет ОЃП
Градоначалник/Одделение
за јавни дејности

Донатор

тековно

Буџет ОЃП

Одделение за поддршка на
Градоначалник/Сектор за
економски одржлив развој

Јануари - декември

Буџет ОЃП

Одделение за поддршка на
Градоначалник

Септември

Буџет ОЃП

Одделение за поддршка на
Градоначалникот/Сектор
за економски одржлив
развој

Октомври

Мај

Буџет ОЃП

Одделение за поддршка на
Градоначалникот
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2.800.000,00

/

/

166.904,00

134.776,00

324.260,00

66,650,00

Редовна комуникација, координација и
организирање средби со
претставништвата на меѓународни
организации како и со странски
дипломатско-конзуларни претставништва
во РСМ.
Вкупно (финансирано од Буџет на ОЃП):
Вкупно (финансирано од донатори)

46.

45.

44.

43.

соработка и развој, имплементиран од
УНДП – „Зајакнување на општинските
совети“.
Координација на имплементацијата на
проектот „Нова спортска опрема за здрави
спортски навики и интеграција на децата“,
финансиран од Програмата на Р. Бугарија
за меѓународна соработка.
Активно следење на обуките и сите
настани кои ќе се одвиваат во рамките на
програмата ИПА 2020 „ЕУ за општините“,
следствено изготвување апликации за
иновативни предлог проекти со учество на
општина од земја членка на ЕУ.
Активно следење на сите повици за
поднесување на предлог-проекти и
изготвување на предлог проекти за истите,
во рамките на меѓународните програми за
помош на ЕУ и на разни земји донатори.
Одделение за поддршка на
Градоначалник/Сектор за
економски одржлив
развој/други сектори и
одделенија зависно од
тематиката
Одделение за поддршка на
Градоначалник

Одделение за поддршка на
Градоначалник/
Одделениe за јавни
дејности/Сектор за
економски одржлив развој
Оддделение за поддршка
на Градоначалник/ Сектор
за економски одржлив
развој

економски одржлив развој

Јануари – декември

Тековно

Тековно

ОЃП

ОЃП

Јануари – мај

Донатор – ЕУ
ИПА 2020
Програма „ЕУ
за
општините“

Донатор
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1.091.721,00
4.928.000,00

/

/

/

2.128.000,00
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IV.

Очекувани резултати

Зголемување и јакнење на соработката со сите домашни и меѓународни
чинители (локални самоуправи, организации, институции, дипломатско конзуларни
претставништва) како и зголемување на бројот на иницијативите/проектите со кои
општина Ѓорче Петров ќе настапува пред разни меѓународни донатори, во земјата и
во странство, а по нивно евентуално прифаќање и одобрување ќе ги спроведува,
самостојно или во соработка со локални самоуправи од странство.
V.
Следење на имплементацијата на програмата и остварувањето на
предвидените резултати
Одделението за поддршка на Градоначалникот ќе ја следи реализацијата на
предвидените цели, активности, исходот од активностите, временска рамка,
ограничувања/ризици, индикатори (за успешноста во работата и целни
индикатори), како и активностите на лицата/проектните тимови одговорни за
спроведување на одредената активност/проект. Покрај следењето на успешноста
на проектите/активностите предвидени со програмата редовно ќе се следат и сите
финансиски параметри поврзани со остварувањето на Програмата во тесна
координација со Секторот за финансиски прашања.
Одделението за поддршка на Градоначалник ќе ги изготвува и доставува до
Советот сите неопходни периодични извештаи за спроведувањето на програмата.
VI. Финансирање на проектите/активностите предвидени со програмата за
меѓународна соработка
Проектите/активностите утврдени со оваа програма ќе бидат финансирани
од Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2020 година или алтернативно од странски
донатори како што е предвидено во Дел III. Опис на проекти и активности.
За активностите од областа на меѓународната соработка што ги опфаќа
Програмата, а кои ќе се појават во текот на 2020 година ќе бидат предвидени
дополнителни финансиски средства во Буџетот на Општина Ѓорче Петров.
VII. Завршни одредби
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-4133/9
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.

ɋɬɪ53 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 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 Петров-Пречистен текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров
бр.18/2013) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и
3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за транспарентна општина и односи со јавност

на Општина Ѓорче Петров за 2020 година

Се објавува Програмата за транспарентна општина и односи со јавност на
Општина Ѓорче Петров за 2020 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја
донесе на Триесет и осмата седница на Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/8
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 13 и член 36 од Законот локална
самоуправа (Службен весник на Република Македонија 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 13/14 и 3/19), Советот на општина на 38-та седница, одржана на
ден 27.12.2019 година ја донесе следната:
ПРОГРАМА
За транспарентна општина и односи со јавност на подрачјето
на општина Ѓорче Петров за 2020 година
1.Вовед
Општина Ѓорче Петров како локална самоуправа која секојдневно се соочува со
предизвикот да достигне добри резултати во однос на маркетингот, рекламирањето
и ПР-от со акцент на односите со јавност, пренесувајќи ги до граѓаните и медиумите
тековните активности од сите сектори од општината, како и оние активности кои се
однесуваат на работата на градоначалникот и Советот, има значајна потреба од
воведување соодветни насоки и текови во работата и план за работа на тимот за
односи со јавност. Тоа, паралелно вклучува и финансиска рамка по која тие текови
треба да се движат.
Планот за работа како алатка има за цел соодветно и плански да се извршуваат
сите активности во текот на годината, држејќи се до временската рамка и
финансиите. Односите со јавност се во суштина чекори кои не се предвидуваат
тековно, односно честопати случувањата се вонреди и зависни од агендата на
градоначалникот која, пак, често претрпува измени и се добива на дневна основа.
Сепак, во табелата подолу ќе бидат наведени оние кои повлекуваат финансии од
Буџетот на општина Ѓорче Петров. Голем дел од останатите активности се наведени
во протоколарната програма.
Транспарентноста, исто така, е недделив сегмент од она што односи со јавност го
работат и прикажуваат во јавноста. Токму заради транспарентноста и отчетноста,
покрај секојдневните објави до медиумите и на социјалните мрежи, тимот за односи
со јавност на три месеци изработува општински гласник, а еднаш годишно брошура
за сработеното во изминатата година (средства кои не се предвидени од овој
буџет).
Во овој момент, главно се соочуваме со недосиг на финансиски средства за
основните активности во однос на ПР-от кој всушност е одговорен за тоа каква
слика граѓаните ќе имаат за работата на градоначалникот, администрацијата и
Советот. Односи со јавност е каналот меѓу нив и граѓаните и затоа од особена
важност е овој сектор да функционира според одредени чекори и со финансиски
средства наменети само за тој сектор.
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2. Цели на програмата
Основната цел на програмата за транспарентна општина и односи со јавност е да го
одржува имиџот на градоначалникот, но и воопшто на локалната самоуправа на
високо ниво со соодветно пласирање вести, редовни средби со претставниците на
медиумите, но и месечна претплата на медиуми (кои не се приватни
радиодифузери, чл.102, Закон за ААВМУ) кои редовно ќе ги најавуваат и
пренесуваат активностите на општина Ѓорче Петров. Со договорите за соработка
кои вообичаено се од времетраење од една година, тие се обврзани на тоа.
Од особена важност е информацијата навремено да стигне до јавноста. Токму
затоа, секторот односи со јавност има значителна потреба од таква соработка со
медиумите.
И транспарентноста исто така зависи од тоа. Еден од начините да бидеме отворени
и транспарентни е токму редовното и навремено пласирање вести.
Промоција на активностите на градоначалникот има приоритетна цел во
програмата за работа на односи со јавност. Честото присуство во медиумите остава
впечаток дека се работи со интензивно темпо. Доколку присуството во медиумите е
на ниско ниво, впечатокот е обратен, иако не мора да значи дека во пракса е така.
Токму целта на целата програма за работа за транспарентна општина и односи со
јавност е тоа-јавноста да биде често, навремено и правилно информирана за
работата на општината.
3. Опис на проектни активности
-Односите со јавност се непрекинато врзани со соработка со медиумите.
-Главната цел на програмата е да се воспостави редовна комуникација со
медиумите, согласно Буџетот на општина Ѓорче Петров предвиден за рекламирање
(300 илјади денари).
-Воедно, настаните на општината треба да бидат и документирани со фото и видео
поддршка, заради подобар ефект во медиумите, но и поради архива на настаните. -Редовното печатење на општинскиот весник и брошури по потреба се исто така
важен сегмент во промоција на работата на општината, но и заради
транспарентноста во работењето на локалната власт.
-Редовната неформална средба со претставници на медиумите, исто така е важно
за подобрување на имиџот на општината.
-Гостувањата на градоначалникот на ТВ интервјуа, телевизиски емисии, радио генерално јавните настапи во кои ќе се образложи и презентира работата на
локалната самоуправа, исто така се од особена важност во делот на запознавање на
јавноста со работата на општината.
За таа цел е и проектираниот буџет за 2020 година за транспарентна општина и
односи со јавност.
4.Буџет
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бр

Име на
Програма
/активност

1. Договори со
медиуми
фотограф

2. Видео
материјали
3.

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

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

Временска Проценет
рамка
Буџет

Односи со јавност

буџет

Тековно

290.000

Осноси со јавностјавни дејности

буџет на
општина-јавни
дејности

тековно

Односи со јавност

/

Тековно

Во
програмата
за јавни
дејности
/

Односи со јавност

буџет

Односи со јавност

/

4 пати
годишно
Еднаш
годишно
2 пати
годишно
Тековно

Односи со јавност

/

Тековно

/

Односи со јавност

/

Тековно

/

4.
5. Брифинг со
новинари
6. Редовни пресконференции
7.
8. Гостувања на
телевизиски
емисии
9. Интервјуа

/
/
10.000
/

Напомена: Содржината на Програмата не е задолжителна и се користи ако е
применлива за соодветна прогрaма во зависност од спецификите и карактерот
на програмата.
5. Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-4133/10
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски 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 Петров-Пречистен текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров
бр.18/2013) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и
3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за протоколарни активности и востановени

традиционални активности на подрачјето на Општина
Ѓорче Петров за 2020 година

Се објавува Програмата за протоколарни активности и востановени
традиционални активности на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 2020
година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и осмата
седница на Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/9
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 од Законот локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија 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 13/14 и
3/19), Советот на општина на 38-та на седницата одржана на ден 27.12.2019 година
ја донесе следната:
ПРОГРАМА
за протоколарни активности и востановени традиционални активности
на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 2020 година

1.Вовед
Програмското планирање како алатка која има моќ визијата да ја претвори
во реалност, обезбедува поефикасна координација и доследност во
спроведувањето на политиките на општината.
Процесот на програмското планирање претставува механизам кој и овозможува на
општината врз основа на претходно издржана анализа да ги утврди приоритетите
во рамки на буџетскиот процес и следствено на тоа да овозможи ресурси за нивно
спроведување.
Со Програмата за протоколарни активности и востановени традиционални
активности на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2020 година, се
определуваат значајните настани и годишнини од посебно значење, со што се
обезбедува континуитетот во одбележувањето на настани кои се од локално и
републичко значење.
Согласно Законот за локална самоуправа, градоначалникот ја претставува и
застапува општината. Современиот начин на функционирање и работа на јавните
функционери бараат се поголема комуникација со јавноста и граѓаните во функција
на транспарентност и отчетност во работењето. Поради тоа е потребно програмски
воспоставување на систем со кој
секој јавен настап и активности на
градоначалникот кој го организираат останатите сектори во општината има потреба
од дополнителни вредности особено во делот на начинот на однесување при
промовирање на локалната самоуправа треба да остават белег препознатлив за
општина Ѓорче Петров.
2.Цели на Програмата
-Општа цел
Генерална цел на оваа програма е преку однесувањето, контактите и
комуникацијата на градоначалникот во програмските активности на другите
сектори да допринесе за поголема промоција и препознавањe на општината.
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Програмата за протоколарни и востановени традиционални активности на
подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2020 година преку акционен и динамички
план ќе има за цел да го издигне на повиско ниво функционирањето на
градоначалникот, општинската администрација, Советот на ОЃП, невладините
организации, граѓаните, бизнис секторот и други целни групи.
Програмата предвидува обезбедување комплетна поддршка на активностите на
градоначалникот, организација на протоколарни, работни и официјални средби и
состаноци со меѓународни и домашни институции, организирање на најразлични
манифестации, трибини конференции и настани од доменот на односи со јавностакратко ажурирање и информирање за лицата или институциите со кои треба да се
оствари средба, подготовка на презентации, изработка на работна агенда,
подготовка на говори и други јавни настапи и собири.
- Специфични цели
-Протоколарни активности на градоначалникот при одбележување на годишнини и
значајни настани и личности во насока на негување на историското минато.
-Зголемена комуникација со цел за обезбедување активен однос на општина Ѓорче
Петров кон задоволувањето на потребите на граѓаните за негување на традициите
во спортот, културата, образованието, социјалата.
- Партиципативно учество и вклучување на граѓаните во настани поврзани со
комунални дејности, урбанизам, локален економски развој со целосна вклученост
на градоначалникот.
- Зачувување на историската и културната вреднoст на личности и настани, со цел
негување на историските и културните вредности на градот, преку изјави, говори и
други форми на промоција.
- Континуирани средби и соработка со претставници на невладиниот сектор.
- Континуирани средби и соработка со претставници на бизнис заедницата.
- Континуирани средби со пензионери, сојуз на борци.
- Спроведување на акции од општо добро за граѓаните (крводарителски акции,
акции за зачувување на животната средина, хуманитарни акции, ден без
автомобили, ден на планетата земја, ...)
- Зголемување на интензитетот на настани и средби со претставници на
меѓународни организации.
- Размена на искуства и практики со други локални самоуправи и збратимени
општини.
3.Опис на проекти и активности
Проектите и проектните активности се базираат на концептот на отворена и
транспарентна општина што е белег на современа локалната самоуправа. Најголем
дел од проектите и активностите се спроведуваат со партиципација и инволвирање
на граѓаните во работата на општината е приоритет на локалната самоуправа со кој
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се овозможува увид во работата на администрацијата и раководењето со
општината.
На ваков начин, со одговорна и посветена работа се постигнува крајната цел,
реализација на акативностите и проектите во интерес на граѓаните. За секоја од
активностите е изготвен годишен календар со точно утврден датум.
Активностите генерално се спореведуваат на територија на општина Ѓорче Петров,
односно на локации на традиционалните настани се одвива на спомениците во
реонскиот парк (споменик на револуционерот Ѓорче Петров, споменикот на
борците од НОАВМ), споменикот на Бранителите во село Волково, Домот на
Културата, простории на Урбани и Месни заедници, простории на пензионери, Сојуз
на Борци. Дел од настаните се предвидени да се реализираат и на надворешени
услови на територија на општината Ѓорче Петров. За настаните со кои се
предвидува одбележување на датуми повразани со историското минато а за кои се
востановени фиксни датуми (патрон празник на општината, годишнини на Град
Скопје, Ден на општината, државни празници...) се обезбедува свежо цвеќе ( бројот
на цветните аранжмани зависи од бројот на делегации), озвучување на настанот и
фотографирање.
Во таблата подолу се прикажани податоци за: Име на Програма /активност,
Спроведувач/Носител (сектор/одделение)Проектен тим (меѓусекторски), Извор на
финансирање (буџет ОЃП/програми на Влада/Донатор), Временска рамка и
Проценет Буџет/денари.

бр

1.

2.

3.

Име на Програма
/активност

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

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

Временска Проценет
Буџет/
рамка
денари

Новогодишна
претстава за
првачиња
Прослава на
патронати и
други
манифестации
во основните
училишта и
градинка
,,Росица”
Одбележување
на

Одделение за
поддршка на
Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник

ОЃП

25-31
декември

30.000,00

ОЃП

тековно

30.000,00

Одделение за
поддршка на

ОЃП

25-31
декември

10.000,00
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Новогодишните
празници
Одбележување
на празникот
Бадник
Одбележување
на празникот
БогојавлениеВодици
Одбележување
на празникот
св.Трифун
Меѓународен
ден на жената
Одбележување
на Ден на
пролетта во
општина Ѓорче
Петров
Одбележување
на празникот
Велигден
Одбележување
на Ден на Крстот
Одбележување
на Ден на
победата врз
фашизмот
Одбележување
на Св.Кирил и
Методиј
Одбележување
на
упокојувањето
на патрониот
Ѓорче Петров
Одбележување
на државниот
празник
Илинден
Одбележување
на Ден на
Бранителите

Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник

ОЃП

6 јануари

30.000,000

ОЃП

19 јануари

6.000,00

Одделение за
поддршка на
Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник

ОЃП

14
фебруари

6.000,00

ОЃП

8 март

10.000,00

ОЃП

21 март

6.000,00

ОЃП

април

6.000,00

ОЃП

1 мај

3.000,00

ОЃП

9 мај

16.000,00

Одделение за
поддршка на
Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник

ОЃП

24 мај

10.000,00

ОЃП

28 јуни

16.000,00

Одделение за
поддршка на
Градоначалник

ОЃП

2 август

16.000,00

Одделение за
поддршка на
Градоначалник

ОЃП

10 август

16.000,00

Одделение за
поддршка на
Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник

ɋɬɪ62 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Одбележување
на прв училишен
ден
Одбележување
на Ден на
општина Ѓорче
Петров
Звуци на
културата
Одбележување
на 11 Октомври
Ден на
народното
востание
Одбележување
на 13 ноември
ослободување на
Град Скопје
Одбележување
на 14 ноември
ослободување на
Ѓорче Петров
Крводарителски
акции

23.

Средби со
пензионери

24.

Средби со сојуз
на борци

25.

Средби со
претставници на
спортски
клубови и
индивидуални
спортисти
Средби со лица
од социјален
ризик
Одбележување
на меѓународни
денови
-меѓународен

26.

27.

Одделение за
поддршка на
Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник

ОЃП

1
септември

15.000,00

ОЃП

20
септември

18.000,00

Одделение за
поддршка на
Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник

ОЃП

20-22
септември

60.000,00

ОЃП

11
октомври

16.000,00

Одделение за
поддршка на
Градоначалник

ОЃП

13
ноември

5.000,00

Одделение за
поддршка на
Градоначалник

ОЃП

14
ноември

16.000,00

Одделение за
поддршка на
Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник

ОЃП

тековно

10.000,00

ОЃП

тековно

10.000,00

ОЃП

тековно

20.000,00

ОЃП

тековно

30.000,00

ОЃП

тековно

60.000,00

ОЃП

тековно

30.000,00

Одделение за
поддршка на
Градоначалник
Одделение за
поддршка на
Градоначалник
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28.

29.

ден без
дискриминација
(1 март)
-меѓународен
ден на лица со
даунов синдром
(21 март)
-меѓународен
ден на аутизам
(2 април)
-меѓународен
ден на белиот
стап (15
октомври)
-меѓународен
ден на
искоренување на
сиромаштијата
(17 септември)
-меѓународен
ден за правата
на детето(20
ноември)
-меѓународен
ден за борба
против
насилство врз
жените (25
ноември)
-Меѓународен
ден против
корупцијата (9
декември)
Одбележување
на ден на
етничките
заедници (
албанци, срби,
роми,бошњаци
власи, турци,
египќани...)
Вкупно

Одделение за
поддршка на
Градоначалник

ОЃП

тековно

6.000,00

507.000,00

Напомена: проекцијата на финансиските средства се базира на соодветни
претходни трошоци и претставува рамка која во текот на годината може да
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претрпи измени во зависност од реалните проекти при спроеведување на
проектните активности.
4. Очекувани резултати
Со Програмата за протоколарни активности и востановени традиционални
активности на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2020 година, се очекува да
се издигне на повисоко ниво функционирањето и промовирањето на активностите
на градоначалникот и општинската администрација.
Очекувани резултати од програмата од областа на протоколарните активности се:
-30% зголемена комуникација за на градоначалникот и општинската
администрација со граѓаните и граѓанскиот сектор,
-подигање на повисоко ниво на комуникација на локалната самоуправа и жителите
на општина Ѓорче Петров и подигање на реномето на општината,
-зголемено учество на граѓаните во креирање на политиките на општината преку
директни средби со градоначалникот и општинската администрација,
-зголемени средби со пензионерите и борците од кои се очекува да произлезат
нови политики и програми кои ќе бидат во интерес на оваа целна група,
-зголемено учество на граѓаните и граѓанскиот сектор и подигање на јавната свест
во добротворени акции преку следење на примерот на градоначалникот,
-активно и рамноправно учество на сите категории лица во сите активнсоти кои
имплементиран со оваа програма,
-стекнати нови искуства и практики, но и воведување на континуитет на активности
и средби на градоначалнкот со сите категории граѓани.
Спрoведување на проектните активности е согласно предвидениот динамички план
и Буџетот на Општина Ѓорче Петров.
5. Систем (начин) на следење (мониторинг) на постигнатите резултати
Мониторирањето и следењето и оценката на постигантите резулати ќе се врши со
перманентно спроведување на анкети, собирање и анализирање на податоци и
повратни информации за постигнувањата и напредокот на програмата,
поднесување на месечни извештаи по однос на Програмата за протоколарни
активнсти и востановени традиционални активности на подрачјето на општина
Ѓорче Петров за 2020 година во зависност од потребите и барањата на
инстистуции, донатори, организации.
Мониторингот ќе го врши Одделението за поддршка на градоначалинк преку
следење на активностите, нивната ефикасност, постигнатите резултати, употребени
и потрошените финансиски средства.
6. План за спроведување на Програмата (ако е применливо за Програмата)
Програмата за протоколарни активности и востановени традиционални активности
на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2020 година ќе се спорведува врз
основа на утврдениот динамички план (календарот на активности).
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Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.
Број 08-4133/11
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски 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 Петров-Пречистен текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров
бр.18/2013) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и
3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

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

Општина Ѓорче Петров за 2020 година

Се објавува Програмата за урбано планирање „Ф“ на Општина Ѓорче Петров
за 2020 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и
осмата седница на Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/10
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

ϝҼҺύҺҸӑϝҵҽҰҫүҷϏҵҪһҷҲҴҷҪϚҹӂҼҲҷҪʈҸҺӁүϛүҼҺҸҬϐүҴүҶҬҺҲҭҸҮҲҷҪ

Врз основа на член 36 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на
Р.М. број 5/02), член 17 став 1 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање
(Службен весник на Р.М. број 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и
168/18), член 46 од Законот за градежно земјиште (Службен весник на Р.М. број 15/15,
98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), 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 13/14 и 3/19), Советот на Општина
Ѓорче Петров на 38-та седница одржана на 27.12..2019 година, донесе:
ПРОГРАМА
ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ ‘‘Ф‘‘
НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЗА 2020 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

СИТЕ ПРИХОДИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ ПО СИТЕ ОСНОВИ ИЗНЕСУВААТ
ПРИХОДИ:
КатеСтавка
горија
1

2

Основна
ставка

Под
ставка

3

4

Видови приходи

5
ВКУПНО ПРИХОДИ

71
717

Изноз во
денари
2019
6
130.617.200

Даночни приходи

75.631.200

Даноци на специфични услуги

75.631.200

Структура
%
7

7171

Комунални даноци
717137
717119
717129

72

83.234.200

Надоместок за уредување на градежно
земјиште
Други приходи по основ на
комунални дејности
(побарување
од
Градот
од
1997год.)
Други комунални такси

73.223.700

407.500
2.000.000

Неданочни приходи
2.000.000
725
7259
725939

73

Други неданочни приходи

2.000.000

Други неданочни приходи

2.000.000

Останати неданочни приходи

2.000.000

Капитални приходи

3.500.000

733

3.500.000
Продажба на земјиште и други
нематеријални вложувања

7331
733144

3.500.000

Надоместок за утврдување на правен
статус на бесправно изградени објекти
3.500.000

74

Трансвери и даноци
741

49.486.000
49.486.000

Трансвери од други нивоа на власта
49.486.000

7412
741211

Капитални трансвери од други нивоа
на власта

35.086.000

741112

Приходи од Буџет на РСМ

14.400.000

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
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 Основни
група
сметки

1

2

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

3

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

25.483.200

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

7.083.200

Комунални даноци

7.083.200

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )

7.083.200

71
7171
717137
72

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

7259

725939 Останати неданочни приходи
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

73

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

733144
74

Износ во
Структура
денари
%
2019

ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ

2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.000.000
14.400.000

741
7412

Трансвери од други нивоа на власта

14.400.000

Капитални трансвери од други нивоа на власта
741211
Приходи од Буџет на РСМ
741112

ТРОШОЦИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
РАСХОДИ

14.400.000

6

Гру па

1

Под Основни Оддел Видови на расходи
група сметки
2

3

4

42

5
СТОКИ И УСЛУГИ
УСЛУГИ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛНИ И ДРУГИ
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

4256

42564
0

Изработка на Дупови согласно нов ГУП на Град
Скопје

1.

2.

Изработка на Блок С3 (пренос од пред. Год)
СЗ06, СЗ12, СЗ13, СЗ14, СЗ16, СЗ20, СЗ21 и СЗ25

Износ во
денари
2018
6
25.483.200
24.983.200
24.983.200
3.328.000

2.328.000

Изработка на Блок С3 (ново планирани ДУП за
2019г)
СЗ 05 (Блокови СЗ 05.02, СЗ05.03, СЗ05.04, СЗ05.05),
СЗ 27 и СЗ 09(еден блок)

1.000.000

Изработка на УПС

2.755.200

Изработка на урбанистички планови (пренос од пред.
Год)
УПС Никиштане,
УПС Волково
УПС Ново Село

Изработка на урбанистички планови вон
населено место
-

2.000.000

УПВНМ Веле Поле, Блокови
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и14

- УПВНМ Клучка стопански двор,УЕ „А“;УЕ „Б“Блок 6 и УЕ „В’

Изменување и допoлнување на УПС Орман (дел)со
разработка на блокови(нов)
Планирани УП за 2020год

755.200

18.900.000

Структура
%
7

3.

-АУП и проекти за инфраструктура(за потреби на
општината)
- Урбанистичко проектна документација за
Клинички центар
,технички исправки, надворешни членови на
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 и Урбан. Проектни документаци
- Заштитно конзерваторски основи за културното
наследство

14.400.000
3.500.000

1.000.000

- Изменување и дополнување на ДУП за

градска четврт СЗ 03,Блок 3
- Изменување и дополнување на ДУП за
градска четврт СЗ 03,Блок 8
-ДУП СЗ 24 ( Блок СЗ24 .03)
-ДУП СЗ 15
- ДУП СЗ05 (блок СЗ05.01)
- ДУП СЗ 24(Блокови СЗ 24.01 СЗ 24.02, и СЗ 24.04)

4.

4259
425990

II

Други програми за 2020 год

300.000

-Програма за поставување на урбана опрема
-Програма за поставување на времени објекти
-Програма за изведување на спортски игралишта

300.000

ДОГОВОРНИ УСЛУГИ

200.000

Други договорни услуги

200.000

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
па

Под
група

Основни
сметки

Оддел

1

2

3

4

71
7171
717137

Видови на расходи
5
ВКУПНИ ПРИХОДИ
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
КОУНАЛНИ ДАНОЦИ
Надоместок за уредување на
градежно земјиште (дел)

Износ во
Структура
денари
%
2019
6
7
9.300.000
9.300.000
9.300.000

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

Гру
па

Под
група

Осно
вни
сметки

1

2

3

Оддел

4

42

Видови на расходи

5
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ
СТОКИ И УСЛУГИ

4211

421190

Други комунални такси и услуги(
расчистување на депонии во урбан дел)

Износ
во
денари
2019
6
9.300.000

Структура
%

7

5.200.000
1.000.000

Поправки и одржување на други градби
4243

200.000
Одржување на други градби
424390

200.000
Други договорни услуги

4259

1.300.000
425230

425940

Археолошки истражувања за заштита на
културните споменици
(научни истражувања)
Расходи за рушење објекти
Расходи за рушење(расчистување) на
Полициска станица

1.000.000
0

Други оперативни расходи

2.700.000

1.

- Други оперативни расходи (геодетски
работи)

2.500.000

2

- Проценка на имот

1.
2

4269
426990

Ф3

4.100.000

1

Расходи за ѓубретарина

1.000.000

.

Други комунални такси и услуги
(расчистување диви депонии)

3.000.000

2

Одржување на други градби

421190
4243

424390

200.000

Ф3 Програма

4211
421130

300.000

100.000

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
група

Основни
сметки

Оддел

1

2

3

4

Износ во
денари
2019

Видови на приходи
5

6
63.146.000
48.646.000

ВКУПНИ ПРИХОДИ
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

71
7171

КОМУНАЛНИ ДАНОЦИ

717119
74
7412

Трансвери од други нивоа на власта
741211

7

48.646.000

Надоместок за уредување на
градежно земјиште
Други приходи по основ на комунални
дејности (побарување од Град Скопје
од 1997 год.)
ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИU

717137

Структура
%

48.238.500
407.500

14.500.000

Капитални трансвери од други нивоа на
власта

14.500.000

ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОД- ПРОГРАМАТА Ф.А

РАСХОДИ
Средствата за оваја подпрограма се обезбедуваатод:
Донација од други нивоа (кредит)
-

14,500,000

Од Буџет на Општина ........................................................48.646.000
Вкупно:

Гру
па

Под
група

Основни
сметки

1
48

2

3

4821

63.146.000
Оддел Видови на приходи
4

5
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Улици и патишта

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

Износ во
денари
2019
6
63.146.000
28.746.000

Структура
%
7

482110

Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн на
улици, пешачки патеки, плоштади и други јавни
површини
- Проект за пешачка патека во МЗ Кисела
Јабука до река Лепенец
- проект за целосно завршување на ул. 4ти Јули,
- проект за бул.Илинденска,( превземени обврски
на град Скопје)
- Проекти за улици превземени од 2019год

1.000.000

500.000

- Проект за ул.Воин Драшковци,
- Проект за ул.Сремски Фронт,
- Проект за ул.Шарпланинска со крак Нова
Тиранска,
- проект за Лука Геров 2(ново проектирана)

Средства
обезбедени
преку МФ

- Проекти за улици за 2020 год
- Улици во СЗ 03
- Улици во СЗ 08
- Улици во СЗ 06
- Улици во СЗ 18
- ул. Крак на ул Социјалистичка Зора( кај игралиште)
Други помали проекти на улици за потребите на
општината

482120

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

Обработка на јавни површини со
префабрикувани елементи

500.000

22.746.000

500.000

- Изградба на пристапни патеки по
барање на УЗ и МЗ
- патеки низ ново формирани паркови и
зелени површини во ОУ
-Пешачка патека во МЗ Кисела Јабука до
река Лепенец,
- патека во Уз Дексион,
- патека во УЗ Хром
482120

Изградба на улици

- ул.Антон Кецкаров(десен крак)(МТВ)
- Ул Кузман Шапкарев (МТВ)
- крак на ул. Антон Кецкаров(лев и десн
крак)
- улици во СЗ 18 (Александрија),
- улица Шарпланинска и(во соработка со
град скопје)
- ул.нова Тиранска( со град Скопје)
- улици СЗ 18 –Карпош (2019)
- улица Рафајло Батина (2019)
- Изградба на плато кај Тинекс-Корзо(2019

500.000

22.246.000

1.000.000
4.000.000
5.000.000
4.000.000
10.000.000
1.366.000
5.880.000

482130

Реконструкција на улици

5.000.000

Улица Радушка 1 фаза
4823
482310

482320

Пречистителни станици и колектори
Подготвување проекти вклучувајќи и
дизајн за фекална и атмосферска
канализација
- Проект за фекална и атмосверска
канализација за бул. Веле марков,
- Проект за фекална и атмосверска
канализација за ул.4ти Јули, III делница
- Други проекти за улици за потреби на
општината

6.000.000
1.000.000

Изградба на фекална иатмосферска
Канализ

5.000.000

-

4827
482710

482720

на ул Радушка II фаза
на Бул Веле Марков(гр.Скопје )
ул. Шарпланинска( гр Скопје 50% )
Ул. Во СЗ 03
Ул.Воин Драшковци и Исае Маџоски

Изградба на водоводна мрежа и приклучоци за формирање на кружни токови во
урбаниот дел на општината,
- СЗ 11 и Стрелиштината,
- СЗ 03,

500.000

500.000
23.900.000

Изградба на други објекти
14.500.000 кредит
2.400.00
0

Уредување на корзто 3 Фаза(2020)

482940

Надзор над градба

6 000 000
1.000.000

485230

Изработка на ГИС софтвер

1.000.000

Надомест за одземен имот

4854
485420

1.
2.

1.000.000
1 000 000

1.000.000

-

I.

4.000.000
4.000.000

Подготвување проекти вклучувајќи и
дизајн за водоводна мрежа
- Во СЗ 11 и стрелиште,
- Во СЗ 03,
- Проект за Воково, Стопнски Двор и
Кисела Јабука

-Уредување на Корзото 2 фаза
(2019)(кредит)
- Учество на општината(2019)

4852

3.000.000

2.000.000

Изградба на други објекти,
482920

1.000.000

Капацитети за водоснабдување

Изградба на водоводни кружни приклучоци
на водоводни краци во урбаниот дел на
општината
4829

5.000.000

Надомест за одземен имот

1.500.000
1.500.000

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.
Ул. Мајски Манифест од ул.Ѓ.Салај до ул.А.Демниевски, извод. 369/95 расчистување.
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

3.
4.
5.
6.
II.

паркингот 314/96.
Дел од ул. Македонска Преродба со паркинзи кај станбени објекти спроти Црквата во М.З. Ѓорче
Петров - расчистување.
Ул. Социјалистичка Зора.- трошоци за експропријација
Дел од ул. Сремски Фронт (од ул. Мечкин Камен до ул. 4-ти Јули, расчистување).
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, произлезенаа 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 с п ро п р и р аат , с е
оп р е д ел ува по па за р н а в р е д но ст сог л а сн о н е дв иж н ост а.
- 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
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;

комунална

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 трошоци 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 земјиште за изградба на обј ект и од
комуналнат а и нф раст рукт ура од инд ивиду ална пот рошувач ка, спор ед 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 Општ 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"
основни комуналии
Погодност - бонитет на
+ пречистителна
КОМПЛЕКСИ
локалитет (комплекс )
станица 1 %
станбен
простор
1
1

2
3

Дел-2
Дел - 3
Дел - 4

деловен или
друг простор

2

3

4

20 %

2%

8%

18 %

1,5%

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-Прог рамата Ф.А за
т ековната г одина, се применува индексот за движење на ценит е на мало од Државниот завод
за статистика. За месеците за кои не е објавен, се применува последниот објавен индекс.
З а ф и н а н с и р а њ е н а р а с ч и с т у в а њ е , п р о е к т и р а њ е и и з г р а д б а н а пречистителна станица за
отпадни води на ниво на Град и сите општини во градот, ќе се одвојува процент уален дел во
висина од 1 % презентиран во колона 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
потрошувачка, од сопственикот односно корисникот на земјиштето се наплатуваат упросечени
трошоци во процентуален износ од утврдената основица, согласно условите и согласностите за
приклучување, 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 комунал но
пр ет пр иј ат ие и б ез со г ласност на Општ инат а не мо же да се приклучи на инфраструктурните
мрежи и објекти во градот. Доколку не добие писмена согласност од комуналното претпријатие
Општината 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 уличната мрежа до
приклучната шахта од ЈП "Водовод и канализација " 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 Анекс-договор 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 случај кога градежното земј иште е уредено со изградена 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 м р еж а ш т о ќ е ј а г ра д и са м ; да би д е т е х ни ч к и п р и м е н а о д
со од в ет н от о к о му на л н о претпријатие и даја предаде на локалната самоуправа без надомест.
За објекти за кои до доне сување на Зако нот за Гра дот Ско пје, пом еѓу 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 еѓ ув р е ме с е п он и шт ен и , а е
из да д е на но ва з ав е р е на п ро ек т н а д ок ум е нт 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 Општината 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

Осно
вни
сметки

Оддел

1

2

3

4

Износ во
денари
2019

Видови на приходи
5
ВКУПНИ ПРИХОДИ
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

71
7171
717129
717137
73

КОМУНАЛНИ ДАНОЦИ
Други приходи по основ на
комунална дејност
Надоместок за уредување на
градежно земјиште
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

7331

Продажба на земјишта и други нематеријални вложувања

733144
74

Надоместок за утврдуваењ на правен статус
на бесправно изградени објекти
ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ

7412

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:

6
32.691.000
10.605.000
10.605.000
2.000.000
8.605.000
1.500.000
1.500.000

1.500.000
20.586.000
20.586.000
20.586.000

Структура
%
7

- Од Агенцијата за финансиска подрска на руралниот развој.................... 20.586.000
- Од Буџет на Општината

12.105.000
- ----------------------------------------------------------------------Вкупно:

Гру
па
1
48

Под
група

Основни
сметки

Оддел

2

3

4

4821

32.691.000

Видови на приходи

Износ во
денари
2019

5
КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ

6
32.691.000

УЛИЦИ И ПАТИШТА
482110

-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 во Н.село и Волково,
- Улица поред пруга од Кисела Јабука до
Волково- Пржина
Изградба на улици,
пешачки патеки,
плоштади и други јавни површини
-Изградба на патеки и плоштади- кружен ток
во Волково
Изградба на локални патишта и улици
- Изградба на краци на улица 4 во Н.Селои ул
2и3
- Изградба на улица 4 Ново Село (2019)
(Јубај)
- Изградба на патека поред канал во Н.Село и
Кисела Јабука за ОУ Тихомир Милошевски
- Изградба на улици 20,22,24 во Волково и ул
40 во Кисела Јабука (средства од МТВ)

462130

Реконструкција на патишта и улици
- -Реконструкција на локален пат за с.Кучково
(донација АФПРР) 2019г
- Рекнструкција на улици во Волково(2019)
-Реконструкцја на ул Волково

4829
482940

Структура
%
7

32.191.000

800.000
300.000

500.000
8.805.000

2.500.000
3.500.000 донација

1.000.000
805.000
1.000.000

22.586.000
17.086.000 донација
3.000.000
2.500.000

Надзор над изградба

500.000

Надзорна изградба

500.000

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.
16

ϝҼҺύҺҸӑϝҵҽҰҫүҷϏҵҪһҷҲҴҷҪϚҹӂҼҲҷҪʈҸҺӁүϛүҼҺҸҬϐүҴүҶҬҺҲҭҸҮҲҷҪ
ПРЕОДНИ ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1. За спроведување на овие Програми, надлежен е Градоначалникот на Општина
Ѓорче Петров и Секторот за урбанизам, заштита на животната средина и комунални
дејности.
2. Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-4133/12
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.

ɋɬɪ8 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 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 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за комунални дејности на

Општина Ѓорче Петров за 2020 година

Се објавува Програмата за комунални дејности на Општина Ѓорче Петров за 2020
година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и осмата седница на
Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/11
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

ϝҼҺύҺҸӑϝҵҽҰҫүҷϏҵҪһҷҲҴҷҪϚҹӂҼҲҷҪʈҸҺӁүϛүҼҺҸҬϐүҴүҶҬҺҲҭҸҮҲҷҪ
Врз основа на член 36 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 и 5/09), член 15 од Законот за управување со отпад (Службен весник
на РМ бр. 68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), 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 13/14 и 3/19), Советот на Општина Ѓорче Петров на 38-та седница
одржана на 27.12..2019 година, донесе:

ПРОГРАМA
за комунални дејности на Општина
Ѓорче Петров за 2020 година
В О В Е Д:
II. Програмите за комунални дејности (Ј) се поделена на следните Програми и ПодПрограми:

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
СЕ ВКУПНИ ПРИХОДИ:
Кате-Ставка Основна
ставка
горија
1

2

3

Под
ставка
4

71
717
7171
717137
717119
717129
72

Видови приходи

5

Изноз во
денари
2019
6

ВКУПНО ПРИХОДИ

110.763.073

Даночни приходи
и

72.760.809

Даноци на специфични услуги

72.769.809

Комунални даноци

72.769.809

Надоместок за уредување на
градежно земјиште
Други приходи по основ на
комунални дејности
(побарување од Градот од
1997год.)
Други комунални такси

55.776.000

16.993.809

Неданочни приходи
13.. 000.000
725

Други неданочни приходи

13.. 000.000

Структ
тура
%
7

7259
725939
73

Други неданочни приходи

13.. 000..000

Останати неданочни приходи

13.000.000

Капи
и тални приходи

8.500.. 000

733

8.500.000
7331
733144

74

Продажба на земјиште и други
н ематеријални вложувања

8.500.. 000

Надоместок за утврдување на
правен статус на бесправно
изградени објекти

8.500.000

Тра
а нсвери и даноци
741

16.493.264
16.493.264

7412
741211

II. I

Трансвери од други нивоа на
власта

16.493.264

Капитални трансвери од други
нивоа на власта

16.493.264

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

II.I ПРИХОДИ
Гру
па

Под
група

Осно
вни
сметки

1

2

3

71
7171

717129
717137

73

Оддел Видови на приходи
4

5
ВКУПНИ ПРИХОДИ
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
КОМУНАЛНИ ДАНОЦИ
Други приходи по основ на
комунална дејност
Надоместок за уредување на
градежно земјиште
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

7331

Продажба на земјишта и други нематеријални
вложувања

Износ во
денари
2019
6
19.650..000
17.650..000
17.650.000
5.000.000
12.650.000
2.000..000
2.000..000

Структур
а
%
7

Надоместок за утврдуваењ на правен
статус на бесправно изградени објекти

733144
74

2.000.000

ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ
7412

Т рансвери од други нивоа на власс та
741211

Капитални трансвери од други
нивоа на власта

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

ɉɊɂɏɈȾɂ ɁȺɂ
Гру
па

Под
г рупа

Основни
сметки

Оддел

1

2

3

4

71

7171

717137

Видови на расходи
5
ВКУПНИ ПРИХОДИ
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
КОУНАЛНИ ДАНОЦИ
Надоместок за уредување на
градежно земјиште (дел)

Износ во
Структура
денари
%
202
20
6
7
5.500..000
5.500..000
5.500..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 2020 година во износ
од 4.500.000 денари.
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 2020
година, а во износ од 1.000.000 денари.
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

ϝҼҺύҺҸӑϝҵҽҰҫүҷϏҵҪһҷҲҴҷҪϚҹӂҼҲҷҪʈҸҺӁүϛүҼҺҸҬϐүҴүҶҬҺҲҭҸҮҲҷҪ
ПРИХОДИ ЗА 3
Гру
па

Под
група

Осно
вни
сметки

1

2

3

71
71171

717129
717137

73

Оддел Видови на приходи
4

5
ВКУПНИ ПРИХОДИ
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
КОМУНАЛНИ ДАНОЦИ
Други приходи по основ на
комунална дејност
Надоместок за уредување на
градежно земјиште
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

7331

Продажба на земјишта и други нематери
и јални
вложувања
Надоместок за утврдуваењ на правен
733144
статус на бесправно изградени објекти

74

Износ во
денари
2020
6
7.650.. 000
7.150..000

Структур
а
%
7

7.150.000
2.000.000
5.150.000
500..000
500..000

500.000

ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ
7412

Т рансвери 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 Општина
7.650.000,00 денари

Подставка

Назив

Износ

ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

482

7.650.000

Подготвување проекти за водоводи (градски и
рурален дел) за.ул во Волково Пржина и
попотреба на други места

482710

482720

50.000

Изградба на капацитети за водоснабдување
-

Изградба на водоводна мрежа и
краци во рурален дел (Стопански
двор, Волково,Пржина и Кисела
јабука) за обезбедување на кружни токови, со
Куќни приклучоци
- Изградба на приклучоци за кружни токови во урбаниот
дел на општината( кружни токови за улиците Алекса
Демниевски)
- Доизградба на водоводот на ул.1. Ново Село

1.000.000

1.000.000
400.000

- Доизградба на водоводната мрежа во с.Никиштане
482940

4..

5.000.000
200.000

-Надзор над изградба

ЈИ – ПОД-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ НА
ОТПАДНИ ВОДИ
ПРИХОДИ ЗА 4

Гру
па

Под
група

Осно
вни
см
м етки

1

2

3

71
7171

717129
717137

73

Оддел Видови на приходи
4

5
ВКУПНИ ПРИХОДИ
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

6
6.500.000
5.000.000

КОМУНАЛНИ ДАНОЦИ
Други приходи по основ на
комунална дејност

5.000.000

Надоместок за уредување на
градежно земјиште
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

7331

Продажба на земјишта и други нематеријални
вложувања
Надоместок за утврдуваењ на правен
733144
статус на бесправно изградени објекти

74

ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ
7412

Т рансвери од други нивоа на власта
741211

РАСХОДИ

Износ во
денари
2020

Капитални трансвери од други
нивоа на власта

3.000.000
2.000.000
1.500..000
1.500..000

1.500.000

Структур
а
%
7

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 ..................................................................................................................000.ден.
- од Буџетот на општината..........................................................6.500.000.ден.
--------------------------------------Вкупно: 6.500.000.ден.
Подставка
482

482310

482320

Назив
ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

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

Износ
6.500.000

200.000

Изградба на канализација
Донација
11.685.000
3.500.000

- Изградба на фекална канализација со
пречистителна станица во с.Орман ( од
прекугранична соработка 11.685.000) и
општина(3.500.000)
- Изградба на фекална
канализација во рурален и урбан дел од
општината,изградба на секундарни
краци и приклучоци во
с.Волково,Пржина и Стопански двор и
Ново Село (МТВ)
- Изградба на канализација во СЗ 11 и
стрелиште и ул во УЗ Мирче Ацев
-Изградба на атмосверска канализација на улица
Манчу Матак

482940

Надзор над градба

5.000.000

1.000.000

300.000

Вкупно планирани средства за реализација на програмата за Комунални дејности
изнесува 19.650.000 денари.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Надлежен за реализација на основната Ј Програма - комунални дејности со сите
Под-Програми е Градоначалникот и Секторот за урбанизам, комунални дејности и

заштита на животната средина.
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 објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-4133/13
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски Ǚǘ

ɋɬɪ9 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 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 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

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

на Општина Ѓорче Петров за 2020 година

Се објавува Програмата за локални патишта, сервисни и станбени улици на Општина
Ѓорче Петров за 2020 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и
осмата седница на Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/12
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

ϝҼҺύҺҸӑϝҵҽҰҫүҷϏҵҪһҷҲҴҷҪϚҹӂҼҲҷҪʈҸҺӁүϛүҼҺҸҬϐүҴүҶҬҺҲҭҸҮҲҷҪ
Врз основа на член 36 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 и 5/09), член 15 од Законот за управување со отпад (Службен
весник на РМ бр. 68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), 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 13/14 и 3/19), Советот на Општина
Ѓорче Петров на 38-та седница одржана на 27.12..2019 година, донесе:

ПРОГРАМА
За локални патишта сервисни и станбени улици
во Oпштина Ѓорче Петров за 2020 година
В О В Е Д:
II.II.

Програмата за локални патишта сервисни и станбени улици се состои од
следните Под-Програми:

1.

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

2.

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

3.
ЈФ – ПОД-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА
СИГНАЛИЗАЦИЈА
4.
ЈЕ – ПОД-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОСТОРИ ЗА
ПАРКИРАЊЕ

II.II ПРИХОДИ

Група

Под Основни
група
сметки

1

2

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

3

71

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

53.813.073

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

31.819.809

Комунални даноци

31.819.809

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )

31.819.809

7171
717137
72

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

7259

725939 Останати неданочни приходи
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

73

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

733144
74

Износ во
Структура
денари
%
2020

ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ

3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
2.500.000

2.500.000
16.493.264

741
7412

Трансвери од други нивоа на власта

16.493.264

Капитални трансвери од други нивоа на власта
741211

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

16.493.264

6

ϝҼҺύҺҸӑϝҵҽҰҫүҷϏҵҪһҷҲҴҷҪϚҹӂҼҲҷҪʈҸҺӁүϛүҼҺҸҬϐүҴүҶҬҺҲҭҸҮҲҷҪ

1.

ПРИХОДИ

Група

Под Основни
група
сметки

1

2

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

3

71

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

34.913.073

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

21.419.809

Комунални даноци

21.419.809

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )

21.419.809

7171
717137
72

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

7259

725939 Останати неданочни приходи
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

73

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

733144
74

Износ во
Структура
денари
%
2020

ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ

2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.000.000
9.493.264

741
7412

Трансвери од други нивоа на власта

9.493.264

Капитални трансвери од други нивоа на власта
741211

9.493.264

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:
-Од Влада на СРМ (855.000 +500.000+4.000.000+ 4.138.264)
9.493.264,00
-Од Буџетот на Општината за 2020год
25.419.809,00
--------------------------------------------------------ВКУПНО
34.913.073,00ден
Распоредот на трошоците за изградба и рeконструкција на локалнаите
патишта и сервисните и станбени улици ќе се изврши како што следи:
РАСХОДИ

6

Подставка
4 82110

Назив
Подгот
твување на проекти

П одготвување н а п роекти,, в клучувајќи и д изајн н а
п атишта и улици
( превземени обврски од 2018г)
- проекти за локални патишта
- проекти за сервисни улици
- проект за тротоар со улично осветлување на п ат за
с.Орман(од ОУ Јоаким Крчовски до средсело)
- проект за тротоар долж улица 60 до последна стан.
на 22, со улично осветлување
Изградба и реконструкција на улици

482120

Износ
1.000..000

1.000.000

3 1.913.073

Изградба на улици и патишта

8.960.. 000

- ул.во Реонски парк(пристапна улица со
паркинг)
- ул.ДУП спортски терени (2019)

4.000.000
2.800.000
160.000
2.000.000

- Изградба на пристапни рампи

22.953.073
482130

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ
- ул. Беас Куле, Мијачка,Даутица,Гостиварска,
и ул Депа Каева (со меѓуопштинска соработка
со гр. Скопје 500.000 +7.000.000 општина)
- ул..Александар Македонски
- ул. Островска,
- ул. Драговити,
- ул. Наум чакарев,
- ул.Ѓорѓи Газепов(лево и десно)
- ул.Смољане,
- Ул.А. Демниевски 17,23 и 29
- ул. Рафајло Батина
- Ул. Крак на Социјалицтичка Зора (позади
игралиште)
- на улици во Волково со павер елементи или со
асвалт (2019)
- За 2020 планирани (за Волково и Ново село)
- Реконструкција на ул. Манчо Матак
- локален пат Стопански Двор- Свиларе
(БРР донација)
-Изгрдба на локален пат с.Орман до магистрала
Средства од БРР
- Општина 10%

482940

Надзор

485420

Надоместок за одземен имот
ВКУПНО

500.000
7.000.000

( 53.000.000)
3.000.000

3.000.000
2.000.000
2.000.000
855.000
4.138.264
459.809

50
00.000
1.500.. 000
34.913.073

ϝҼҺύҺҸӑϝҵҽҰҫүҷϏҵҪһҷҲҴҷҪϚҹӂҼҲҷҪʈҸҺӁүϛүҼҺҸҬϐүҴүҶҬҺҲҭҸҮҲҷҪ

2.

Ј6 – ПОД-ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ
УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ
ПЕТРОВ

2. ПРИХОДИ
Група

Под Основни
група
сметки

1

2

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

3

71

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

13.000.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

4.500.000

Комунални даноци

4.500.000

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )

4.500.000

7171
717137
72
7259

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи
725939 Останати неданочни приходи
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

73

7331родажба на земјишта и други нематеријални вложувања

733144
74

Надоместок за утврдуваењ на правен статус на бесправно
изградени објекти
ТРАНСВЕРИ И ДАНОЦИ

741

Износ во
Структура
денари
%
2020

1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000

500.000
7.000.000

6

Трансвери од други нивоа на власта

7412

7.000.000

Капитални трансвери од други нивоа на власта
741211

7.000.000

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
2018 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, Со меѓуопштинска соработка со Град
Скопје во износ од 3.000.000, и средства од од изворните приходи на Општинскиот
Буџет за 2019 година, во износ од 6.000.000 денари, вкупно 13.000.000 денара.
Табела 1
Назив

Подставка

Износ

424320

Поправка и одржување на патишта и улици
- Крпење на улици и патишта(општина
- Крпење на улици и патишта(Град скопје)
- Зимско одржување на улици и
патишта

424
425970

ВКУПНО::
Субвенции за формирање на Јавно комунално
предпријатие-- и зработка на студија

13.000
0.000
3.000.000
3.000.000
7.000.000
13.000..000
0

3. ЈФ – ПОД-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
3. ПРИХОДИ
Група

1

Под Основни
група
сметки
2

3

71
7171
717137

РАСХОДИ

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

Износ во
Структура
денари
%
2020

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

2.000.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

2.000.000

Комунални даноци

2.000.000

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )

2.000.000

6

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 финансирање на оваа Под-Програма ќе треба да
се обезбедуваат од изворните приходи на Општинскиот буџет за 2020 година и тоа во
износ од 2.000.000 денари, доколку ќе има дополнителни извори потребно е да се
реализира.
Трошоците ќе се однесуваат на подсметка 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.
Подставка

ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА
СИГНАЛИЗАЦИЈА

48
82110

2.000.000

Проектирање
- Изработка сообраќан проект за
улици во СЗ 20-Хром
- Проектирање на Скверови

482 120

500.000
500.000

Поставување на сообраќајна
сигнализација
-

За Улици по сообраќаен проект
Хром

1.000.000

2.000.0
0 00

ВКУПНО
4. ЈЕ – ПОД-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОСТОРИ ЗА
ПАРКИРАЊЕ
4. ПРИХОДИ
Група

1

Под Основни
група
сметки
2

3

71
7171
717137

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

Износ во
Структура
денари
%
2020

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

3.900.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

3.900.000

Комунални даноци

3.900.000

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )

3.900.000

РАСХОДИ
Средствата за оваа Под-Програма во износ 3 .900.000,00 денари ке се обезбедат

6

од Буџетот на Општината Ѓорче Петров.

482
482910

ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ
- Изработка н а проект за паркинг на
местото на полициските бараки
- Изработка на проект за паркинг позади СП
Планет на ул.Лихнида
Изработка на проект за паркинг испред Кам
маркет
- Изработка на проект за паркинг кај стара
полиција
- Изработка на проект за паркинг простор
испред стадион Македонија
- Изработка на проект за паркинг позди СП
Планет на ул. Лихнида
Изградба на други објекти

482920
482920

3.900
0.000

- Изградба на паркинг кај Кам маркет
- Изградба на паркинг кај зграда позади СП Планет ул
Лихнида
- И згрдба на паркинг паркинг кај стара полициска
станица,
- И зградба на паркинг кај ОУ Јоаким Крчовски
- И зградба на паркинг кај стадион Македонија

НАДЗОР НАД ГРАДБА
ВКУПНО

500.000

3.100.000
500.000
700.000
700.000
500.000
700.000
300.000
3.900.. 000

Вкупно планирани средства за реализација на Програмата за локални патишта,
сервисни и станбеми улици изнесува 53.813.073 ден, од кои (855.000+ 4.138.264 +
500.000+4.000.000+7.000.000 =16.493.264) се обезбедени средства од други нивоа
на власта а остатокот во висина од 37.319.809 ден. средства кои ќе се обезбедат од
изворни приходи од Буџетот на општината.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надлежен за реализација на основната Ј Програма - комунални дејности со сите
Под-Програми е Градоначалникот и Секторот за урбанизам, комунални дејности и
заштита на животната средина.
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 објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.
Број 08-4133/14
Совет на Општина Ѓорче Петров
Од 27.12.2019 година
Претседател,
Скопје
Илија Спасовски с.р.

ɋɬɪ10 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 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 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за Јавна чистота на Општина Ѓорче Петров

за 2020 година

Се објавува Програмата за Јавна чистота на Општина Ѓорче Петров за 2020 година,
што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и осмата седница на Советот,
одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/13
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

ϝҼҺύҺҸӑϝҵҽҰҫүҷϏҵҪһҷҲҴҷҪϚҹӂҼҲҷҪʈҸҺӁүϛүҼҺҸҬϐүҴүҶҬҺҲҭҸҮҲҷҪ

Врз основа на член 36 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 и 5/09), член 15 од Законот за управување со отпад (Службен
весник на РМ бр. 68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), 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 13/14 и 3/19), Советот на Општина
Ѓорче Петров на 38-та седница одржана на 27.12..2019 година, донесе:

ПРОГРАМА
за Jавна чистота на
Општина Ѓорче Петров за 2020 година
В О В Е Д:
II.IV. Програмата за Јавна чистота се состои од следните Под-Програми:
1.
2.

Ј4 – ПОД-ПРОГРААМА ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА
Ј8 –ПОД-ПРОГРАМА ЗА ДРУГИ КОМУНАКНИ УСЛУГИ
II.IV. ПРИХОДИ

Група

1

Под Основни
група
сметки
2

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

3

71

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

9.500.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

4.000.000

Комунални даноци

4.000.000

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )

1.306.191

7171
717137
717129
72
7259

73

Износ во
Структура
денари
%
2020

Други комунални услуги

2.693.809

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

4.000.000
4.000.000

725939 Останати неданочни приходи
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

4.000.000
1.500.000

733144родажба на земјишта и други нематеријални вложувања

1.500.000
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1. Ј4 - ПОД-ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

1.

ПРИХОДИ

Група

Под Основни
група
сметки

1

2

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

3

71

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

8.000.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

3.500.000

Комунални даноци

3.500.000

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )

1.306.191

7171
717137
717129
72
7259

Други комунални такси
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

725939 Останати неданочни приходи
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

73

7331родажба на земјишта и други нематеријални вложувања

733144

Износ во
Структура
денари
%
2020

Надоместок за утврдуваењ на правен статус на бесправно
изградени објекти

2.193.809
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000

1.500.000

РАСХОДИ
За јавната чистота на Општина Ѓорче Петров како Општина која припаѓа во
Град Скопје се грижи Јавното претпријатие за Комунална хигиена. Од оваа година
вработените во одделението за кпмунални работи заедно со раководниот кадар ги
превзема Јавното предпријатие на град Скопјр, при што во општината ќе бидат
стационирани вработените заедно со раководниот кадар и одреден број на средства,
како камиони, утоварно средство цистерна за вода и слично. Општината се обврзува за
услугата годишно да плаќа на Јавното пртпријатие надомест во износ од 8.000.000
денара.
Општината сепак ќе има дополнителни трошоци ,сгласно договорот за
меѓуопштиска соработка и тоа:
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Подставка

425
425990

Назив
ДОГОВОРНИ УСЛУГИ

- Други договорни услуги
- Средства за превземање на вработените
од комуналното одделение од страна на
град Скопје
- Средства за комуналните услуги –
поставување на санитарен чвор во
реонски парк и други договорни услуги

и знос

структура

8.000.000
7.500.000

JK Јавна чистота-- капитални расходи

482410

-Средства за формиранје на претоварна
станица за смет- проектирањ

ВКУПНО

СЕВКУПНО (Ј4 И ЈК)

500.000

500.. 000

8.000.000

Средствата за финансирање на оваа Под-Програма ќе се обезбедат од редовните
изворни приходи на Општината во износ од 8.000.000 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.

ϝҼҺύҺҸӑϝҵҽҰҫүҷϏҵҪһҷҲҴҷҪϚҹӂҼҲҷҪʈҸҺӁүϛүҼҺҸҬϐүҴүҶҬҺҲҭҸҮҲҷҪ
2.

. Ј8 – ПОД – ПРОГРАМА ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ
УСЛУГИ
2.

Група

ПРИХОДИ

Под Основни
група
сметки

1

2

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

3

71

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

1.500.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

500.000

Комунални даноци

500.000

7171
717137
717129
72

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )
500.000

Други комунални такси
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

7259

Износ во
Структура
денари
%
2020

725939 Останати неданочни приходи

1.000.000
1.000.000
1.000.000

РАСХОДИ
Средствата за оваа Под-Програма во износ од1.500.000д ен ари ке се обезбедат
од Буџетот на Општината Ѓорче Петров.
Подставка
424
424230

425510

424390

Назив
ПОПРАВКА И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ
-Дезинфекција, дезинсекцијан и
дератизација
-планирани средства за заловување
и третман на кучиња скитници(
град скопје)
-Одржување на други градби
( часовник и пумпни станици)

Износ
1.500.000
300.000

1.200.000

Вкупно п ланирани средства за реализација на програ мата за Јавна
чистота изнесу ва 9.500.000 д ен кои ќе се обезбедат од изворни приходи од
Буџетот на општин ата за 2020 година.
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Надлежен за реализација на оваа Програма со сите Под-Програми е
Градоначалникот и Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на
животната средина.
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 објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-4133/15
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.

ɋɬɪ1 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 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 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за изградба и одржување на јавни објекти

на Општина Ѓорче Петров за 2020 година
Се објавува Програмата за изградба и одржување на јавни објекти на Општина Ѓорче
Петров за 2020 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и
осмата седница на Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/14
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

ϝҼҺύҺҸӑϝҵҽҰҫүҷϏҵҪһҷҲҴҷҪϚҹӂҼҲҷҪʈҸҺӁүϛүҼҺҸҬϐүҴүҶҬҺҲҭҸҮҲҷҪ
Врз основа на член 36 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 и 5/09), член 15 од Законот за управување со отпад (Службен весник
на РМ бр. 68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), 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 13/14 и 3/19), Советот на Општина Ѓорче Петров на 38-та седница
одржана на 27.12.2019 година, донесе:

ПРОГРАМA
за изградба и одржување на јавни објекти
во Општина Ѓорче Петров за 2020 година

В О В Е Д:
II.III. Програмата за јавни објекти се состои од следните Под-Програми:
II.III. ПРИХОДИ
Група

1

Под
група

Основни
сметки

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

2

3

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

29.300.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

19.800.000

Комунални даноци

19.800.000

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )

10.000.000

71
7171
717137

717129
72
7259

Други комунални такси
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

725939 Останати неданочни приходи
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

73

7331родажба на земјишта и други нематеријални вложувања

733144

Надоместок за утврдуваењ на правен статус на бесправно
изградени објекти

Износ во
Структура
денари
%
2020

9.800.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
2.500.000
2.500.000

2.500.000

6

ϝҼҺύҺҸӑϝҵҽҰҫүҷϏҵҪһҷҲҴҷҪϚҹӂҼҲҷҪʈҸҺӁүϛүҼҺҸҬϐүҴүҶҬҺҲҭҸҮҲҷҪ
1.
NA,N1,V1,L0 – ПОД-ПРОГРАМА за одржување на училиштата и
предучичишните установи(градинки) и спортски сали
2.
NA,VA,LA – ПОД-ПРОГРАМА за изградба или реконструкција на
училиштата и предучилишните установи (градинки) и спортски сали
(капитални инвестиции)
3.
D1,E0– ПОД-ПРОГРАМА за одржување на административни објекти и
урбани и месни заедници
4.
DA,EA- ПОД-ПРОГРАМА за изградба или реконструкција на
административни објекти и урбани и месни заедници
5.
L0 – ПОД-ПРОГРАМА за одржување на повеќенаменски
игралишта и детски игралишта
6.
LA- ПОД ПРОГРАМА за изградба на повеќенаменски игралишта и
детски игралишта(капитални инвестиции)

1.

NA,N1,V1,L0 – ПОД-ПРОГРАМА за одржување на училиштата и
предучичишните установи(градинки) и спортски сали

1. ПРИХОДИ
Група
Под Основни
група
сметки
1

2

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

3

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

12.300.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

9.300.000

Комунални даноци

9.300.000

Надоместок за уредување на градежно земјиште
)

5.300.000

71
7171
717137

717129
72
7259

Други комунални такси
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

725939 Останати неданочни приходи
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

73

7331родажба на земјишта и други нематеријални вложувања

733144

Износ во
Структура
денари
%
2020

Надоместок за утврдуваењ на правен статус на бесправно
изградени објекти

4.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
500.000
500.000

500.000
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РАСХОДИ

Подставка
5

Назив
Подготвување на проекти

Износ

структура
200.000

Реконструкција на училишта

NA

-Р
Реконструкција на кров на Оу Беровски
-Р
Реконструкција на кров на ОУ Ѓорче
петров(МОН)
- Расчистување и уредување на
просторот за спортска сала во ОУ
Јоаким Крчовски
Одржување на јавни објекти

11.500.000
7.500.000

4.000.000
1.1100.000

N1

- Тековно одржување на објектите на
Основните училишта

500.000

V1

-Т
Т ековно одржување на објектите на
детските градинки

100.000

-Т
Т ековно одржување на спортските сали

500.000

L0
ВКУПНО

12.. 800.000

Средствата за финансирање на Под-Програма ...... - за одржување на
училиштата, градинките и спортските сали се планираат од изворните приходи на
Буџетот на Општина за 2020 година во износ од 12.800.000 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. NA,VA,LA – ПОД-ПРОГРАМА за изградба или реконструкција на
училиштата и предучилишните установи (градинки) и спортски сали
(капитални инвестиции)

2. ПРИХОДИ

ϝҼҺύҺҸӑϝҵҽҰҫүҷϏҵҪһҷҲҴҷҪϚҹӂҼҲҷҪʈҸҺӁүϛүҼҺҸҬϐүҴүҶҬҺҲҭҸҮҲҷҪ
Група

Под
група

Основни
сметки

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

2

3

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

6.500.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

6.500.000

Комунални даноци

5.000.000

1

71
7171

Износ во
Структура
денари
%
2020

Надоместок за уредување на градежно земјиште
3.000.000

717137

2.000.000

Други такси
717129
72

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

7259

1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000

725939 Останати неданочни приходи
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

73

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

733144

500.000

.500.000

Р АСХОДИ
Подставка

Назив

Износ

П одготвување на проекти

500.000

Изработка на проектна документација за
детска градинка во Стопански Двор
Изградба
градинки

на

објекти

за

Училишта

и

500.000

5.000.000

- Д оградба на ОУ Беровски-Хром(МОН)
NA

- И зградба на спортска сала во ОУ Хром

2.000.000

- Д оградбаи - надградба на ОУ Тихомир
Милошевски(МОН)
Н адзор

400.000

структура
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- И зградба
на
Волково(МТСП)

Детска

градинка

во

- Д оградба на детска градинка Детелинка

VA

(МТСП) + Општина 3.500.000)

3.500.000

Надзор

10
0 0.000

ВКУПНО

6.500.000
0

Средствата за финансирање на оваа Под-Програма се обезбедуваат од Владата
на СРМ преку Министерството за образование и наука и Министерството за труд и
социјална политика(капитални инвестиции), дел од општинскиот Буџет за
2020год.додека за изградба на спортската сала во ОУ во Хром се планираат од
изворните приходи на Буџетот на Општина за 2020 година во износ од 6.500.000
денари.
3. D1,E0– ПОД-ПРОГРАМА за одржување на административни објекти и
урбани и месни заедници
3. ПРИХОДИ
Група

1

Под
група

Основни
сметки

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

2

3

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

1.000.000

71

Износ во
Структура
денари
%
2020

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
7171

Комунални даноци
717137

72
7259

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

725939 Останати неданочни приходи
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

73
7331

733144

Продажба на земјишта и други нематеријални вложувања
Надоместок за утврдуваењ на правен статус на бесправно
изградени објекти

500.000
500.000
500.000
500.000
500.000

500.000

6
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РАСХОДИ
Средствата за финансирање на оваа Под-Програма за одржување на
општинските објекти и објектите на Урбаните и Месните заедници се планираат од
изворни приходи на Буџетот на општината за 2020 година во висина од 1.000.000
денари.
Одговорните
во
оддекението
за
комунални
дејности
заедно
Граданачалникот ќе учествуваат во утврдувањето на на приоритетите за работа

со

4. DA,EA- ПОД-ПРОГРАМА за изградба или реконструкција на
административни објекти и урбани и месни заедници

4.

ПРИХОДИ

Група

1

Под Основни
група
сметки
2

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

3

71
7171
717137

Износ во
Структура
денари
%
2020

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

500.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

500.000

Комунални даноци

500.000

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )

500.000

РАСХОДИ
Средствата за оваа Под-Програма се однесуваат за:
-

За доизградба и уредување на Општинската зграда ( EA) во висина од 500.000
денара.
Вкупно потребните средства за оваа Под-Програма ( EA) во висина од 500.000
ден ќе се обезбедат од изворни приходи на Буџетот на општината за 2020година.
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5. L0 – ПОД-ПРОГРАМА за одржување на повеќенаменски
игралишта и детски игралишта

5.

ПРИХОДИ

Група

1

Под Основни
група
сметки
2

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

3

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

4.000.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

4.000.000

Комунални даноци

3.000.000

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )

1.200.000

71
7171
717137

Износ во
Структура
денари
%
2020

Други комунални такси

1.800.000

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

1.000.000
1.000.000

6

717129
72
7259

725939 Останати неданочни приходи

1.000.000

РАСХОДИ
Оваа Под-Програма се однесува на одржувањето на постојните спортски
тедрени(повеќенаменски игралишта) и детските игралишта изградени на
територијата на општината, при што посебно ќе се води сметка за одржување на
оградите од игралиштата, поправка на реквизитите,како стативи, кошеви, тебли
обрачи , и слично, а кај детските игралишта и редовен преглед и поправка на
лулашки, клацкалки обогани и останати реквизити.
Средствата за оваа Под-програма ( L0) во висина од 4.000.000 денари ќе се
обезбедат од Буџетот на општината за 2020 година.
Одговорните
во
одделението
за
комунални
дејности
заедно
Граданачалникот ќе учествуваат во утврдувањето на на приоритетите за работа
6. LA- ПОД ПРОГРАМА за изградба на повеќенаменски
игралишта и детски игралишта(капитални инвестиции)

со
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6.
Група

ПРИХОДИ

Под
група

Основни
сметки

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

2

3

4

5

ВКУПНИ ПРИХОДИ

4.500.000

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

2.000.000

Комунални даноци

2.000.000

1

71
7171

Надоместок за уредување на градежно земјиште
( дел )

717137

717129

Други комунални такси

72

2.000.000

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
Други неданочни приходи

7259

1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000

725939 Останати неданочни приходи
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

73

7331родажба на земјишта и други нематеријални вложувања

733144

Износ во
Структура
денари
%
2020

Надоместок за утврдуваењ на правен статус на бесправно
изградени објекти

1.000.000

1.000.000

Р АСХОДИ

Подставка

Назив

П одготвување на проекти
-Изработка на проектна документација за
повеќенаменско игралиште во Ново Село
- Изработка на проектна документација за
повеќенаменско игралиште во Кисела Јабука
Изградба на повеќенаменски игралишта и
детски игралишта.

И знос

500.000

500.000

500.000

структура

6

-

И зградба на игралиште за баскет во
С З12 (полициска населба)

-

И зградба на спорска сла во ОУ Јоаким
Крчовски( инвестиција МОН +општина

-

И зградба на школски базент(Млади и
спорт)
Изградба на детски игралишта

-

3.000.000

И зградба на детско игралиште во ОУ
Тихомир Милошевски(2019)
И зградба на детско игралиште во УЗ
Ѓоче Петров (Кај стара полиција)(2019)

-

И зградба на детско игралиште кај
населбата ДУП спортски терени(2019)

-

И зградба на детско
ул.Гостиварска

-

игралиште

500.000

1.000.000

1.000.000

на
1.000.000

И зградба на детско игралиште во ОУ
Беровски(
на
старото
тениско
игралиште)
Надзор

ВКУПНО

500.000

4.500.000

Средствата за оваа Под-програма во висина од 4.500.000 денари ќе се
обезбедат од Буџетот на општината за 2020 година.
Одговорните
во
одделението
за
комунални
дејности
заедно
Граданачалникот ќе учествуваат во утврдувањето на на приоритетите за работ

со

Вкупно п ланирани средства за р еали зација на програмата за Изградба
и одржување на ја вни објекти 29.300. 000 денари ќе с е обезбедат од извор ни
приходи од Буџетот на општината за 2020 година.
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надлежен за реализација на Програма – за изградба и одржување на општински
објекти со сите Под-Програми е Градоначалникот и Секторот за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната средина.
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 08-4133/16
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија СпасовскиǙǘ

ɋɬɪ1 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 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 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за заштита на животната средина и природата во Општина

Ѓорче Петров за 2020 година

Се објавува Програмата за заштита на животната средина и природата во Општина
Ѓорче Петров за 2020 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и
осмата седница на Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/15
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ119 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ
Врз основа на член 22 став 1 точка 2 и член 36 став 1 од Законот локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија 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 13/14 и 3/19), Советот на општина
на 38-тата на седницата одржана на ден 27.12.2019 година ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за заштита на животна средина и природата на подрачјето на
Општина Ѓорче Петров за 2020 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 2020 година.
Земајќи ги во предвид барањата на регулативата на ЕУ, новите апроксимирани 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
заштита на животна средина и природата на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 2020
година.
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2. Цели на програмата

Општа цел на програмата за заштита на животна средина и природата на подрачјето на
Општина Ѓорче Петров за 2020 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
гражаните 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 2020
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.

Име на проект/активност
1.

2.

3.

Носител

Период
на Проценет
реализација
буџет
за Март-Јуни
300.000,00

Изработка
на
Локален Сектор
акционен план за животна економски
средина (ЛЕАП)
одржлив
развој,
Консултант
Изработка на Регистар на Сектор
за Март-Јуни
загадувачи
економски
одржлив
развој,
Консултант
Изработка на Катастар за
Сектор
за Март-Јуни

100.000,00

100.000,00
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животната средина
економски
одржлив
развој,
Консултант
4. Лабораториски услуги за
100.000,00
Сектор
за Мај-Јуни
мерења на загадувањето на
економски
водата, воздухот, почвата и
одржлив
штетната бучава
развој,
Консултант
5. Подигање на нови зелени
Сектор
за Април-Мај
2.000.000
површини и хортикултурно
економски
тековно
уредување и одржување преку одржлив
проетот за почиста животна развој,
средина
Консултант
,ЗА ПОУБАВО ЃОРЧЕ,
6.

Набавка на декоративни
садници и сезонски цвеќиња

7.

Проект - Агрохемиска анализа
на почви од земјоделски
површини

8.

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

9.

Одржување на трибини и јавни
расправи

10. Обележување на денови од
ЕКО календар (Ден на
Планетата Земја, Ден на

Сектор
за
економски
одржлив
развој,
ЈКП
паркови
и
зеленило
Сектор
за
економски
одржлив
развој,
Консултант
Сектор
за
економски
одржлив
развој,
Консултант

Април-Мај

200.000

Април-Мај
тековно

100.000

Тековно

/

Сектор
за Тековно
економски
одржлив
развој,
Консултант
Сектор
за Тековно
економски
одржлив

20.000

60.000
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заштита на водите, Ден на
развој, одд.за
екологија, Ден без автомобили, јавни
Ден за борба против
дејности
пушењето, Ден на дрвото и
слично),
11. Проект-Подигање на
Сектор
за Тековно
100.000
еколошката свест во основните економски
училишта и градинките
одржлив
развој, одд.за
образование
12. Проект - Eдукација,
Сектор
за Тековно
100.000
интеракција и реализација
економски
"ЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА
одржлив
ЗА ЗДРАВИ НАВИКИ И СТИЛ
развој, одд.за
НА ЖИВЕЕЊЕ"
образование
13.

Реализација на проекти за ЕКО
училиште избор на еко
училиште

14.

Сектор
за Тековно
економски
одржлив
развој, одд.за
образование
Вкупно

100.000

3.280.000

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.
Број 08-4133/17
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.

ɋɬɪ123 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 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 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за чист воздух на подрачјето

на Општина Ѓорче Петров за 2020 година

Се објавува Програмата за чист воздух на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за
2020 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и осмата седница
на Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/16
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 2 и член 36 став 1 од Законот локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија 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 13/14 и 3/19), Советот на општина
на 38-та на седницата одржана на ден 27.12.2019 година ја донесе следната:
ПРОГРАМА
за чист воздух на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 2020 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 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 ќе се имплементира во 2020 година, во сите сегменти: Мониторинг, Инспекција, Јавна
кампања, а Секторите кои се најкритични извори на загадување: Домашно затоплување, Транспорт,
Индустрија, Градежништво, Урбано зеленило и Отпад.
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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:
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 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
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отпадот од градежните објекти преку изготвување на план за одложување на почетокот на
градбата.
4. Очекувани резултати
Со реализација на проеграмата се очекува да се:
- подигне јавната свест кај граѓаните,
- зголеми користењето на еколошки горива,
- се намали загаденоста во однос на постојната,
- зголеми контролата и мониторингот на загадувачите во општината.
5. Систем (начин) на следење (мониторинг) на постигнатите резултати
6. План за спроведување на Програмата (ако е применливо за Програмата)
бр

Име на Програма
/активност

1.

Проект енергетски
ефикасни домови
ЕЕД
2. Техничка подршка
за
субвенционирање
на инвертер клими
3. Субвенционирање
на печки за пелети

4. Набавка на
компостери за био
отпад
5. Подршка на
локални акциски
групи за настани за
чист воздух
6. Теренски увид на
градилишта

7. Инфо сесии со
градежни
компании

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

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

Временска Проценет
Буџет
рамка

Сектор за
економски
одржлив развој

ОЃП

тековно

5.000.000

Влада на РСМ,
Сектор за
економски
одржлив развој
Град Скопје/
Сектор за
економски
одржлив развој
Сектор за
економски
одржлив развој

ЕЛСМ

ЈануариМарт

/

Град Скопје и ОЃП

тековно

500.000

ОЃП и
меѓугранична
соработка СВС
РСМ И РС
Сектор за
економски
одржлив развој

јунисептември

/

тековно

300.000

ОЃП

тековно

/

ОЃП

тековно

30.000

Сектор за
економски
одржлив развој
Сектор за
економски
одржлив
развој/одд.за
инспекциски
надзор
Сектор за
економски
одржлив
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8. Контрола на
градежни
компании и увид
на планот

развој/одд.за
инспекциски
надзор
Сектор за
економски
одржлив развој,
одд.за инспекциски
надзор

ОЃП

Тековно

9.

50.000

5.880

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

Број 08-4133/18
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски 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 13/14 и 3/19), 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 2020 година

Се објавува Програмата за оддржување и развој на јавно осветлување на подрачјето
на Општина Ѓорче Петров за 2020 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе
на Триесет и осмата седница на Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/17
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 од Законот локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија 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 13/14 и 3/19), Советот на општина
на 38-та седница, одржана на ден .12.2019 година ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за оддржување и развој на јавно осветлување на подрачјето на
Општина Ѓорче Петров за 2020 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 јавноприватно партнерство (ЈПП, а врз основа на член 16 од Законот за концесии и ЈавноПриватно 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,
- Зголемување на безбедноста и квалитетот на живеење на граѓаните,
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- 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
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македонските општини во „Повелбата на 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
Општина Ѓорче Петров за 2020 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 Општина 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 Општина
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
втрора категорија во зависност од дефектот во најбрз можен временски период со надзор
над општината.
I.2 Инвестиционо одржување и развој на системот на јавно осветлување
Во 2020 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: Зголемување на ефикасноста и безбедноста на јавното осветлување во јавни
објекти Основни училишта и детски градинки. Имено се планира постојните светилки
поставени на столбови во дворовите на дел од јавните објекти се отстранат и се постават
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енергетски ефикасни светилки на фасадите од објектите. На овој начин се постигнува
далеку поголема ефиксаност и безбедност, но и естетски изглед на јавните објекти од
образование и детска заштита. Со овој преокт ќе бидат опфатени сите јавни објекти во
надлежност на општината и тоа по фази во зависност од приоритетот на потреба и
средствата,
Проект 2: Квантитативно надополнување на празнини таканаречени ``џепови`` на јавно
осветлување,
Проект 3: Заштита и реконструкција на постојни столбови,
Проект 5: Проширување на постојно јавно осветлување со нови светилки на следниве
улици (на барање на граѓани): ул. Лука Геров, ул. 22, ул. 20, ул.Зејнел Ајдини, ул.53,
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% Општина 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 потрочувачка на енергија на светилки кои се во надлежност на Општина Ѓорче
Петров.
II. Финансирање на јавно осветлување
Финансирањето на јавното осветлување за 2020 година ќе се врши од буџетот на
Општина Ѓорче Петров од приход остварен од комунална такса за улично осветлување.
Проекцијата на приходот за 2020 година се базира на искуствата и податоците од 2016,
2017 и 2018, при што како приход кој реално може да ќе се оствари во 2020 година се
проценува на 2.090.000 денари на месечно ниво или годишно 25.800.000 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. (14.040.420
годишно)
 Дел 2 - Инвестиционо одржување и развој на системот на јавно осветлување,
односно проектиран буџет во износ од 7.000.000 милиони денари,
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 Дел 3 - Потрошувачка на електрична енергија за јавно осветлување во износ од
околу 7.000.000 денари/годишно.
Табела 1. Проекција на приходи и трошоци за 2020 година
Приходи
2020

28.041.000

Трошоци
–
Дел 1
14.041.000

Трошоци
Дел 2
7.000.000

-

Трошоци
Дел 3
7.000.000

-

Вкупните средства за реализација на оваа програма се само приходот од комунална
такса за јавно осветлување и трошоците се проектирани да се покријат од овие приходи, а
за спроведување и реализација на оваа програмата се задолжува Градоначалникот на
Општина Ѓорче Петров.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-4133/19
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски 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 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за подршка на Локален економски

развој за 2020 година

Се објавува Програмата за подршка на Локален економски развој за 2020 година,
што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и осмата седница на Советот,
одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/18
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 36 став 1 од Законот локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија 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 13/14 и 3/19), Советот на општина
на 38-та седница, одржана на ден 27.12.2019 година ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за подршка на Локален Економски Развој на Општина Ѓорче Петров
за 2020 година

4. 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.
Локалната економија во Општина Ѓорче Петров се карактеризира со присуство на
различни видови на претприатија и по големина и по типот на стопанските гранки на кои
припаѓаат. Карактеристично е што на територијата работат поголем број на 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
претпријатија, 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.
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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 2020 година.
Програмата содржи цели на програмата, проекти и активности со утврдена буџетска и
временска рамка за реализација во 2020 година, а се базира на идентификувани потреби и
структура на потенцијал за локален економски развој.
5. Цели на програмата

Ошта цел на програмата за Локален Економски Развој на Општина Ѓорче Петров за 2020
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.
Специфични цели кои се планира да се оставрат со реализација на програмата за
Локален Економски Развој на Општина Ѓорче Петров за 2020 година, се:
Ȍ Зголемување на бројот на ново отворени компании,
Ȍ Намалување на невработеноста во општината,
Ȍ ƷǖǌǖǉǘǛǊǈǲǍǕǈǐǕǜǘǈǙǚǘǛǒǚǛǘǈǏǈǗǖǌǌǘǠǒǈǕǈǉǐǏǕǐǙǐǚǍ
Ȍ ƶǉǍǏǉǍǌǛǊǈǲǍǐǕǜǖǘǔǈǞǐǐǏǈǘǈǏǊǖǰǕǈǉǐǏǕǐǙǖǚ
Ȍ ƷǖǌǖǉǘǛǊǈǲǍǕǈǗǘǖǞǍǌǛǘǐǚǍǏǈводење на бизнис,
Ȍ ƶǉǍǏǉǍǌǛǊǈǲǍǖǉǛǒǈǐǍǒǙǗǍǘǚǐǏǈǏǈǉǐǏǕǐǙǖǚ
Ȍ Подршка на руралниот развој во општината,
Ȍ Подршка во политиките за локално оданочување.
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.
6. 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 2020
година.
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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.

Име на проект/активност

Носител

Период на
реализација
2020
за Март -Јуни

300.000

Тековно

100.000

Март-Јуни

50.000

МартСептември

300.000

Март-Април

/

МартСепетември

300.000

ЈануариМарт

300.000

ЈануариФебруари

/

15. Изработка на Стратегија за ЛЕР Сектор
за период 2020-2026
економски
одржлив развој
Сектор
за
16. БИЗНИС КЛУБ НА ОЃП –
Вмрежување со бизнис клубови економски
одржлив развој
од регионот
17. Ажурирање на регистарот за
Сектор
за
МСП во Општината
економски
одржлив
развој,
одд.
за
инспекциски
надзор
18. Подготовка на студија и план
Сектор
за
на просторот за изградба на
економски
камп
одржлив
развој,
Секторм
за
урбанизам
19. Остварување на соработка со
Сектор
за
академската заедница
економски
одржлив развој
Сектор
за
20. Изработка на Физибилити
економски
студија за ЈПП за месни и
урбани заедници
одржлив развој
21. ЕТНО КУЌА - Финансиска
Сектор
за
поддршка
економски
за сместување и
одржлив развој
угостителски услуги
во селски домаќинстава на
семејна
фарма
22. Изработка на упатства, барања, Сектор
за
апликации во врска со ЛЕР
економски
одржлив развој во
соработка со одд.
За
норматива/правни
раб

Проценет
буџет
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23. Презентација и промоција на
Сектор
за Јануари/
инвестицискиот потенцијал на
економски
Март
ОЃП пред стопанските комори и одржлив развој
советите на странски
инвеститори
24. САЕМСКО ПАРТНЕРСТВО Сектор
за Јануари150.000
Избор на 3 компании од ОЃП за економски
Март
учество на саемски
одржлив развој
манифестации во регионот на
ЈИЕ
25. БИЗНИС ИНОВАТИВЕН ДЕН Сектор
за Јануари10.000
Финансиска поддршка на
економски
Март
иновативни идеи на физички
одржлив развој
лица и start up фирми преку
организирање на натпревар на
иновативни идеи
26. Информативни денов за
Сектор
за Март/
остварување соработка со НВО економски
Септември,
одржлив развој
27. Обуки и работилници за
Сектор
за Февруари 100.000
искористување на средтсва од
економски
Сепетември
ИПАРД програма
одржлив развој
28. Информативни денови за
Сектор
за Тековно
/
предмети со приватизација на
економски
секој месец
земјиште
одржлив развој
29.
Вкупно
1.610.000
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.
Број 08-4133/20
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.

ɋɬɪ139 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 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 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за заштита, спасување и кризи за 2020 година

Се објавува Програмата за заштита, спасување и кризи за 2020 година, што Советот
на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и осмата седница на Советот, одржана на
ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/19
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на на член 36 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на Р.М.
број 5/02), член 34 од Законот за заштита и спасување ( „Службен весник наРепублика
Македонија“ бр.36/04,49/04,86/08,85/09,124/10,18/11,41/14,129/15) член 5 став 2 алинеа 5
од Законот за управување со кризи ( „Службен весник на Република Македонија “
бр.29/05,36/11,41/14,104/15) и член 16 став 1 точка 37 од Статутот на општината 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 13/14 и 3/19), Советот на Општина Ѓорче
Петров на 38-та седница, одржана на 27.12.2019 година, донесе:
ПРОГРАМА
за заштита, спасување и управување со кризи за 2020 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

Секој има право на заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи

x

Приоритет имаат животите и здравјето на луѓето

x

Секој граѓанин е должен да помага во рамките на своите можности

Општината и субјектите на својата територија се должни навреме да ги организираат
и превземаат превентивните и оперативните мерки за заштита и спасување за време на
кризи настанати од елементарни непогоди и друг вид на природни несреќи.
Во денешно време се соочуваме со различни предизвици кои директно се поврзани
со природни непогоди и другите несреќи кои во основа се непредвидливи и со истите се
причинуваат енормни човечки загуби и предизвикуваат материјални штети.Поради тоа
неопходно се наметнува потребата од преземање на превентивни мерки во заштитата и
спасувањето.
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Општината Ѓорче Петров согласно законот за Заштита и Спасување и управување со
кризи и другите подзаконски акти презема соодветни мерки и активности за заштита на
граѓаните и материјалните добра на целата територија од општината ,а со предвидените
мерки и активности кои се зацртани во оваа програма се сака да се направи чекор напред
во заштитата ,спасувањето и управувањето со кризи, а со цел да се нагласи пред се
превентивната улога како предуслов во заштитата на граѓаните и материјалните добра,
природните богатства , животинскиот и растителниот свет и културното наследство.

II.

Програмски Активности

1. Ажурирање на процената за загрозеноста од природни непогоди и другите несреќи на
територијата на општината Ѓорче Петров за 2020 година .
1.1. Тековно ажурирање на изготвените плански документи по мерките од планот за
заштита и спасување.
1.2. Редовно ажурирање на персоналот вклучен општинскиот штаб за заштита и спасување
и универзалната единица за заштита и спасување.
2. Определување на магацински простор за сместување на опрема и сретства за работа на
Универзалната единица и просторните единици за заштита и спасување.
3 . Облека и обувки за членовите на општинскиот штаб и универзалната единица за
заштита и спасување и тоа:
x

Капи ___________________ 45+10=55

x

Блузи __________________ 45+10=55

x

Пантолони ______________ 45+10=55

x

Јакни __________________ 45+10=55

x

Маици со кратки ракави

x

Чевли __________________ 45+10= 55

90+20=110

За набавка на опремата потребни се околу 100.000,оо денари
3.1. Опремување на универзалната единица за заштита и спасување со средства за
работа.
4. Организирање на еднодневна обука со припадниците определени во универзалната
единица за заштита и спасување
-

Време на реализација : Второ тромесечие

-

Финансиски сретства 30.000,оо денари

4.1. 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

x

Време на реализација прво и второ полугодие

x

Финансиски сретства за ангажирани предавачи и инструктори 40.000,ооденари.
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5. Редовен сервис и одржување на противпожарните апарати во општината, месните и
урбаните заедници, ЈОУДГ „ Росица“ и основните училишта.
x

Време на реализација во текот на годината, согласно Годишниот план за јавни набавки.

x

Финансиски сретства 120.000,оо денари

5.1. Сервис и одржување на хидрантската опрема во објектите на општината .
x

Време на реализација во текот на годината, согласно Годишниот план за јавни набавки.

x

Потребни финансиски сретства 50.000,оо денари.

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

Време на реализација два пати во текот на годината, согласно Годишниот план за јавни
набавки.

x

Потребни финансиски сретства 300.000,оо денари

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
x

Време на реализација во текот на годината, согласно Годишниот план за јавни набавки.

x

Потребни финансиски сретства 250.000,оо денари

8. Зимско одржување на сервисните и станбените улици и на локалните патишта на
територијата на општината 2019/2020 година.
x

Време за реализација 15 Ноември 2019 – 15 април 2020 година

x

Потребни финансиски сретства 7.000.000,оо денари

9. Одржување на громобранските инсталации на сите објекти сопственост на општината,
потребни финансиски средства 50.000,оо денари.
10. Чистење на оџаците на општинските објекти, објектите на општинските основни и
подрачните училишта и објектите на детската градинка, тоа два пати годишно.
x

Време за реализација I и II шестомесечие од годината.

x

Потребни финансиски сретства 295.000,оо денари

11. Определување финансиски сретства за граѓани од територијата на општината , кои
останале без домови од природни непогоди и други несреќи
x

Време на реализација тековно во годината

x

Потребни финансиски сретства(посебна буџетска резерва) 1.500.000,ооденари.

III.

Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма, во износ од 9.735.000,оо
денари, е предвидено со Буџетот на општината за 2020 година.
Дополнителни финансиски сретства можат да бидат обезбедени и од спонзорства и
донации.
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За одредени активности кои не се содржани во Програмата, а за кои Советот на
Општина на предлог на Градоначалникот ќе процени дека по својата актуелност се од
поширок јавен интерес, за истите ќе бидат предвидени и дополнителни финансиски
сретства од Буџетот на општината.
До Советот на општината по реализацијата на годишната програма се доставува
извештај за потрошените финансиски средства за програмските мерки и активности.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-4133/21
Од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски 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 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2020 година

Се објавува Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2020 година, што Советот на
Општина Ѓорче Петров го донесе на Триесет и осмата седница на Советот, одржана на ден
27.12.2019 година.

Број 09-4224/20
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

Стр.145 Број 17. Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 27.Декември 2019 година

ǪȘȏȖșȕȖȊȈȕȈȟȓȍȕșȚȈȊȚȖȟȒȈȖȌǯȈȒȖȕȖȚȏȈȓȖȒȈȓȕȈșȈȔȖțȗȘȈȊȈǹȓȊȍșȕȐȒȕȈǸǴ
ȉȘȟȓȍȕȚȖȟȒȈȖȌǯȈȒȖȕȖȚȏȈȜȐȕȈȕșȐȘȈȱȍȕȈȍȌȐȕȐȞȐȚȍȕȈȓȖȒȈȓȕȈȚȈșȈȔȖțȗȘȈȊȈ
ǹȓȊȍșȕȐȒȕȈǸǴȉȘȐ ȐȟȓȍȕȚȖȟȒȈ
ȖȌȗȘȍȟȐșȚȍȕȚȍȒșȚȕȈǹȚȈȚțȚȖȚȕȈȖȗȠȚȐȕȈǜȖȘȟȍǷȍȚȘȖȊǹȓȋȓȈșȕȐȒȕȈȖȗȠȚȐȕȈǜȖȘȟȍǷȍȚȘȖȊ
ȉȘȐǹȚȈȚțȚȈȘȕȈǶȌȓțȒȈȏȈȐȏȔȍȕȐȐȌȖȗȖȓȕțȊȈȱȈȕȈǹȚȈȚțȚȖȚȕȈȖȗȠȚȐȕȈǜȖȘȟȍǷȍȚȘȖȊ
ǹȓȋȓȈșȕȐȒ ȕȈ ȖȗȠȚȐȕȈ ǜȖȘȟȍ ǷȍȚȘȖȊ ȉȘ ǹȖȊȍȚȖȚ ȕȈ ȖȗȠȚȐȕȈ ǜȖȘȟȍ ǷȍȚȘȖȊ ȕȈ ȔȈ
șȍȌȕȐȞȈȖȌȘȎȈȕȈȕȈȋȖȌȐȕȈȌȖȕȍșȍ

ƩƻƧƭƺƶƺ
Ǖǈ ƶǗǠǚǐǕǈ ƛǖǘǟǍ ƷǍǚǘǖǊ Ǐǈ 2020 ǋǖǌǐǕǈ
1.

ƶǗǠǚ ǌǍǓ
ǟǓǍǕ 1
ƩǛǶǍǚǖǚ Ǖǈ ǖǗǠǚǐǕǈ ƛǖǘǟǍ ƷǍǚǘǖǊ Ǐǈ 2020 ǋǖǌǐǕǈ ǙǍ ǙǖǙǚǖǐ ǖǌ:

I.

ƪǒǛǗǕǐ Ǘǘǐǝǖǌǐ
ƬǈǕǖǟǕǐ Ǘǘǐǝǖǌǐ
ƵǍǌǈǕǖǟǕǐ Ǘǘǐǝǖǌǐ
ƲǈǗǐǚǈǓǕǐ Ǘǘǐǝǖǌǐ
Ʒǘǐǝǖǌǐ ǖǌ ǌǖǚǈǞǐǐ
Ʒǘǐǝǖǌǐ ǖǌ ǚǘǈǕǙǜǍǘǐ
Ʒǘǐǝǖǌǐ ǖǌ ǌǖǕǈǞǐǐ

II.

ƪǒǛǗǕǐ ǘǈǙǝǖǌǐ
ƶǌ ǛǚǊǘǌǍǕǐ ǕǈǔǍǕǐ
ƸǈǙǝǖǌǐ ǖǌ ǘǍǏǍǘǊǐ

III.

ƬǍǜǐǞǐǚ

IV.

ƼǐǕǈǕǙǐǘǈǲǍ

ƷǘǐǓǐǊ
ƷǘǐǓǐǊ ǖǌ ǌǖǔǈǠǕǖ ǏǈǌǖǓǎǛǊǈǲǍ
ƷǘǐǓǐǊ ǖǌ ǙǚǘǈǕǙǒǐ ǏǈǍǔǐ
ƬǍǗǖǏǐǚǐ
ƶǌǓǐǊ
ƶǚǗǓǈǚǈ Ǖǈ ǋǓǈǊǕǐǞǈ

656.702.386
221.413.389
128.961.000
32.860.000
220.568.000
42.391.378
10.508.619
677.073.729
674.773.729
2.300.000
-20.371.343
20.371.343
38.916.343
14.452.500
0
24.463.843
18.545.000
18.545.000
ǟǓǍǕ 2

ƷǘǐǝǖǌǐǚǍ Ǖǈ ƩǛǶǍǚǖǚ Ǘǖ ǊǐǌǖǊǐ Ǖǈ Ǘǘǐǝǖǌǐ ǙǍ ǛǚǊǘǌǍǕǐ Ǌǖ ǉǐǓǈǕǙǖǚ Ǖǈ
Ǘǘǐǝǖǌǐ, ǈ ǘǈǙǝǖǌǐǚǍ Ǘǖ ǖǙǕǖǊǕǐ ǕǈǔǍǕǐ ǙǍ ǛǚǊǘǌǍǕǐ Ǌǖ ǉǐǓǈǕǙǖǚ Ǖǈ ǘǈǙǝǖǌǐ ǐ ǚǖǈ
ǒǈǒǖ Ǡǚǖ ǙǓǍǌǐ:
ȟȓȍȕ

õĝĦĢĠěĥĘģēĤĨġėěĕġěĚĠġĤġėėĘĠēģěĤĘģēĤĢġģĘėĦĕēēĥĢġ
ĠēğĘĠěěĢġĥĢģġĖģēğěĕġėĘĞġĥĠēĢġĤĘĔĠěĢġėēĥġĩěĝēĝġīĥġĤĞĘėě

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





Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: POTSTAVKA

BILANS NA PRIHODI
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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 vo gotovi pari
 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 od osiguruvawe na imot
 Prihodi na organite na upravata
 Ostanati nedano~ni Prihodi

KAPITALNI PRIHODI

Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: POTSTAVKA

BILANS NA PRIHODI
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donacii
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Prihodi od
krediti



















































































Vkupni prihodi



Transferi od drugi nivoa na vlast
 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 svetskata banka
 Prihodi od evropskata unija
 Prihodi od evropskite dr`avi
 Drugi op{ti i tekovni donacii

Kapitalni donacii
 Kapitalni donacii

DOMA{NO ZADOL@UVAWE

Drugo doma{no zadol`uvawe
 Drugi doma{ni zadol`uvawa





O P I S

 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
 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 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
 Nadomest za Izdavawe na soglasnost i odobrenie za potvrduvawe na
bespraven objekt ili oran`erija izgraden na zemjodelsko zemji{te
TRANSFERI I DONACII

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: POTSTAVKA

BILANS NA PRIHODI
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Vkupni prihodi



PLATI I NADOMESTOCI

O P I S

STOKI I USLUGI








 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi
















































































Rashodi od
dotacii








































































































Rashodi od
donacii

B U X E T 






Rashodi od
samofinan.
aktivnosti






















 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi
 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe

 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe
 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)

 Patni i dnevni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi






 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)
 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

































REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI

 Drugi nadomestoci






























Buxet










Predhoden
buxet



 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)
 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)



 Nadomestoci
 Nadomest za godi{en odmor

 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe
 Drugi pridonesi do Agencijata za vrabotuvawe

 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo

 Drugi pridonesi za PIO
 Osnovni pridonesi za zdravstvo

 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
 Osnovni pridonesi za PIO

 Personalen danok na dohod od nadomestoci

 Plata za prekuvremena rabota
 Personalen danok na dohod od plata

 Osnovni plati - dr`avni slu`benici
 Osnovni plati - drugi vraboteni

 Osnovni plati
 Osnovni plati -funkcioneri



Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI

Rashodi od
krediti

























































































































Vkupni rashodi



O P I S

 Uslugi za obezbeduvawe na objekti
 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 Popravki i servisirawe na tovarni vozila
 Odr`uvawe na zgradi

 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uvaóè rezervni delovi, gu

 Drugi materijali

 Siten inventar
 Drugi materijali za specijalna namena

 Sredstva za odr`uvawe na higiena
 Materijali za razni popravki

 Nastavno-obrazovni pomagala
 U~ili{ni materijali

 Obuvki
 Prehranbeni produkti i pijalaci

 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenit
 Materijali za AOP
 Uniformi

 Materijali i siten inventar
 Kancelariski materijali

 Registracija na motorni vozila
 Transport na lu|e

 Telefon i telefaks
 Goriva i masla (motorni vozila)

 Te~ni goriva
 Po{ta

 Drugi komunalni taksi i uslugi
 Drva

 Vodovod i kanalizacija
 \ubretarina

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Elektri~na energija

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI








































































































Buxet








Predhoden
buxet
































































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti


































































Rashodi od
dotacii






























































Rashodi od
donacii

B U X E T 



Rashodi od
krediti































































































































Vkupni rashodi



O P I S



Drugi tekovni rashodi








 Drugi dogovorni uslugi






























































 Ru{ewe na objekti
 Konsultantski uslugi

 Preveduva~i
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko istra`uvawe)

 Prevozni uslugi vo obrazovanieto
 Drugi obrazovni uslugi

 Instruktori na kratki kursevi
 Dopolnitelni aktivnosti

 Drugi zdravsteveni uslugi
 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi

 Pla}awe na sudski taksi
 Primarna zdravstvena za{tita

 Pravni uslugi
 Sudski ve{ta~ewa

 Osiguruvawe za povreda i invaliditet
 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava






 Iznajmuvawe na drug tip na prostor
 Iznajmuvawe na kancelariska oprema
 Bankarska provizija



































Buxet





Predhoden
buxet



 Dogovorni uslugi
 Iznajmuvawe na kancelariski prostor

 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi
 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini

 Popravki i odr`uvawe na ma{ini
 Popravki i odr`uvawe na druga oprema

 Popravki i odr`uvawe na mebel
 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema

 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta
 Odr`uvawe na drugi gradbi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI































































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti



































































Rashodi od
dotacii































































Rashodi od
donacii

B U X E T 



Rashodi od
krediti

































































































































Vkupni rashodi



O P I S

SOCIJALNI BENEFICII

KAPITALNI RASHODI

 Grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti

 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija
 Kupuvawe na druga oprema

 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na informati~ka i video oprema



 Pomo{ za novoroden~iwa
 Druga socijalna pomo{

 Socijalni nadomestoci
 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura



 Transferi pri penzionirawe
 Drugi transferi










































































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti











































 Razni transferi
 Pla}awe po sudski re{enija










 Transferi do sportski klubovi
 Ostanati transferi do nevladini organizacii











SUBVENCII I TRANSFERI







 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii



 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
 Kamata na krediti






 Privremeni vrabotuvawa
 Privremeni vrabotuvawa

KAMATNI PLA]AWA



 Drugi operativni rashodi
















Buxet





Predhoden
buxet



 Seminari i konferencii
 Objavuvawe na oglasi

 ^lenarini vo doma{ni organizacii
 Rashodi za reprezentacija

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI

























































Rashodi od
dotacii
























































Rashodi od
donacii

B U X E T 


























































Rashodi od
krediti




























































Vkupni rashodi



O P I S

OTPLATA NA GLAVNICA

 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast
 Otplata na glavninata na dolgoro~ni pozajmuvawa od centralniot buxet























 Nadomest za odzemen imot

 Kupuvawe na vozila
 Kupuvawe na motorni vozila







































































Buxet





Predhoden
buxet






 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
 Kompjuterstki softver

 Kupuvawe na u~ili{en mebel

 Kupuvawe na mebel
 Kupuvawe na kancelariski mebel

 Nadzor nad izgradbata

 Izgradba na drugi objekti
 Rekonstrukcija na drugi objekti

 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti

 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe
 Izgradba na kapaciteti vo energetikata

 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na deponii za otpad
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti za vodosnabduvaw

 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na pre~istitelni stanici i kol
 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori

 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati
 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati

 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti
 Rekonstrukcija na delovni objekti

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI




















































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti





Rashodi od
dotacii






































































































Rashodi od
donacii

B U X E T 





















































Rashodi od
krediti
























































Vkupni rashodi



KAPITALNI RASHODI

O P I S











 Nadomest za odzemen imot

 Kupuvawe na vozila
 Kupuvawe na motorni vozila


























































































Buxet










Predhoden
buxet






 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
 Kompjuterstki softver

 Kupuvawe na u~ili{en mebel

 Kupuvawe na mebel
 Kupuvawe na kancelariski mebel

 Nadzor nad izgradbata

 Izgradba na drugi objekti
 Rekonstrukcija na drugi objekti

 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti

 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe
 Izgradba na kapaciteti vo energetikata

 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na deponii za otpad
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti za vodosnabduvaw

 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na pre~istitelni stanici i kol
 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori

 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati
 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati

 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti
 Rekonstrukcija na delovni objekti

 Grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti

 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija
 Kupuvawe na druga oprema

 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na informati~ka i video oprema



Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA KAPITALNI RASHODI



























































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti





Rashodi od
dotacii





















































































































Rashodi od
donacii

B U X E T 





























































Rashodi od
krediti































































Vkupni rashodi



PLATI I NADOMESTOCI

O P I S

STOKI I USLUGI








 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi
















































































Rashodi od
dotacii








































































































Rashodi od
donacii

B U X E T 






Rashodi od
samofinan.
aktivnosti






















 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi
 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe

 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe
 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)

 Patni i dnevni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi






 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)
 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

































REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI

 Drugi nadomestoci






























Buxet










Predhoden
buxet



 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)
 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)



 Nadomestoci
 Nadomest za godi{en odmor

 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe
 Drugi pridonesi do Agencijata za vrabotuvawe

 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo

 Drugi pridonesi za PIO
 Osnovni pridonesi za zdravstvo

 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
 Osnovni pridonesi za PIO

 Personalen danok na dohod od nadomestoci

 Plata za prekuvremena rabota
 Personalen danok na dohod od plata

 Osnovni plati - dr`avni slu`benici
 Osnovni plati - drugi vraboteni

 Osnovni plati
 Osnovni plati -funkcioneri



Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI

Rashodi od
krediti

























































































































Vkupni rashodi



O P I S

 Uslugi za obezbeduvawe na objekti
 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 Popravki i servisirawe na tovarni vozila
 Odr`uvawe na zgradi

 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uvaóè rezervni delovi, gu

 Drugi materijali

 Siten inventar
 Drugi materijali za specijalna namena

 Sredstva za odr`uvawe na higiena
 Materijali za razni popravki

 Nastavno-obrazovni pomagala
 U~ili{ni materijali

 Obuvki
 Prehranbeni produkti i pijalaci

 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenit
 Materijali za AOP
 Uniformi

 Materijali i siten inventar
 Kancelariski materijali

 Registracija na motorni vozila
 Transport na lu|e

 Telefon i telefaks
 Goriva i masla (motorni vozila)

 Te~ni goriva
 Po{ta

 Drugi komunalni taksi i uslugi
 Drva

 Vodovod i kanalizacija
 \ubretarina

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Elektri~na energija

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI








































































































Buxet








Predhoden
buxet
































































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti


































































Rashodi od
dotacii






























































Rashodi od
donacii

B U X E T 



Rashodi od
krediti































































































































Vkupni rashodi



O P I S



Drugi tekovni rashodi








 Drugi dogovorni uslugi






























































 Ru{ewe na objekti
 Konsultantski uslugi

 Preveduva~i
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko istra`uvawe)

 Prevozni uslugi vo obrazovanieto
 Drugi obrazovni uslugi

 Instruktori na kratki kursevi
 Dopolnitelni aktivnosti

 Drugi zdravsteveni uslugi
 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi

 Pla}awe na sudski taksi
 Primarna zdravstvena za{tita

 Pravni uslugi
 Sudski ve{ta~ewa

 Osiguruvawe za povreda i invaliditet
 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava






 Iznajmuvawe na drug tip na prostor
 Iznajmuvawe na kancelariska oprema
 Bankarska provizija



































Buxet





Predhoden
buxet



 Dogovorni uslugi
 Iznajmuvawe na kancelariski prostor

 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi
 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini

 Popravki i odr`uvawe na ma{ini
 Popravki i odr`uvawe na druga oprema

 Popravki i odr`uvawe na mebel
 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema

 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta
 Odr`uvawe na drugi gradbi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI































































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti



































































Rashodi od
dotacii































































Rashodi od
donacii

B U X E T 



Rashodi od
krediti

































































































































Vkupni rashodi



O P I S

SOCIJALNI BENEFICII

OTPLATA NA GLAVNICA

 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast
 Otplata na glavninata na dolgoro~ni pozajmuvawa od centralniot buxet



 Pomo{ za novoroden~iwa
 Druga socijalna pomo{

 Socijalni nadomestoci
 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura



 Transferi pri penzionirawe
 Drugi transferi






















































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti











































 Razni transferi
 Pla}awe po sudski re{enija










 Transferi do sportski klubovi
 Ostanati transferi do nevladini organizacii











SUBVENCII I TRANSFERI







 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii



 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
 Kamata na krediti






 Privremeni vrabotuvawa
 Privremeni vrabotuvawa

KAMATNI PLA]AWA



 Drugi operativni rashodi
















Buxet





Predhoden
buxet



 Seminari i konferencii
 Objavuvawe na oglasi

 ^lenarini vo doma{ni organizacii
 Rashodi za reprezentacija

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI


















































Rashodi od
dotacii

















































Rashodi od
donacii

B U X E T 



Rashodi od
krediti





































































































Vkupni rashodi



O P I S

PLATI I NADOMESTOCI
 Osnovni plati



' GRADONA^ALNIK

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)



PLATI I NADOMESTOCI
 Osnovni plati
 Personalen danok na dohod od nadomestoci
 Nadomestoci
 Drugi nadomestoci



$ SOVET NA OP{TINA

Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI














































































Buxet







Predhoden
buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti














































Rashodi od
dotacii












































Rashodi od
donacii














































B U X E T



Rashodi od
krediti

























































































Vkupni rashodi





O P I S

STOKI I USLUGI
 Patni i dnevni 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
 Telefon i telefaks
 Goriva i masla (motorni vozila)
 Registracija na motorni vozila
 Transport na lu|e
 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



REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI
 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)
 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)



 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

Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI































































Buxet
















Predhoden
buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti









































Rashodi od
dotacii







































Rashodi od
donacii









































B U X E T



Rashodi od
krediti















































































Vkupni rashodi





^lenarini vo doma{ni organizacii
Rashodi za reprezentacija
Seminari i konferencii
Drugi operativni rashodi

O P I S

PLATI I NADOMESTOCI
 Osnovni plati
 Osnovni plati - dr`avni slu`benici
 Osnovni plati - drugi vraboteni
 Plata za prekuvremena rabota



( OP[TINSKA ADMINISTRACIJA

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
 Dogovorni uslugi
 Iznajmuvawe na kancelariski prostor
 Konsultantski uslugi



' MESNA SAMOUPRAVA

SOCIJALNI BENEFICII
 Socijalni nadomestoci
 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura
 Pomo{ za novoroden~iwa
 Druga socijalna pomo{



SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii
 Razni transferi
 Transferi pri penzionirawe
 Drugi transferi








Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI













































































Buxet










Predhoden
buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti














































Rashodi od
dotacii












































Rashodi od
donacii














































B U X E 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
 Vodovod i kanalizacija
 \ubretarina
 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 vrabo
 Materijali za AOP
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Sredstva za odr`uvawe na higiena
 Siten inventar



 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

Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI






























































Buxet















Predhoden
buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti








































Rashodi od
dotacii






































Rashodi od
donacii








































B U X E T



Rashodi od
krediti













































































Vkupni rashodi





KAMATNI PLA]AWA
 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
 Kamata na krediti











O P I S

 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 kancelariska oprema
 Bankarska provizija
 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava
 Pravni uslugi
 Sudski ve{ta~ewa
 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

Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI







































Buxet




































Predhoden
buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti







































Rashodi od
dotacii





































Rashodi od
donacii







































B U X E T



Rashodi od
krediti











































































Vkupni rashodi





O P I S

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
 Konsultantski uslugi
 Drugi tekovni 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

KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
 Kupuvawe na druga oprema
 Grade`ni objekti
 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti



($ 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



Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI



















































































Buxet





Predhoden
buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti















































Rashodi od
dotacii













































Rashodi od
donacii















































B U X E T



Rashodi od
krediti



























































































Vkupni rashodi





O P I S



)' UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA (KAPITALNI TRO

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











































































Buxet









Predhoden
buxet



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
 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na pre~istitelni stanici
 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti za vodosnab
 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe
 Izgradba na kapaciteti vo energetikata
 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
 Kompjuterstki softver
 Nadomest za odzemen imot



)$ UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI)

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



) UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA

 Drugi operativni rashodi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti












































Rashodi od
dotacii










































Rashodi od
donacii












































B U X E T












































Rashodi od
krediti












































Vkupni rashodi





O P I S

STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Elektri~na energija
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na drugi gradbi
 Dogovorni uslugi



- JAVNO OSVETLUVAWE

STOKI I USLUGI
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i odr`uvawe na druga oprema



- ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA

SUBVENCII I TRANSFERI
 Razni transferi
 Drugi transferi



*' PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST

SUBVENCII I TRANSFERI
 Razni transferi
 Drugi transferi



STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Transport na lu|e
 Materijali i siten inventar
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Dogovorni uslugi
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Konsultantski uslugi
 Drugi dogovorni uslugi



* PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ

 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati
 Nadzor nad izgradbata

Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
















































































Buxet










Predhoden
buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
















































Rashodi od
dotacii














































Rashodi od
donacii
















































B U X E T



Rashodi od
krediti





























































































Vkupni rashodi





- JAVNA ^ISTOTA

KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata



-$ IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE

STOKI I USLUGI
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 Odr`uvawe na drugi gradbi



- 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
 Uniformi
 Obuvki
 Drugi materijali za specijalna namena
 Dogovorni uslugi
 Drugi dogovorni uslugi



O P I S

 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko istra`uvawe)

Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
















































































Buxet









Predhoden
buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
















































Rashodi od
dotacii














































Rashodi od
donacii
















































B U X E T



Rashodi od
krediti





























































































Vkupni rashodi





-,$


















KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti za vodosnab
 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe
 Nadzor nad izgradbata

















































-*$

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





















SUBVENCII I TRANSFERI
 Razni transferi
 Drugi transferi



Buxet



Predhoden
buxet





O P I S



-'$

Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti


















































Rashodi od
dotacii



























































































Rashodi od
donacii

B U X E T



Rashodi od
krediti





























































































Vkupni rashodi





O P I S

SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii
 Razni transferi
 Drugi transferi



STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Transport na lu|e
 Materijali i siten inventar
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Drugi materijali
 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



-. JAVNA ^ISTOTA (KAPITALNI RASHODI)

KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na pre~istitelni stanici
 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori
 Nadzor nad izgradbata



Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

















































































Buxet





Predhoden
buxet



Rashodi od
samofinan.
aktivnosti














































Rashodi od
dotacii












































Rashodi od
donacii














































B U X E T



Rashodi od
krediti

























































































Vkupni rashodi





O P I S

PLATI I NADOMESTOCI
 Osnovni plati
 Osnovni plati - drugi vraboteni
 Personalen danok na dohod od plata
 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
 Osnovni pridonesi za PIO



1 OSNOVNO OBRAZOVANIE

KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti
 Izgradba na drugi objekti
 Nadzor nad izgradbata



/$ SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI)

SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii
 Transferi do sportski klubovi
 Razni transferi
 Drugi transferi



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

Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI














































































Buxet







Predhoden
buxet













































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti















































Rashodi od
dotacii











































Rashodi od
donacii

B U X E T



Rashodi od
krediti























































































Vkupni rashodi





Drugi pridonesi za PIO
Osnovni pridonesi za zdravstvo
Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo
Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe
Drugi pridonesi do Agencijata za vrabotuvawe

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
 Vodovod i kanalizacija
 \ubretarina
 Drva
 Te~ni goriva
 Po{ta
 Telefon i telefaks
 Transport na lu|e
 Materijali i siten inventar
 Kancelariski materijali
 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabo
 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










Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

































































Buxet












Predhoden
buxet







































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti








































Rashodi od
dotacii































Rashodi od
donacii









B U X E T



Rashodi od
krediti













































































Vkupni rashodi





O P I S

SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Ostanati transferi do nevladini organizacii
 Razni transferi
 Drugi transferi



 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
 Dogovorni uslugi
 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
 Drugi zdravsteveni uslugi
 Dopolnitelni aktivnosti
 Prevozni uslugi vo obrazovanieto
 Drugi obrazovni uslugi
 Preveduva~i
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Konsultantski uslugi
 Drugi dogovorni uslugi
 Drugi tekovni rashodi
 Seminari i konferencii
 Objavuvawe na oglasi
 Drugi operativni rashodi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI










































Buxet



































Predhoden
buxet








































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti










































Rashodi od
dotacii






































Rashodi od
donacii

B U X E T



Rashodi od
krediti













































































Vkupni rashodi







1$ KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE

STOKI I USLUGI
 Materijali i siten inventar
 Uniformi
 Obuvki
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i odr`uvawe na druga oprema
 Dogovorni uslugi



4 ZA[TITA I SPASUVAWE

KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
 Kupuvawe na druga oprema
 Grade`ni objekti
 Rekonstrukcija na delovni objekti
 Drugi grade`ni objekti
 Izgradba na drugi objekti
 Nadzor nad izgradbata
 Kupuvawe na mebel
 Kupuvawe na u~ili{en mebel
































































Buxet













Predhoden
buxet





O P I S



KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija
 Kupuvawe na druga oprema
 Grade`ni objekti
 Rekonstrukcija na delovni objekti
 Kupuvawe na mebel
 Kupuvawe na kancelariski mebel
 Kupuvawe na u~ili{en mebel
 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
 Kompjuterstki softver



Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI









































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti



Rashodi od
dotacii









































Rashodi od
donacii











































B U X E T



Rashodi od
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



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
 Razni transferi
 Drugi transferi



STOKI I USLUGI
 Materijali i siten inventar
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Drugi materijali
 Dogovorni uslugi
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko istra`uvawe)
 Konsultantski uslugi
 Drugi tekovni rashodi
 Drugi operativni rashodi



5 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA

 Instruktori na kratki kursevi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
















































































Buxet









Predhoden
buxet














































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti














































Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii














































B U X E T



Rashodi od
krediti

























































































Vkupni rashodi





SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii











O P I S

 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 vrabo
 Uniformi
 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

Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI








































Buxet





































Predhoden
buxet








































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti








































Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii








































B U X E T



Rashodi od
krediti













































































Vkupni rashodi





O P I S

SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii



STOKI I USLUGI
 Patni i dnevni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe



; RODOVA EDNAKVOST

KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na druga oprema
 Grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti
 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti
 Drugi grade`ni objekti
 Nadzor nad izgradbata



9$ KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI

KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na druga oprema
 Grade`ni objekti
 Rekonstrukcija na delovni objekti
 Kupuvawe na vozila
 Kupuvawe na motorni vozila



 Razni transferi
 Drugi transferi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI



































































Buxet








Predhoden
buxet








































Rashodi od
samofinan.
aktivnosti



Rashodi od
dotacii






































Rashodi od
donacii








































B U X E T



Rashodi od
krediti













































































Vkupni rashodi





CEL

-*$

CEL

-'$

Op[tina |or~e Petrov
ZA PERIOD 2020- 2022 GODINA

KAPITALNI RASHODI

Kategorija

SUBVENCII I TRANSFERI

















SAMOFINANSIRA^KI
DONACII
ZAEMI







KAPITALNI RASHODI

Kategorija











DONACII
ZAEMI
VKUPNO







SAMOFINANSIRA^KI





















BUXET

Izvor na finansirawe

ǾȍȓȕȈȗȘȖȋȘȈȔȈȚȈȍȐȏȋȘȈȌȉȈȕȈȊȖȌȖȊȖȌȕȐȔȘȍȎȐȊȖșǵȐȒȐȠȚȈȕȍȐșǲțȟȒȖȊȖȒȈȒȖȐȌȖȐȏȋȘȈȌȉȈȕȈȒȘȈȞȐȊȖȘȍȖȕȖȚȕȈșǪȖȓȒȖȊȖȒȖȐșȍțȠȚȍȕȍȔȈȈȚ
ȗȐȚȒȈȊȖȌȈȏȈȗȐȍȱȍ

VKUPNO


















BUXET

Izvor na finansirawe











ZAEMI
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



CEL

-,$



KAPITALNI RASHODI

Kategorija











DONACII
ZAEMI
VKUPNO







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
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ˋ̣̖̦ϰ
ʥ̷̨̨̛̱̖̯̯̦̪̹̯̦̯̌̌̌ʨ̸̨̬̖ʿ̨̖̯̬̏̌̚ϮϬϮϬ̨̨̨̨̛̛̦̣̖̱̭̣̭̖̦̯̦̐̔̌̏̐̏̌̏̌̔̌
̨̧̨̦̖̭̱̖̯͕̔̏̌ ̢̖ ̭̖ ̨̛̠̍̌̏ ̨̏ ˁ̣̱̙̖̦̍ ̡̛̣̭̦̐̌ ̦̌ ̨̛̪̹̯̦̌ ʨ̸̨̬̖ ʿ̨̖̯̬͕̏ ̌ ̢̖ ̭̖
̨̛̪̬̥̖̦̱̏̌̔Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ̸̨̨̧̨̛̛̦̭̯̱̖̐̔̌̏̏̌̏ˁ̷̡̨̨̖̯̬̱̖̯̍̏ʺ̨̨̛̛̦̭̯̖̬̭̯̯̏̌̚
̴̛̛̛̦̦̭̌͘

ʥ̨̬̠ϬϴͲϰϭϯϯͬϮϮ
ˁ̡̨̪̠̖
Ϯϳ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ̨̛̦̐̔̌

ˁ̨̨̛̖̯̦̪̹̯̦̏̌̌ʨ̸̨̬̖ʿ̨̖̯̬̏
ʿˀʫʪˁʫʪʤ˃ʫʸ
ʰ̛̣̠̌ˁ̨̡̛̪̭̭̭̬̌̏͘͘
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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 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за извршување на Буџетот

на Општина Ѓорче Петров за 2020 годинa
Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2020
годинa, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и осмата седница на
Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/21
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски 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.
бр.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, 147/15 и Сл.Весник на РСМ бр.202/2019) и член 16 точка 37 од
Статутот на Општината Ѓорче Петров (“Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.
18/13)-Пречистен текст и Статутарните одлуки за измени и дополнвања на Статутот на
општина Ѓорче Петров ( Сл. гласник на општина Ѓорче Петров бр. 13/14 и 3/19), Советот на
Општина Ѓорче Петров на 38-та седница одржана на 27.12.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за извршување на Буџетот на Општината Ѓорче Петров
за 2020 година
Член 1
Буџетот на Општината Ѓорче Петров за 2020 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.
Член 3
Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да
ги користат наменски, рационално и економично.
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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.
- за вработените кои немаат статус на државни службеници, вредноста на бодот за
пресметување на бруто плата изнесува 13,03 денари.
Ако Владата на Р.М. донесе одлука за зголемување или намалување на платите, ќе се
применува новата вредност.
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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 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 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) .
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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), доколку живеел во
заедница, му припаѓа парична помош во износ од 15.000,00 денари. Живеењето во
заедница подразбира да се со исто место на живеење на иста адреса што се докажува со
документ за идентификација (лична карта или пасош).
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 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

ɋɬɪ191 Ȼɪɨʁ. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 27Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ
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.
Член 23
Буџетот на Општина Ѓорче Петров се извршува од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
Член 24
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина
Ѓорче Петров”, а ќе се применува од 01 Јануари 2020 година.

Број 08-4133/23
од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски 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 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за утврдување на вредност на бодот

за платите на државните службеници за 2020 година
Се објавува Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2020 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и
осмата седница на Советот, одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/22
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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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 Општина Ѓорче Петров – Пречистен текст (Сл.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 13/14 и 3/19),
Советот на Општина Ѓорче Петров на 38-та седница одржана на ден 27.12.2019 година,
донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вредност на бодот за платите
на административни службеници на општина Ѓорче Петров
за 2020 година

Член 1
Вредноста на бодот за платите на административните службеници за периодот од
01.01. до 31.12.2020 г. изнесува 81,10 денари.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина
Ѓорче Петров”, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2020 година.

Број 08-4133/24
од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски 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 13/14 и 3/19), 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 2020 година

Се објавува Одлуката за методологија за утврдување на критериуми за распределба
на блок дотација на основните училишта на Општина Ѓорче Петров за 2020 година, што
Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и осмата седница на Советот,
одржана на ден 27.12.2019 година.

Број 09-4224/23
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 62 став 1 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
244/19) и член 16 став 1 точка 37 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.13/14 и 3/19), Советот на Општина Ѓорче Петров на 38-та седница одржана на ден 27.12.
2019 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 2020

Член 1
Со оваа Одлука се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за
распределба на блок дотацијата наменета за основните училишта на триторијата на
Општина Ѓорче Петров.
Член 2
Согласно Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2020 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.
Член 4
Критериуми за распределба на блок дотацијата за 2020 година по основни училишта
се:
- вкупно добиената сума на блок дотацијата за 2020 година од Министерството за
образование и наука,
- бројот на ученици вкупно на ниво на општина, односно по основно училиште,
запишани за учебната 2019/2020 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.
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Член 5
Распределбата се врши само на средствата од блок дотацијата кои служат за
покривање на сите материјални трошоци според следната формула:
НД= (м2џ0,3)+(бр.уч.џ4):(вк.м2џ0,3)+(вк.бр.уч.џ4) , каде
НД – Наменски дел за покривање на материјални трошоци за 2020 година
= ( 162.621.000,00 - 157.800.000,00 = 4.821.000,00), од кои:
- 162.621.000,00 денари е вредноста на вкупната блок дотација за 2020 г. за Основно
образование,
- 157.800.000,00 денари е вкупниот износ за бруто плати за сите О.О.У. и
- 4.821.000,00
денари е разликата што останува за распределување за
материјални трошоци;
- Во наменскиот дел во износ од 4.821.000,00 денари за покривање на потребите на ООУ
за материјални трошоци, се додава предвиденото салдо од нереализирана блок дотација за
ООУ од минати години со проекција во износ од 9.000.000,00 денари. Збирот од
наменскиот дел и предвиденото салдо од минати години изнесува 13.821.000,00 и
претставува вкупниот износ за распределба на наменскиот дел од блок дотацијата за ООУ
за 2020 година.
К м2 – коефициент за површина =0,3 и
К уч. - коефициент за број на ученици = 4

Табела по формула
РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИОТ ДЕЛ ОД БЛОК ДОТАЦИЈАТА (БЕЗ БРУТО
ПЛАТИ)
Наменскиот дел за 2020 година изнесува 13.821.000
Коефициент за површина = 0,3
Коефициент за број на ученици = 4
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име на
Училиште
Мирче Ацев
Ѓорче Петров
ДПЃ Беровски
Страшо Пинџур
Т.Милошевски
Јоаким Крчовски
Вкупно:

Вк.
Вк.
ВКУПНО
Површина Вк. Ученици Коефициент ПРОЦЕНТ МКД
4.400
740
4.282
20,67%
2.856.800
3.820
321
2.431
11,30%
1.561.773
4.762
835
4.771
23,15%
3.163.669
2.964
615
3.352
15,97%
2.207.214
1.335
486
2.349
10,89%
1.541.000
1.464
532
2.572
18,02%
2.490.544
18.745

3.529

19.757

100 %

13.821.000
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Во табелата во колоната на процентот за распределба се врши корекција, односно
намалување по 1 апоен, на петте основни училишта, за сметка на 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 1.100.000,00 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
Согласно наведените критериуми се врши распределба на блок дотацијата по
основни училишта за 2020 година, пресметани во табела со податоци во апсолутен износ и
проценти, која е составен дел на оваа Одлука.
Член 8
Одлуката стапува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник на Општина
Ѓорче Петров”.

Број 08-4133/25
од 27.12.2019 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски 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 13/14 и 3/19), 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 2020 година

Се објавува Одлуката за доделување еднократна парична помош на семејствата со
новороденче на подрачјето на Општина Ѓорче Петров во 2020 година, што Советот на
Општина Ѓорче Петров ја донесе на Триесет и осмата седница на Советот, одржана на ден
27.12.2019 година.

Број 09-4224/24
од 27.12.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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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 13/14 и 3/19), Советот на Општина
Ѓорче Петров на 38-мата седница одржана на ден 27.12.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче
на подрачјето на Општина Ѓорче Петров во 2020 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 2020 година.
Член 2
На секое семејство со новороденче во 2020 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.
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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, 471230помош за новороденчиња.
Член 6
Одлуката стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина
Ѓорче Петров“, а ќе се применува од 01.01.2020 година.
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