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Март 2019 година

ɋɬɪ1 Ȼɪɨʁ3. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за прифаќање на иницијатива за измена и дополнување на
Статутот на Општина Ѓорче Петров

Се објавува Одлуката за прифаќање на иницијативата за измена и дополнување на
Статутот на Општина Ѓорче Петров, што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на
дваесет и петтата седница, одржана на ден 13.03.2019 година.

Број 09-935/1
од 13.03.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ2 Ȼɪɨʁ3. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 став1 точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ број 5/02) и член 102 став 2 од Статутот на Ѓорче Петров-пречистен
текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 18/13), а согласно со Амандманите
XXXIII,XXXIV,XXXV и XXXVI (Службен Весник на РМ број 6/19 и Уставниот закон за
спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI (Службен Весник на РМ број 6/19) и
Иницијативата на градоначалникот на општина Ѓорче Петров за измена и дополнување на
Статутот н општината, Советот на Општина Ѓорче Петров на 25-тата седница одржана на
ден 13.03.2019 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
За прифаќање ана иницијативата за измена и дополнување
на Статутот на Општина Ѓорче Петров
Член 1
Се прифаќа Иницијативата поднесена од Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
за отпочнување на постапка за измена и дополнување на Статутот на општината.
Член 2
Се задолжува градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, да изготви предлогСтатутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на општината, во која треба
да се предвиди измена и дополнување на член 7 став 2 од Статутот на Општина Ѓорче
Петров-пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров број 18/13) и
Статутарна одлука за измена и дополнување на статутот на Општина Ѓорче Петров
(Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр13/14), на начин што помеѓу зборовите
„Република и Македонија“ треба да се додаде зборот „Северна“.

Член 3
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-829/3
од 13.03.2019 година
Скопје

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

ɋɬɪ3 Ȼɪɨʁ3. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за измена и дополнување
на Статутот на Општина Ѓорче Петров

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче
Петров, што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на дваесет и петтата седница,
одржана на ден 13.03.2019 година.

Број 09-935/2
од 13.03.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ4 Ȼɪɨʁ3. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 став 1 точка 1, член 62 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ” бр.05/2002), и член 103 од Статутот на Општина Ѓорче Петровпречистен текст (“Сл.гласник на Општина Ѓорше Петров” бр.18/13), а согласно со
Амандманите XXXIII,XXXIV,XXXV и XXXVI (Службен Весник на РМ број 6/19 и Уставниот
закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI (Службен Весник на РМ број
6/19) и Иницијативата на градоначалникот на Општина Ѓорче Петров за измена и
дополнување на Статутот н општината, Советот на Општина Ѓорче Петров на 25-тата
седница одржана на ден 13.03.2019 година, донесе
СТАТУТАРНА ОДЛУКА
За измена на Статутот на Општина Ѓорче Петров

Член 1
Во Статутот на Општина Ѓорче Петров-пречистен текст (Службен Гласник број 18/13) и

Статутарна одлука за измена и дополнување на статутот на Општина Ѓорче Петров
(Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр13/14), се врши измена и дополнување на член 7
став 2, на начин што помеѓу зборовите „Република и Македонија“ се додава зборот „Северна“.

Член 2
Статутарна одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен
Гласник на Општина Ѓорче Петров ”.

Број 08-829/4
од 13.03.2019 година
Скопје

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

ɋɬɪ5 Ȼɪɨʁ3. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2018 година

на Јавната општинска установа за деца - детска
градинка „Росица“-Ѓорче Петров, Скопје

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна сметка за 2018 година на Јавната
општинска установа за деца - детска градинка „Росица“-Ѓорче Петров, Скопје, што советот
на Општина Ѓорче Петров ја донесе на дваесет и петтата седница, одржана на ден
13.03.2019 година.

Број 09-935/3
од 13.03.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ6 Ȼɪɨʁ3. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен
Весник на Р.М.“ бр.5/2002), член 116 став 1, алинеја 4 од Законот за заштита на децата
(„Службен Весник на Р.М.“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), член 16 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Ѓорче Петров
Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на статутутот на Општина Ѓорче Петров „Службен
Весник“ бр 13/14), Советот на Општина Ѓорче Петров на 25-тата седница одржана на ден
13.03.2019 година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишна сметка за 2018 година на Јавната
Општинска Установа за деца-детска градинка
„Росица“-Ѓорче Петров-Скопје

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров ja усвои Годишната сметка за 2018 година на
Јавната Општинска Установа за деца-детска градинка „Росица“-Ѓорче Петров-Скопје, за
сметките :
- 7780101996 787 17,
- 7780101996903 11 и
- 7780101996603 10.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина
Ѓорче Петров“.

Број 08-829/5
од 13.03.2019 година
Скопје

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

ɋɬɪ7 Ȼɪɨʁ3. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за именување
претставници на Општина Ѓорче Петров во Училишниот Одбор
на општинско Основно училиште „Страшо Пинџур“ – Скопје

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за именување
претставници на Општина Ѓорче Петров во Училишниот Одбор на општинско Основно
училиште „Страшо Пинџур“ – Скопје, што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на
дваесет и петтата седница, одржана на ден 13.03.2019 година.

Број 09-935/4
од 13.03.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ8 Ȼɪɨʁ3. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен
Весник на Р.М.“ бр.5/2002), член 62 став 1, член 124 став 2 и 3 од Законот за основно
образование („Службен Весник на Р.М.“ бр. 103/08, 48/09, 53/09, 82/09, 88/09, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13), и член 16 став 1 точка 37 од Статутот
на Општина Ѓорче Петров-(Пречистен текст)(Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров
бр.18/2013) и Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче
Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Советот на Општина Ѓорче
Петров на 25-тата седница одржана на ден 13.03.2019 година, донесе:

ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за именување претставници на
Општина Ѓорче Петров во Училишниот Одбор на општинско Основно
училиште „Страшо Пинџур“ - Скопје

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров врши измена и дополнување во Член 1 став 1
алинеа 1 и 2 од Одлуката за именување претставници во Училишниот Одбор на Основното
училиште „Страшо Пинџур“ број 08-2556/23 од 12.09.2016 година („Службен Гласник на
Општина Ѓорче Петров“ број 9/16) како што следи:
-

за претставници во Училишниот Одбор на Основното училиште „Страшо Пинџур,
наместо Љубиша Велјановски и Тони Ристовски, се именуваат Гордана Арсенова
и Бојан Аначков.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина
Ѓорче Петров“.

Број 08-829/6
од 13.03.2019 година
Скопје

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

ɋɬɪ9 Ȼɪɨʁ3. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за реализација на
Програмата за урбано планирање „Ф“ , Програмата за комунални
дејности и Програмата за заштита на животната
средина за 2018 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за реализација на
Програмата за урбано планирање „Ф“, Програмата за комунални дејности и Програмата за
заштита на животната средина за 2018 година, што советот на Општина Ѓорче Петров ја
донесе на дваесет и петтата седница, одржана на ден 13.03.2019 година.

Број 09-935/5
од 13.03.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче Петров(Пречистен текст) (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
Општина Ѓорче Петров број 13/14), Советот на Општина Ѓорче Петров на 25-тата седница

одржана на ден 13.03.2019 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за урбано
планирање „Ф“ за 2018 година, Програмата за комунални дејностина
Општина Ѓорче Петров за 2018 година и Програмата за заштита
на животната средина за 2018 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за урбано планирање „Ф“ за 2018 година, Програмата за комунални дејности на
Општина Ѓорче Петров за 2018 година и Програмата за заштита на животната средина за
2018 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-829/7
Од 13.03.2019 година
Скопје

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

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ-СКОПЈЕ
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЛЕР
________________________________________________________________________

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМАТА
ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 01-12/2018година

ƴǈǘǚ 2019 год.
Скопје
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ПРОГРАМА ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНА ПРОГРАМА Ф ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ

1.

Изработка на Детални Урбанистички Планови-ДУП согласно нов ГУП
на град Скопје 2012-2022год.
согласно ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНА НА ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
“Ф„ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

1.1.

Според завршените постапки за Јавни набавка на услуги за Изработка на ДУП за
сите градски четврти на територија на општината Ѓорче Петров, се избрани
изготвувачи на ДУП, дефинирани цени, склучени договори и е отпочната работа
за Изработка на ДУП за градските четврти.
За плановите со поголеми Четврти од 30.00ха. градот Скопје треба да донесе
УПЧ- Урбанистички план за четврт, па потоа да се отпочне со постапка за
донесување на ДУП.
Изработка на Детални Урбанистички Планови-ДУП согласно нов ГУП на град
Скопје 2012-2022год.

1.

Фаза:

ДУП за четврт С3 06
Големина на плански опфат:
˅˓ˈˇːˑ˔˕ ˔ˑ ʓʓʑ 236.000.00ˇˈː.
˒ˎ˃˕ˈːˑ
ͲͲͲǡͲͲͲˇˈː
ˊ˃ˇˑ˒ˎ˃˕˃ʹ͵.000.00ˇˈː.

45.61ха;

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

Изготвувач: Ин Пума ДОО Скопје ;
Договор бр : 03-24/19; 0307-105/1 од 07.06.2013;

2.

ДУП за четврт С3 13
Големина на плански опфат:
˅˓ˈˇːˑ˔˕ ˔ˑ ʓʓʑ
1.300.023.00ˇˈː.
˒ˎ˃˕ˈːˑ
ͲͲͲǡͲͲͲˇˈː
ˊ˃ˇˑ˒ˎ˃˕˃
ͳ.300.023.00ˇˈː.
Фаза:

Одобрена Планска програма,
добиени се податоци и информации,
Има изготвено работна планска документација.
Изготвувач: Ин Пума ДОО Скопје.
Договор бр: 03-46/23; 0307-327/3 од 18.10.2013;

51.70ха;

ɋɬɪ13 Ȼɪɨʁ3. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

3.

Фаза:

ДУП за четврт С3 14
Големина на плански опфат:
˅˓ˈˇːˑ˔˕ ˔ˑ ʓʓʑ
1.633.120.00ˇˈː.
˒ˎ˃˕ˈːˑ
ͻͻǤͺʹǤͲͲˇˈː
ˊ˃ˇˑ˒ˎ˃˕˃
ͷ͵ǤʹͶͺǤͲͲˇˈː
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64.96ха;

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

Изготвувач: Иванов Инженеринг ДООЕЛ Битола.
Договор бр:
03-46/26; 03-38/13 од 21.10.2013;

4.

Фаза:

ДУП за четврт С3 16
Големина на плански опфат:
˅˓ˈˇːˑ˔˕˔ˑʓʓʑͺͲǤͻǤͲͲˇˈːǤ
˒ˎ˃˕ˈːˑͲͲͲǡͲͲͲˇˈː
ˊ˃ˇˑ˒ˎ˃˕˃ͺͲǤͻǤͲͲˇˈːǤ

47.38ха;

Потребна е изработка на Планска програма. Има работна верзија.

Изготвувач: ГИМ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје,
Договор бр: 03-24/32; 1002-447/8 од 14.06.2013;
5.

Фаза:

ДУП за четврт С3 20
Големина на плански опфат:
˅˓ˈˇːˑ˔˕ ˔ˑ ʓʓʑ
͵ͷͻ.ͻ00.00ˇˈː
˒ˎ˃˕ˈːˑ
ʹͷͳǤͻ͵ͲǤͲͲˇˈː
ˊ˃ˇˑ˒ˎ˃˕˃
ͳͲǤͻͲǤͲͲˇˈː
ˑˇ˓ˉ˃ː˃˒ˑ˅˕ˑ˓ː˃ˬ˃˅ː˃˃ːˍˈ˕˃
ʜ˃ˏˋ˔ˎˈ˰ˈ˒ˑˋː˔˕ˋ˕˖˙ˋˋ

50.59ха;

Изготвувач: Иванов Инженеринг ДООЕЛ Битола.
Договор бр: 03-24/27; 03-17/13 од 11.06.2013;

6.

Фаза:

ДУП за четврт С3 21
Големина на плански опфат:
˅˓ˈˇːˑ˔˕ ˔ˑ ʓʓʑ
ͳǤͻͳͳǤͲͲ.00ˇˈː.
˒ˎ˃˕ˈːˑ
ͶǤͶͲǤͲͲˇˈː
ˊ˃ˇˑ˒ˎ˃˕˃
ͳǤͳͶǤͻͲǤͲͲˇˈː
Добиени изводи од УПЧ за градска четврт СЗ 21.
Потребно е да се изработи планска програма.

Изготвувач: Иванов Инженеринг ДООЕЛ Битола.
Договор бр: 03-46/26; 03-38/13 од 21.10.2013;

82.30ха;
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Изработка на Детални Урбанистички Планови-ДУП согласно нов ГУП на град Скопје
2012-2022год.за кои е во тек јавна набавка
7.

Фаза:

ДУП за четврт С3 05
Големина на плански опфат:

55.62ха;

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

Изготвувач: Потребна е јавна набавка за избор на изработувач на планот.

8.

ДУП за четврт С3 24
Големина на плански опфат:

47.07ха;

Фаза:
Се чека донесување на Урбанистички план за четврт СЗ 24 од Град Скопје.
Изготвувач: Потрбна е јавна набавка за избор на изработувач на планот.

9.

ДУП за четврт С3 27
Големина на плански опфат:

34.92ха;

Фаза:
Добиени се изводи од УПЧ за градска четврт СЗ 27.
Изготвувач: Потребна е јавна набавка за избор на изработувач на планот.

10.

Фаза:

ДУП за четврт С3 09
Големина на плански опфат:

113.01ха;

Се чека донесување на Урбанистички план за четврт СЗ 09 од Град Скопје.
Потребна е јавна набавка за избор на изработувач на планот(еден блок).

ДУП за Четврти со површина помала од 30ха со отпочната постапка за донесување
11.

Фаза:

ДУП за четврт С3 12
Големина на плански опфат:
˅˓ˈˇːˑ˔˕ ˔ˑ ʓʓʑ
Ͷ.ͻͲͲ.00ˇˈː.
˒ˎ˃˕ˈːˑʹͺǤͶͲǤͲͲˇˈː
ˊ˃ˇˑ˒ˎ˃˕˃
ͳͻͳǤͳͲǤͲͲˇˈːǤ
Нацрт ДУП утврден на Совет и завршена јавна анкета.
Потребна е повторна јавна анкета.

Изготвувач: Иванов Инженеринг ДООЕЛ Битола.
Договор бр: 03-46/26; 03-38/13 од 21.10.2013;

19.06 ха;
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12.

ДУП за четврт С3 25
Големина на плански опфат:
˅˓ˈˇːˑ˔˕ ˔ˑ ʓʓʑ ͳͻͻ. ͶʹͲ.00ˇˈː.
˒ˎ˃˕ˈːˑ
000.000.00ˇˈː
ˊ˃ ˇˑ˒ˎ˃˕˃
ͳͻͻǤͶʹͲǤͲͲˇˈːǤ

Фаза:
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28.49ха;

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

Изготвувач: ДПУ БИЛД ДООЕЛ Скопје.
Договор бр: 03-24/31;195/13 од 14.06.2013

3.

Изработка на Урбанистички Планови за Села и урбанистичко плански
документации вон населено место согласно
ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ “Ф„ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

13.

ʣ˃ˊ˃ǣ

ʢʞʠˊ˃˔ˈˎˑʜʝʑʝʠʔʚʝ
ʒˑˎˈˏˋː˃ː˃˒ˎ˃ː˔ˍˋˑ˒˗˃˕ǣͳʹǤͷ˘˃Ǣ
˅˓ˈˇːˑ˔˕ ˒ˑ ˇˑˆˑ˅ˑ˓
ͳǤ͵ͺǤͺ͵Ͳ,00 ˇˈː.
˒ˎ˃˕ˈːˑͺʹǤʹͻͺǤͲͲˇˈː
ˊ˃ˇˑ˒ˎ˃˕˃ͷͷͳǤͷ͵ʹǤͲͲˇˈː

Завршена јавна анкета. Поради дополнителна разработка на планот потребна
е повторна јавна анкета.

ʗˊˆˑ˕˅˖˅˃˚ǣʗʜ-ʞʢʛʏʓˑˑʠˍˑ˒ˬˈǤ
Договор бр: 03-45/17; 0307-183/3 од 27.06.2014;

14.

УПС за село ВОЛКОВО
Големина на плански опфат:
328.20 ха;
Вредност на договор
1.853.615,00 ден.
платено
000.000,00ден
за доплата
1.853.615,00 ден.
Фаза:
Организирана Јавна анкета и стручна презентација.
Планот мирува поради проблем со сообраќајна инфраструктура со планот и
планирана со ГУП.
Проблем има со изработка на заштитно конзерваторски основи бидејќи УЗКН бара многу
висока сума
Изготвувач: „ЛОУТЕК’ Доо Скопје.
Договор бр: 03-58/21 од 09.09. 2015; 20-1/015 од 14. 09. 2015.
1ͷ.

ʢʞʠˊ˃˔ˈˎˑʜʗʙʗʧʡʏʜʔ
ʒˑˎˈˏˋː˃ː˃˒ˎ˃ː˔ˍˋˑ˒˗˃˕ǣ
˅˓ˈˇːˑ˔˕ ˒ˑ ˇˑˆˑ˅ˑ˓
ǤͲͲͲǡͲͲˇˈː.
˒ˎ˃˕ˈːˑͲͲͲǤͲͲͲǤͲͲˇˈː
ˊ˃ˇˑ˒ˎ˃˕˃ǤͲͲͲǡͲͲˇˈː.

Фаза:
Изготвувач:

Почетна фаза – обезбедени индикации од АКН
Иванов Инженеринг ДООЕЛ Битола.

ͶǤ͵Ͳ˘˃Ǣ
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Договор бр: 03-45/19; 03-42/14 од 30.06.2014;
16.

ʢʞʑʜʛʑʔʚʔʞʝʚʔ
ʒˑˎˈˏˋː˃ː˃˒ˎ˃ː˔ˍˋˑ˒˗˃˕ǣ
˅˓ˈˇːˑ˔˕ ˒ˑ ˇˑˆˑ˅ˑ˓
ʹǤ͵ͷͺǤͷʹͷǡͲͲˇˈː.
˒ˎ˃˕ˈːˑͲͲͲǤͲͲͲǤͲͲˇˈː
ˊ˃ˇˑ˒ˎ˃˕˃ʹǤ͵ͷͺǤͷʹͷǡͲͲˇˈː.

Фаза:

ʹͷǡͲͲ˘˃Ǣ

Почетна фаза – добиени услови за планирање на просторот.

Изготвувач: ИН-ПУМА Доо Скопје.
Договор бр: 03-45/17; 0307-183/3 од 27.06.2014;

Изработка на Урбанистички План за село за кој е во тек јавна набавка, согласно
ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНА НА ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ “Ф„ НА ОПШТИНА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЗА 2018година.

17.

Изменување и дополнување на УПС Орман(дел),
Во тек е јавна набавка.

Изработка на Урбанистички План вон населено место за кој е потребна јавна набавка
18.

Изменување и дополнување на УПВНМ Клучка стопански двор УЕ А,УЕ Б-Блок 6 и УЕ
В.
Потребна е јавна набавка.
Големина на плански опфат:
83.35 ха;

Фаза:
Изготвувач:

Изработка на Детални Урбанистички Планови по прифатена приватна иницијатива
19.

Изменување и дополнување на ДУП за градска четврт СЗ 03, Блок 8
По прифатена иницијатива на приватно лице на негова сметка, по програма за
изменување и дополнување на програма за урбанистичко планирање за 2017год.
Големина на плански опфат:

0.93 ха;

Фаза:
Одобрена планска програма
Изготвувач: ГИМ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје,

20.

Изменување и дополнување на ДУП за градска четврт СЗ 03, Блок 3
По прифатена иницијатива на приватно лице на негова сметка, по програма за
изменување и дополнување на програма за урбанистичко планирање за 2017год.
Големина на плански опфат:

1.47 ха;
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Фаза:
Одобрена планска програма,доставен предлог план.
Изготвувач: ИН ПУМА , Скопје,

ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА:

ОДОБРЕНИ
1. Со бр. 25-446 од 03.07.2018 год.
- ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ВРЕЛОВОД В2.070.180 ОД
НОВОПРОЕКТИРАНА ШАХТА Ш240 НА В2.070 ДО ШАХТА Ш050 (НАС. АЛЕКСАНДРИЈА) – ОПШТИНA ЃОРЧЕ
ПЕТРОВ (ОД СТАЦИОНАЖА km 0+264,21 ДО СТАЦИОНАЖА km 0+590,31)
2. Со бр. 25-438 од 30.11.2017 год.
- Проектот за инфраструктура за изградба на водоводна мрежа, атмосверска и фекална канализација по ул.
Борис Сарафов ( ул. 4-ти Јули ) од раскрсница со ул. Сремски фронт до раскрсница со ул. Македонска војска
-ВО ПОСТАПКА:
1. Новa 0,4 KV надземна мрежа за приклучок на објект на Славољуб Сотировски
2. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАТСРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСОВОД “ ДЕЛНИЦА 33, ШАХТА 29 И 30 И МРС ЗА
ОБЈЕКТ АЛКАЛОИД - ЛАФОМА“
3. Проект за инфраструктура за локален пат на К.П. бр. 2336 дел, 2409 дел, 2429 дел и 2431 дел, К.О. Кучково,
Општина Ѓорче Петров
4. 10(20) KV кабелски вод за приклучок на нова трафостаница ТС 10/0,4 kV
5. Нов 10(20) KV кабелски вод за приклучок на ТС 10/0,4 kV за напојување на објект
6. Каблирање на дел од 10(20) kV воздушен вод - извод 20 од ТС Ѓорче Петров 110/10 kV
7. ПИ за новопланирана сервисна улица 1.1 во УПВНМ клучна стопански двор во УЕ А, за поврзување на
општински пат (О 25) улица пат за економија од ГУП на Град Скопје до Улица 1 од УПВНМ Клучка стопански
двор, КО Кучково, Општина Ѓорче Петров
8. Нов 10(20) KV кабелски вод од ТС 110/10 kV Ѓорче Петров до ТС 10/0,4 Јурија
9. Нов 10(20) KV кабелски вод - Извод 8 од ТС Ѓорче Петров (2 дел)
10. Нов 10(20) KV кабелски вод - Извод 8 од ТС Ѓорче Петров (3 дел)
11. Проект за инфраструктура за водоводна мрежа за Новопланирана улица 2, Новопланирана улица 5,
Новопланирана улица 6 и Новопланирана улица 7, Општина Ѓорче Петров
12. Хидрантска мрежа
13. 10(20) kV кабелски вод за приклучок на нова ТС 10/0,4 kV Униграфика
14. Проект за инфраструктура за имплементација на Мини кабелска канализација долж улица Ѓорче Петров,
Скопје
15. Проект за инфраструктура за 10(20) kV кабелски приклучен вод за БСТС 10(20)/0,4 kV на ул 52 во
с.Волково на КП 3429/10
- ПРЕКИНАТИ(ПОВЛЕЧЕНИ):
1. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАТСРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСОВОД “ ДЕЛНИЦА 33, ШАХТА 29 И 30 И МРС ЗА
ОБЈЕКТ АЛКАЛОИД - ЛАФОМА“ МРС ЗА ОБЈЕКТ “ ТГС (технички гасовод) “ И МРС ЗА ОБЈЕКТ “ ВЛАЕ“ ФАЗА 2
2. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАТСРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСОВОД “ ДЕЛНИЦА 33, ШАХТА 29 И 30 И МРС ЗА
ОБЈЕКТ АЛКАЛОИД - ЛАФОМА“ МРС ЗА ОБЈЕКТ “ ТГС (технички гасовод) “ И МРС ЗА ОБЈЕКТ “ ВЛАЕ“ ФАЗА 1
3. 10(20) KV кабелски вод за приклучок на нова трафостаница ТС 10/0,4 kV
4. ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ВРЕЛОВОД B2.070.180 ОД
НОВОПРОЕКТИРАНА ШАХТА Ш240 НА B2.070 ДО ШАХТА Ш050 (НАС.АЛЕКСАНДРИЈА) - ОПШТИНИ
КАРПОШ И ЃОРЧЕ ПЕТРОВ (ОД СТАЦИОНАЖА km 0+257,91 ДО СТАЦИОНАЖА km 0+588,80 ) X2
5. Проект за инфраструктура за изградба на гасовод “Делница 33, шахта 29 и 30 и МРС за објект “АлкалоидЛафома“, МРС за објект “ТГС (Технички гасови)“ и МРС за објект Влае“ X2
6. Хидрантска мрежа
6. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАТСРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСОВОД “ ДЕЛНИЦА 33, ШАХТА 29 И 30 И МРС ЗА
ОБЈЕКТ АЛКАЛОИД - ЛАФОМА“ МРС ЗА ОБЈЕКТ “ ТГС (технички гасовод) “ И МРС ЗА ОБЈЕКТ “ ВЛАЕ“ ФАЗА 2
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7. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАТСРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСОВОД “ ДЕЛНИЦА 33, ШАХТА 29 И 30 И МРС ЗА
ОБЈЕКТ АЛКАЛОИД - ЛАФОМА“ МРС ЗА ОБЈЕКТ “ ТГС (технички гасовод) “ И МРС ЗА ОБЈЕКТ “ ВЛАЕ“ ФАЗА 1

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ

ОДОБРЕНИ
ЗА ПОТРЕБИ НА ОПШТИНАТА

Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɚ ɩɚɪɰɟɥɚ Ƚɉ  ɫɨ
ɧɚɦɟɧɚȼ- ɞɟɬɫɤɚɝɪɚɞɢɧɤɚɧɚɄɉɄɈȼɨɥɤɨɜɨɨɞɈɩɲɬɚɤɬȼɨɥɤɨɜɨɈɩɲɬɢɧɚ
Ȯɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ
2. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɨ
ɭɱɢɥɢɲɬɟÄȳɨɚɤɢɦɄɪɱɨɜɫɤɢ³ɧɚɞɟɥɨɞɄɉɢɄɉɄɈɈɪɦɚɧɜɨɧɝɪɚɞ ɨɞɍɉɋ
Ɉɪɦɚɧ ɨɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ- ɋɤɨɩʁɟ
ɂɡɪɚɛɨɬɭɜɚɱ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɲɬɜɨ ɩɪɨɦɟɬ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ȽȿɂɇȽ Ʉɪɟɛɫ ɭɧɞ Ʉɢɮɟɪ
ɂɧɬɟɪɧɟɲɧɟɥɢɞɪȾɈɈɋɤɨɩʁɟ
1.

Приватна иницијатива
3.

ȺɊɏɂɌȿɄɌɈɇɋɄɈ ɍɊȻȺɇɂɋɌɂɑɄɂ ɉɊɈȿɄɌ ɁȺ Ƚɉ  ɂ ɋɈ ɇȺɆȿɇȺ $-ȾɈɆɍȼȺȵȿ ȼɈ
ɋɌȺɇȻȿɇɂɄɍȷɂɁȺɄɉɄɈɄɍɑɄɈȼɈɈɉɒɌɂɇȺȮɈɊɑȿɉȿɌɊɈȼ

4. Архитектонско урбанистички проект за уредување на ГП 7.1 со намена на градба A2 –
домување во станбени згради, од ДУП за градска четврт С3 18, Општина Ѓорче Петров

ВО ПОСТАПКА

Приватна иницијатива
1. ȺɍɉɡɚȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢɋɬɟɜɱɟɄɉɄɈɈɪɦɚɧ- ȼɨɧȽɊɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ
ɂɡɪɚɛɨɬɭɜɚɱȾɪɭɲɬɜɨɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɚʃɟȼɂɁɍɊȺȾɈɈȿɅɋɬɪɭɦɢɰɚ
2.

ȺɍɉɧɚɄɉɄɉɄɉɄɉɄɉɄɉɢɞɟɥɨɞ
Ʉɉ  ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ Ƚɉ  ɡɚ ɨɛʁɟɤɬ ɫɨ ɧɚɦɟɧɚ Ƚ – ɋɬɨɜɚɪɢɲɬɚ ɨɞ ɍɉȼɇɆ
ɤɥɭɱɤɚɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɜɨɪɄɈɄɭɱɤɨɜɨɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ
ɂɡɪɚɛɨɬɭɜɚɱȾɪɭɲɬɜɨɡɚɬɪɝɨɜɢʁɚɢɭɫɥɭɝɢȻɂɅȾɍɊȻȺɇȾɈɈȿɅɋɤɨɩʁɟ
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А:

ДУП за четврт С3 20
Големина на плански опфат: 50.59ха;
˅˓ˈˇːˑ˔˕ ˔ˑ ʓʓʑ
͵ͷͻ.ͻ00.00ˇˈː
˒ˎ˃˕ˈːˑ˅ˍ˖˒ːˑʹͷͳǤͻ͵ͲǤͲͲˇˈː
˒ˎ˃˕ˈːˑ˅ˑʹͲͳͺˆˑˇǤ ͳͲǤͻͲǤͲͲˇˈː ȋʹͲΨȌ
за доплата

107.970.00ˇˈː

Изготвувач: Иванов Инженеринг ДООЕЛ Битола.
Договор бр: 03-24/27; 03-17/13 од 11.06.2013;

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП 1.4 со
намена В2 - детска градинка, на КП 1912/3, КО Волково, од Општ акт Волково, Општина
Ѓорче Петров.
ɂɡɪɚɛɨɬɭɜɚɱ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɲɬɜɨ ɩɪɨɦɟɬ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ȽȿɂɇȽ Ʉɪɟɛɫ ɭɧɞ Ʉɢɮɟɪ
ɂɧɬɟɪɧɟɲɧɟɥɢɞɪȾɈɈɋɤɨɩʁɟ
˅˓ˈˇːˑ˔˕ ˔ˑ ʓʓʑ

41.951.00ˇˈː

II. Подпрограма Ф.2. и Ф.3. за уредување на градежно земјиштеи
уредување на просторот во руралното подрачје
1. Подпрограма ФA. и ФD. За уредување на градежно земјиште класифицирано по
основни сметки
482.110 Подготовка на проекти вклучувајчи дизајн на улици, пешачки патеки,
плoштади и други јавни површини
1. Изработени се основни проекти за изградба и реконструкција на повеќе улици во
општината и тоа за:
1.1

1.2

Изработени се основни проекти за улици 1, 3 и 4 ДУП СЗ 18 (фаза водовод,
фекална канализација, адмосферска канализација, фаза патишта, фаза улично
осветлување фаза сообраќај, ревизија)
Изработени се основни проекти за улици Радушка (фаза фекална канализација,
адмосферска канализација, фаза патишта)
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.1

1.2
1.3
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Изработен проект за сообраќајно решение за раскрсница во сред село Волково
(ревизија)
Изработен е проект за локален пат с. Орман, с. Волково, с. Кучково, граничен
премин Чашка, делница Волково - Кучково ( патишта, ревизија)
Изработен е проект за реконструкција и рехабилитација ул. Ѓуро Салај и ул.
Јосиф Ковачев
Изработка на проекти спој ул. Социјалистичка Зора и ул. Сремски Фронт (фаза
електрика, фаза патишта фаза ревизија)
Изработка на проекти за локалитет Мало Стопанство ул. „А“ (фаза патишта, фаза
ревизија)
Изработен е проект за реконструкција локален пат с. Орман, с. Волково, с.
Кучково, граничен премин Чашка, делница пристапен пат с. Орман (патишта,
сообраќајно решение, ревизија)
Изработен е Основен проект за детска градинка во с. Волково
Изработен Основен проект за спортска сала во ООУ Димитар Поп Георгиев
Беровски во нас. Хром

За проектирање на улиците, согласно законската регулатива, избрана е фирма
согласно Закон за Јавни Набавки при што како најповолна е избрана фирмата Прима
Инженеринг
Скопје.
Средствата за изработка на проектите во висина од 10.549.220,00ден се обезбедени
од Буџетот на Општината.
481.210 Подготовка на проекти за јавни објекти
1. Во фаза на изработка е основен проект за детска градинка во Стопански Двор
2. Во фаза на изработка е основен проект за доградба на ООУ „Јоаким Крчовски„
3. Во фаза на изработка е основен проект за раскрсница во сред село Волково, со
краци према пруга, с. Орман и с. Кучково
4. Во фаза на изработка е геодетски проект за училишна спортска сала на на ООУ
„Јоаким Крчовски„
5. Завршен е основен проект за реконструкција на ул. Антон Кецкаров
6. Завршен е основен проект за реконструкција на локален пат за с. Орман од ОУ
Јоаким Крчовски во с. Волково да премин на жел. Пруга во с. Орман
7. Завршен е основен проект за реконструкција на паркинг 1 и 2 на ул. Лука Ѓеров
8. Завршен е основен проект за реконструкција на паркинг на ул Тиранска
9. Завршен е основен проект за реконструкција ул. Ѓуро Салај
10. Завршен е основен проект за реконструкција и рехабилитација на ул. Јосиф
Ковачев
11. Завршен е основен проект за реконструкција на ул 49 и 31
12. Завршен е основен проект за градинка во с. Волково
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482.120 Изградба на улици, пешачки патеки, плоштади и др. јавни површини
1.

Изградба на улици
A. Со средствата обезбедени од Ипа Гранд изработена е реконструкција на локален
пат с. Кучково – Грачане месност Чашка, со крак према крстот
со финансиски средства од Вкупно: 7.069.544,00 ден.
Изведувач на работите беше Вато ДОО Студеничани.
Анекс Договор бр.353-0307 од 30.04.2018 год во вкупна вредност од 7.380.000,00
ден.
За реконструкција на локалниот пат, согласно законската регулатива, избрана е
фирма за вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон
за Јавни Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.
B. Со кредит од светска банка изработена е реконструкција и рехабилитација на 4
(четири) уливи: ул.„Алексо Демниевски“ , ул „2“ кружна кај ООУ „Мирче Ацев“, ул
„Знеполе“ и ул. „Пробиштипска“
со финансиски средства од Вкупно: 16.012.540,00ден.
Изведувач на работите беше Ленди Груп.
Добовор бр. 83/0307 од 27.09.2017 год., од вкупна вреднос од 19.867.875,00 ден.
За реконструкција на локалниот пат, согласно законската регулатива, избрана е
фирма за вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон
за Јавни Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.
C. Изградбата на улици во руралниот дел на општината со средства од
Министерство од Транспорт и Врски, се изведени следните улици:
Ул. 54; 56; 46; 66;64 и 62 во Кисела Јабука.
Овие улици ги изведе фирмата ЈП Македонија Пат која е ангажирана од страна на
ЈПДП, Потрошени се вкупно финансиски средства од 3.474.425,00 ден.
Инвеститорот, Министерство за Транспорт и Врски, врши стручен Надзор над
градбата, со свој надзор.
D. Изградба на улици во рурален дел на општината с. Никиштани
Овие улици ги изведе фирмата Изолација Доо Увоз- Извос Скопје која работата ја
доби на тендер за Јавни набавки, Потрошени се вкупно финансиски средства од
908.238,00 ден.
Добовор бр. 03-38/12 од 27.07.2018 год., од вкупна вреднос од 1.998.920,00 ден.

За реконструкција на локалниот пат, согласно законската регулатива, избрана е
фирма за вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за
Јавни Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.
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E. Изградба на улици во урбан дел од општината според ДУП СЗ 18, на ново
проектирани улици 2,5,6 и 7 ( во кругот на ф- Карпош) комплекс Александрија
дел од улица 2.
Овие улици ги изведува фирмата Фабрика Карпош Скопје која работата ја доби на
тендер за Јавни набавки како 3 год. Договор со финансиски средства од 16.111.331.00
ден.
Добовор бр. 03-31/16 од 11.07.2018 год., од вкупна вреднос од 17.999.720,00 ден.
Асфалтирана е улица 49 во с. Волково.
За реконструкција на локалниот пат, согласно законската регулатива, избрана е
фирма за вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон
за Јавни Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.
F. Реконструкција на улици во урбан дел од општината во соработка со Град
Скопје, на ул.„Исаија Мажоски„
Овие улици ги изведе фирмата Улици и Патишта која работата ја доби на тендер за
Јавни набавки, Потрошени се вкупно финансиски средства од 3.000.000,00 ден.
Добовор бр. 03-2320/1 од 16.08.2017 год., од вкупна вреднос од 9.000.000,00 ден.
За реконструкција на локални улици, согласно законската регулатива, избрана е
фирма за вршење стручен Надзор над градбата од Град Скопје.
D. Реконструкција и рехабилитација на дел од ул. Ѓуро Салај и ул. Јосиф Ковачев
Овие улици ги изведе фирмата ЖИКОЛ која работата ја доби на тендер
за Јавни набавки, Потрошени се вкупно финансиски средства од 2.502.339,00 ден.
вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно
Закон за Јавни Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО
Скопје.
2. Изградба на пешачки патеки, тротоари и др. јавни површини
A. Изработени се тротоари на пат Стопански двор до клучката
Овие улици ги изведе фирмата Фабрика Карпош која работата ја доби на тендер за
Јавни набавки, Потрошени се вкупно финансиски средства од 927.089,00 ден.
Добовор бр. 03-2982/1 од 21.08.2018 год., од вкупна вреднос од 1.000.050,00 ден.
вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни
Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.
B. Изградба на тротоари во урбана заедница Дексион од пат за с. Кондово преку пруга
до Панојот Гиновски, тротоар покрај пруга, ул. Ново Село, ул.„ Австралиска Крак 1“ и
ул„ Австралиска крак 2„
Овие улици ги изведе фирмата ПМК Градба која работата ја доби на тендер за Јавни
набавки, Потрошени се вкупно финансиски средства од 983.558,00 ден.
Добовор бр. 03-29/11од 24.07.2018 год., од вкупна вреднос од 967.166,00 ден., и анекс
договор бр. 44/18 од 20.08.2018 год., со вредност од 163.926,00 ден.
вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни
Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.

ɋɬɪ23 Ȼɪɨʁ3. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

C. Изградба на тротоари во урбана заедница Хром од Веле Марков до детска градинка,
тротоар покрај зградите до градинка до ул.„ 5 Лука Геров“.
Овие улици ги изведе фирмата ПМК Градба која работата ја доби на тендер за Јавни
набавки, Потрошени се вкупно финансиски средства од 676.770,00 ден.
Добовор бр. 03-26/11од 05.06.2018 год., од вкупна вреднос од 798.589,00 ден.
вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни
Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.

D. Изградба на пристапни патеки во урбани заедници и месни заедници, ул.„
81Волково“, ул.„95 Волково“, ул„ 8Кисела Јабука“ и ул.„ 76 Волково – Пржина“
Овие улици ги изведе фирмата ЕНЕРГО МОНТ која работата ја доби на тендер за Јавни
набавки, Потрошени се вкупно финансиски средства од 830.824,00 ден.
Добовор бр. 03-27/12од 17.07.2018 год., од вкупна вреднос од 999.932,00 ден.
вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни
Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.
3. Тампонирање на улици во рурален дел од општината
A. Изградба на пристапни улици, пешачки патеки, паркинзи и други јавни
површини во урбан и рурален дел на Општина Ѓорче Петров, тампонирање на
помошна патека кај пазарче, улица кај гробишта, тампонирање ул. 20 Волково,
тампонирање ул. 22 Волково и тампонирање ул. 24 Волково.
Овие улици ги изведе фирмата ЈУ – БАЈ 2 која работата ја доби на тендер за Јавни
набавки, Потрошени се вкупно финансиски средства од 1.575.624,00 ден.
вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни
Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.

B. Изградба на пристапни улици, рурален дел на Општина Ѓорче Петров,
тампонирање ул. 8 со краците, ул. 40 со краците, ул. 46 со краците, ул. 81 со
краците, ул.89 со краците, ул.78 со краците, ул. 31 и ул. 5.
Овие улици ги изведе фирмата АНИЗОР која работата ја доби на тендер за Јавни
набавки, Потрошени се вкупно финансиски средства од 1.101.814,00 ден.
вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни
Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.
4. Училишта и Детски Градинки
Санација на градинки и основни училишта и доградба на простории во основни
училишта во Опоштина Ѓорче Петров, изработка на заштитни огради во основни
училишта и детски градинки. Бетонски дел од заштитна ограда во ООУ„ Димитар Поп
Георгиев Беровски“
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Овие работи ги изведе фирмата ЈУ – БАЈ 2 која работата ја доби на тендер за Јавни
набавки, Потрошени се вкупно финансиски средства од 1.730.376,00 ден.
Договор бр. 03-13/2 од 03.02.2017 год. Во вредност 7.764.054,00 ден.
вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки
при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.
- Изработен е основен проект за детска градинка во с. Волково.

481.230 Реконструкција на јавни објекти

LA. Подпрограма Спорт и рекреација(Капитални трошоци)
482.920 Изградба и одржување објекти за спорт и рекреација
1.

Спортски терени-рекреација

1.1 Реконструкција на постоечки спортски терени
Тековно одржување на повеќе спортски терени и тоа:
Во ОУ “Мирче Ацев,, заменети се таблите и обрачите на кошевите во салата и
надворешното игралиште, и извршена е делумна поправка на жичаната ограда
околу игралиштето.
Заменети се таблите ,обрачите на кошевите и стативи на головите на
повеќенаменско игралиште во населба Даме Груев и извршена е делумна
поправка на жичаната ограда околу игралиштето.
Заменети се таблите ,обрачите на кошевите и стативи на головите на
повеќенаменско игралиште на ул. Социјалистичка Зора и извршена е делумна
поправка на жичаната ограда околу игралиштето.
Заменети се таблите ,обрачите на кошевите и стативи на головите на
повеќенаменско игралиште кај Надвозникот и извршена е делумна поправка на
жичаната ограда околу игралиштето.
Во ООУ “Страшо Пинџур” поправени се таблите на кошевите и обрачите.
Во ООУ “Димитар Поп Георгиев Беровски” поправени се таблите на кошевите ,
обрачите стативите на головите.

2. Детски игралишта
Извршени се поправки на повеќе детски игралишта( во реонскиот парк-на двете
детски игралишта) на игралиштето кај новиот кружен тек при што е извршена
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поправка на реквизитите( лулашки, клацкалки, промена на подлогата од песок и
сл.) и детско игралиште на ул. Социјалистичка Зора
Средствата за реконструкција на спортски терени и одржување на детските игралишта
се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче Петров за 2018год.
3. Основни училишта
1. Во текот на изминатиот период во основните училишта вршено е перманентно
одржување на осветлувањето, водоводната и канализациона инсталација, дворните
површини и сл. Пред почетокот на учебната година одвоени се средства и предадени
на училиштата за поправки, бојадисување и слични поправки кои ќе овозможат
непречено одвивање на наставниот процес.
Средствата се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче Петров.
2. Извршена е целосна анализа на објектите – градежен, машински, електрика, водовод и
канализација како и делот на енергетската ефикасност, на Општинските Основни
Училишта на територија на Општина Ѓорче Петров. Извештаите се дадени на
понатамошно разгледување.
3. Изградена е дел од оградата на ООУ Димитар Поп Георгиев - Беровски (Бетонски
дел)

JU. Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води
482.310
Подготовка на проекти вклучувајќи и дизајн за фекална и атмосферска
канализаци
Изработени се проекти за доработка на фекална мрежа Волково, Стопански Двор
и Кисела Јабука
Во фаза на изработка е проект за фекална со прочистителна станица во с. Кучкво
482.320 Изградба на фекална и атмосферска канализација.
A. Фекална канализација
Изградба на фекална канализација во рурален дел од општина Ѓорче Петров во
соработка со Министерство за Транспорт и Врски
Изведувач ЕНЕРГОМОНТ во вредност од 15.826.000,00ден
Договор бр. 01-566/16 од 29.11.2016 год. Во вредност 33.538.500,00 ден.
Надзорот над градбата на фекалната канализациона мрежа, согласно Закон за
градба, го врши ЕВРО КОНСАЛТИНГ-Скопје(фирма избрана на тендер согласно
Закон за јавни набавки).
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B. Атмосферска канализација
Изградба на адмосферска канализација во рурален дел од општина Ѓорче
Петров во с. Никиштани.
Изведувач Фабрика Карпош и Изолација во вредност од 996.250,00ден
Надзорот над градбата на фекалната канализациона мрежа, согласно Закон за
градба, го врши ЕВРО КОНСАЛТИНГ-Скопје(фирма избрана на тендер согласно
Закон за јавни набавки).
JGO. Изградба на системи за водоснабдување
482.710 Подготовка на проекти вкључувајќи и дизајн за водоводна мрежа
A. Изградба на водоводна мрежа во урбана и рурален дел од општина Ѓорче
Петров на краците на ул. 48 и 53 Кисела Јабука
Изведувач ЕНЕРГО МОНТ која работата ја доби на тендер за Јавни набавки,
Потрошени се вкупно финансиски средства од 750.000,00ден
Надзорот над градбата на фекалната канализациона мрежа, согласно Закон за
градба, го врши ЕВРО КОНСАЛТИНГ-Скопје(фирма избрана на тендер согласно
Закон за јавни набавки).
В. Изградба на водоводна мрежа во рурален дел с. Никиштани втор прстен
Изведувач ЕНЕРГО ИНВЕСТ ТРЕЈД која работата ја доби на тендер за Јавни набавки,
Потрошени се вкупно финансиски средства од 1.640.946,00ден
Надзорот над градбата на фекалната канализациона мрежа, согласно Закон за градба, го
врши ЗИМ-Скопје (фирма избрана на тендер согласно Закон за јавни набавки).
JA. Изградба на јавно осветлување
Јавно осветлување- поправка и тековно одржување
424.390 Одржување на други градби
1. На магистралните и собирни улици Градот врши замена на светилките, бидејќи
одржувањето на овие улици е во надлежност на Град Скопје.
На локалните улици и јавни површини во надежност на општината во функција се околу
3.320 светилки од различни типови.
За исправноста на светилките и линиите за јавното (улично) осветлување се грижи
Сектор за урбанизам- Одделение за инвестиции и тековно одржување.
Одделението интервенира секојдневно, по пријави од граѓани (телефонски или усмено)
регистрирани во пријавна листа за интервенции или писмени барања од група граѓани,
доставени преку Архива(службено).
По пријавната листа се врши замена на не исправните електроелементи (светилки,
пригушници, фасонки итн)., а по барањата, но по претходно извршена анализа за
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потребните финансиски средства, се поставуваат нови линии за улично осветлување,
согласно барањата.
На територијата на општината просечно дневно се вршат над 30 интервенции на
светлечки места, што претставува околу 1% од вкупниот број на светилки, при што е
извршена замена на сијалици, пригушници, фасонки и други електроелементи.
Во изминатиот период од годинава извршено е следното:
Поправка на јавно осветлување
- ЛЕД 20 w....................................................................................... 2301
- ЛЕД 30W ……………………………………………………………………484
- ЛЕД 9W …………………………………………………………………… 19
- ЛЕД 18W ………………………………………………………………….. 101
- Метал Халоген 400w........................................................................ 30
- Флуо 55w..................................................................................................15
- Заменска сијалица 250w…………………………………………………….....38
----------------------------------------Вкупно: 2988
1. Стартери od 18 do 36 w...........................................7
2. Заштитно стакло 200W.................................................................................... 19
3. Фасонки вкупно..................................................................................................263
4. Рефлектори (50W , 70W и 100W) вкупно..........................................................128
5. Флуо-Арматури, Вандерми вкупно................................................................. 85
6. Електрични склопки (32А, 40А, 63А)вкупно и Грбенасти склопки....... 79
7. Затегачи вкупно................................................................................................146
8. Форел со сонда и тајмер................................................................................... 18
9. Кабел PGP 3x1,5mm² 5х2,5 мм2 /m¹……………………..…………………… 459
10. Кабел од разни профили m¹…….…………………………................…….. 2416
11. Друг електро материјал како осигурувачи, стеги, жица, стартер, прекинувачи и др. е
евидентирано во градежните дневници и книги.
Зa извршените работи Одделението води обемна документација (градежни дневници,
градежни книги, фактури и сл). Во градежните дневници внесени се податоци за секој ден,
кога, на кои локации (улици) и какви електороматеријали се потрошени. Комисијата за
комунални работи може да добие информации и да изврши увид за поединечни работи и
периодично.
Нови линии, или реконструкција на линии за улично осветлување, поставени се на:
- крак на ул.102 во Волково
- крак на ул.31 во Волково
- паркинг позади зграда на ул. Ѓорче Петров бр.71
- паркинг позади зграда на ул. Христо Батанџиев бр. 24
- главна улица во с.Никиштани
- над џамијата во с.Никиштани
- горно маало во с.Никиштани
- ул. Алекса Демниевски 27
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ул.60 крак 4
ул.2 с. Орман
ул. 1 крак 1 с.Орман

- Интервенции на поедини линии поради неизолирани проводници и несоодветен пресек
на жиците поради прекината линија од ветер, снег и др., извршена е реконструкција,
односно замена на проводниците(петта жица) на повеќе улици во руралниот дел на
општината. Заменети се и подземни кабли поради оштетувања во уз Дексион.
Одделението интервенира и се грижи и за осветлувањето на објектите за кои е надлежна
општината, како: спортски игралишта, детски игралишта, дворовите на градинките и
основните училишта, урбани и месни заедници и паркот.
Во извештајот, збирно дадени се потрошените електроматеријали и друга опрема за
извршените работи.
Средствата се обезбедени од буџетот на Општина Ѓорче Петров.

424.390 Одржување на други градби
1. Во текот на изминатиот период редовно е вршено одржување на часовникот и
дисплејот во градскиот парк, со фирма претходно избрана согласно Закон за јавни
набавки, при што е избрана фирмата ГЕО ХАЈД.
Средствата се обезбедени од Буџетот на Општината.
2. Фонтаните, пумпните построенија и резервоарите, редовно се се одржувани со
фирмата избрана за таа намена, согласно Закон за јавни набавки, при што е избрана
фирмата Турбо Инженеринг. Во текот на овој период извршена е замена на одредени
пумпи кај бунарите и вградени се нови пумпи во пумпната станица во с.Кучково.
Поради работа во реонскиот парк на Општинскиот објект, оваа година фонтаните не
беа пуштени во работа.
Средствата одржување се обезбедени од Буџетот на Општината.
4.За новогодишното украсување во реонски парк беше добиена донација од страна на
Дора Дооел – Скопје
III ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
I Под Програма J.O. одржување на урбана опрема
424.440 Поправки и одржување на урбана опрема
 Реконструирани се повеѓе парковски клупи и корпи за смет, заменети се даски 140 на
оштетени клупи и 280 штрафови, извршена е поправка на корпите за отпадоци и други
активности на територијата на општината. Фирмата за одржувањето на опремата е
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избрана согласно законот за јавни набавки, при што како најповолна е избрана фирмата
ФИНА дооел-Скопје.

II Под Програма J.N. Урбана опрема(капитален расход)
480.190 Набавка на урбана опрема

 Извршена е набавка и поставување на нови 99 парковски клупи и 58 корпи за отпадоци
кои се поставени на повеќе локации на општината. Постојано се одржувани постојните
клупи со промена на скршени или оштетени даски, промена на штрафови, бојадисување
на клупитеи поправка на постојните канти за смет.

Ред.б Локација на поставување
КЛУПИ
рој
1.
Парк кај Знеполе
2.
ООУ Ѓорче Петров
3.
Детско игралиште на Социјалистичка
Зора
4.
Детско игралиште МЗ Ново Село
5.
Игралиште пред Полициска Станица
6. Игралиште позади Полициска Станица
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Игралиште с. Никиштани и сред село
Детско Игралиште Пржина
Игралиште Бранители
Игралиште Даме Груев 1

КАНТИ ЗА СМЕТ

4
9
6

3
3
5

4
4

3
3

5
6
12
5

5
2
5
3

6

3
4

Игралиште Даме Груев 2
Игралиште Хром
Игралиште Пред Надвозник
Хром Стево Филиповски пред згради
Кучково
Манастир Богородица
Волково
Јурија
ПОУ Димитар Поп Георгиев Беровски
- Хром
ООУ Тихомир Милошевски
ВКУПНО

4
5
/
6
1
10

/
4
3
2
6

3
4
2

1
/
1

4
99

2
58
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 Фирмата за набавка и поставување на опремата и одржување на постојната е избрана
согласно законот за јавни набавки, при што како најповолна е избрана фирмата ФИНА
дооел-Скопје договор бр. 03-54/11 од 30.07.2018 год.
Средствата за оваа позиција и за поправки на опремата се обезбедени од Буџет на
општината.

III и V Под Програма J.Z. и J.A. Јавно осветлување и изградба на нови линии за јавно
осветлување
-

Прикажано во претходната програма
Фактурите од EVN за потрошена електрична енергија за јавно осветлување

III ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
IV Под Програма J.4. За Јавна чистота
421.190 Други комунални работи
1. Со цел да се подобри хигиената на улиците и другите јавни површини, во општината
редовно се ангажирани триесет невработени (социјално загрозени) кои секојдневно се
ангажирани заради подобрување на комуналната состојб, како и 21 социјален работник
ангажирани преку Агенција за вработување.
2. Во текот на годината повеќекратно се направени акции со ЈП Комунална Хигиена за
отстранување смет од дивите депонии , при што се дигнати околу 350 m3 смет кој е
депониран во Депонија ДРИСЛА.
3. За расчистување на дивите депонии, поправка на пристапните патишта и други
површини, согласно Законот за Јавни набавки одбрана е фирма ЈУ-БАЈ 2, која во текот
на годината очисти депонии од градежен шут и отпаден материјал во количина од околу
3500 m3 , поправени- танпонирани се повеќе улици пред се во Волково, Кисела Јабука и
Стопански Двор, кои значително беа оштетени од обилните дождови во пролетниот и
летниот период.
Потрошени се 4.389.898,00ден, средствата се обезбедени од буџетот на Општина Ѓорче
Петров.
4. Извршено е чистење на каналот за одводнување во Ново Село во должина од 4550m во
договор со АД Водостопанство.
Средствата за акцијата и чистењето на каналот се обезбедени од Буџет на Општина
Ѓорче Петров.
5. 5. Извршено е чистење на каналот за одводнување во Волково во должина од 1960m во
договор со АД Водостопанство.
Средствата за акцијата и чистењето на каналот се обезбедени од Буџет на Општина
Ѓорче Петров.
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6. Извршено е чистење на каналот за одводнување во Стопански Двор во должина од
4550m во договор со АД Водостопанство.
Средствата за акцијата и чистењето на каналот се обезбедени од Буџет на Општина
Ѓорче Петров

VI Под програма J.6. Одржување и заштита на локални патишта и
Сервисни и стамбени улици на територија на Општина Ѓорче Петров
424.320 Одржување на локални патишта и улици
1. Санирањето на ударните дупки по улиците се врши пролетно и есенско(зимско
одржување).
Ударните дупки по улицитеза кој е надлежен Град Скопје-ги санира градот, а
општинските –Одделението за тековно одржување и инвестиции.
Истите се санираат(крпат) , по пријава од граѓани и по увидот на терен од вработените.
При интервенциите за свои потреби, фирмите EVN, Македонски Телекомуникации, ЈП
Водовод и канализација и др., оштетувањата на асфалтните површини имаат обврска
сами да ги санираат(вратат во првобитната состојба).
Во текот на изминатиов период извршено е крпење на ударните дупки и санирање на прекопи со
топла асфалтна маса на следните улици:

улици во нас. Хром Ѓорче Петров и нас. Дексион
¾ улици во Кисела Јабука,
- ул. 10
- ул.46
¾ улици во с. Волково,
- ул. 81 селосно
¾ улици во нас. Даме Груев
- ул. Антон Кецкаров
- ул. Шарпланинска
- ул. Пекљане
- ул. Тиранска
¾ улици во нас. Дексион
- ул. Мијачка
- ул. Кузман Шапкарев
- ул. Радушка
¾ улици во нас. Ѓорче Петров
- ул. Стоби
¾ улици во нас. Хром
- Исаија Маџоски
- Веле Марков
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Во тек е есенско крпење на ударни дупки и санирање на поголеми оштетувања на
коловози со договор со фирмата ЈП Улици и Патишта Скопје.

асвалтните

Добовор бр. 03-38/12од 27.07.2018 год., од вкупна вреднос од 1.998.920,00 ден.
2. Зимско одржување на улици и патишта за сезоната 2018 / 2019 год, на Јавен тендер работата
ја доби фирмата „АНИЗОР “, за што се потрошени буџетски средства од општината Ѓорче
Петров во вредност од 2.118.789,00ден.

VII Под програма J.D. Изградба и реконструкција на локални
патишта и сервисни станбени улици
1. Со оглед дека средствата од ЈП за државни патишта драстично се намаллија(за околу
50%), предвидените средства се користат само за летно и зимско одржување на
локалните патиштаи улици и за активностите за пробивање и тампонирање на улици кое
е прикажано во претходната Програма.
2. Општината изврши реконструкција-надградба на дел од улиците во руралниот дел на
општината и тоа на оние улици каде се завршени подземните инсталации(водовод и
фекална канализација и каде се направени куќните приклучоци).

VIII Под програма J.F. Изградба и сообраќајна сигнализација
1. Во тек на изминатиов период, два пати е вршено бележење на улиците во општината,
при што е обновувана хоризонталната сигнализација на поважните сообраќајници(
ул.Знеполе, ул.кружна 2 кај ООУ„ Мирче Ацев“, ул.Алексо Демлиевски ул.Пробиштипска,
ул.Борис Сарафов, на река Лепенец с. Орман и извршено е бележување на игралиштата
и сл.).
2. Извршена е набавка на 28 сообраќајни знаци и истите се поставени на најкритичните
места на улицитекои се спојуваат со улици од повисок ранг(значи СТОП и знаци за
ограничување на брзина и ограничување на тежина) на ул „Борис Сарафов“ поставена е
светлосна сигнализација со пропратна сообраќајна сигнализација и пешачки премини .
Средствата се обезбедени од Буџет на Град Скопје.
IX Под Програма J.G. Изградба на систем за водоснабдување
Активностите од оваа под програма се прикажани во претходната програма.
X Под програма J.I. Изградба на систем за одводнување на отпадни води
Во текот на 2018год. Исчистен е каналот за одводнување кој поминува низ Стопански
Двор во Ново Село во должина од 2500m.
Средствата се обезбедени од буџетот на Општина Ѓорче Петров.
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XI Под програма J.M.Изградба и реконструкција на парковски површини и зеленило
1. Спроведени се акциите за Одбележување на денови на пролеттаи екологијата со садење
садници во училишните дворови и градинките, одржани се еколошки часови и сл. R1Програма.
2. Поддржана е акцијата на Влада на Република Македонија за пошумување на голинитесо
масовно учество на населението. Во општината се посадени нови садници во сите
основни училишта, детски градинки и обновени се дрвореди на дел од улиците. R1Програма.
3. Уредени се површините околу ново изградените улици, игралишта и околу школските
објекти и градинки, со хумизирање, набавка и садење на квалитетни садници од дрва и
затревување на зелените површини.

Обновени се зелени површини во УЗ Даме Груев, покрај ул. „Лука Геров“ во соработка со ЈП
Паркови и зеленило.
Средствата за горе наведените позиции се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче
Петров.
J8. Други комунални услуги
424.230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
Извршена е пролетна и есенска дератизација против глодари при што третирани се над
2000 шахти на целата територија на општината.
Средствата се обезбедени од Буџет на општината.

XII.

СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
Во одделението за спроведување на урбанистички планови во 2018 год. примени се
1579 предмети за решавање. Од вкупниот број предмети за решавање , решени се 1580.
Согласно законот за легализација на бесправно изградени објекти примени се 12.484
предмети, од кои решени се 6.493 заклучно со 09/2018 год. , а 5.991 се во постапка на
решавање.Примените предмети се со следната структура:
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10.

11.
12.
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ODOBRENIE ZA UPOTREBA
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Надоместок за уредување на градежно земјиште по основ на издадени одобренија за градба
во урбаниот дел на територијата на Општина Ѓорче Петров до 9ти месец 2018 година
примени се 62.048.021 денари.

2. Наплата на комунална такса по основ на издадени одобренија за градба во руралниот дел од
територијата на Општина Ѓорче Петров 9ти месец 2018 година наплатени се 1.625.472
денари.
3. За предметите кои се завршени за легализација на бесправно изградени објекти до сега се
уплатени вкупно 6.576.438 денари.

XIII.
СПРОВЕДЕНИ
ЕФИКАСНОСТ

МЕРКИ

СОГЛАСНО

АКЦИОНИОТ

ПЛАН

ЗА

ЕНЕРГЕТСКА

Мерка 1: Објекти во надлежност на Општина Ѓорче Петров( градинки, објекти на основни
училишта):
Изработени се барања за средства за реконструкција на кровови во ОУ Мирче Ацев, ОУ
Ѓорче Петров и ОУ Јоаким Крчовски.Барањата се поднесени во Министерство за
образование и наука на РМ –Програми за инвестиции./Подобрување на условите во
основното образование. Согласно објавените резултати , ОУ Ѓорче Петров и ОУ Мирче Ацев
беа опфатено со програмата за финансирање/реконструкција на кров во текот на 2014год,
но се изврши реконструкција само на ОУ Мирче Ацев.
Изготвени се барања за изградба на нови, реконструкција, доградба и адаптација на
постоечки објекти на детски градинки и ОУ(енергетски-ефикасни) и сите се доставени до
Министерство за труд и социјална политика на РМ и Влада на РМ во следниот редослед и
тоа за:
Надградба на постоечкиот објект(кат) на ЈОУД –детска Градинка Росица, објект "Калинка"
Изградба на 1 тракт на постоечката ЈОУД –детска Градинка Росица, објект "Детелинка"
Изградба на комплетно нов објект на постоечката локација на која во моментов се наоѓа
ЈОУД –детска Градинка Росица, објект "Кокиче"-Дексион; со ЈПП.
Надградба на ОУ Тихомир Милошевски,
Догрдба на ОУ Беровски, подрачно училиште во Хром со капацитет за деветолетка.
Клинички центар во Веле Поле.

Мерка 2: Јавно осветлување/ Замена на светилки со енергетски-ефикасни
На територијата на општината во изминатото деветтомесечие, направена е замена на
неисправни електроелементи(светилки, пригушници, фасонки итн.) со енергетскиштедливи, и тоа:
Штедливи ЛЕД рефлектори 100 w..................................................................................62
Штедливи ЛЕД неонки 18W………………………………………………………………….. 45
Штедливи ЛЕД неонки 9W……………………………………………………………………25
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Вкупно штедливи светилки: 132
Средствата потрошени за Мерка 2 се обезбедени од другите програми од буџетот на
општината.
Мерка 3: Спроведување на проект “Енергетски ефикасни домови”
Врз основа на Одлуката за прифаќање и поддршка на проектот `енергетско ефикасни
домови` во Општина Ѓорче Петров бр.08-3026/9 од 31.08.2018 година и Правилникот за
условите, критериумите, видот и начинот на субвенционирање и подршка во проектот на
станбени згради за колективно домување во Општина Ѓорче Петров бр. 08-3026/10 од
31.08.2018 година oд страна на Комисијата се констатира дека до рокот кој беше даден во
јавниот повик се доставени вкупно 19 Апликации од заедници на сопственици или
управители, при што ниту една Апликација не беше со потребните податоци и документи
кои се бараа, но сепак се притапи кон нивнa евалуација со цел да се елиминираат
недостатоците и надополнат Aпликациите.
По извршениот увид над Апликациите од страна на Комисијата сe изврши евалуација на
доставените Апликации врз основа на Јавниот повик бр. 09-3230/2 од 06.09.2018 година.
Бидејќи ниту една апликација не беше комплетна, по барање на Градоначалникот на
општина Ѓорче Петров на ден 22.10.2018 година се одржа работен состанок со сите
апликанти на кои им се презентираа резултатите од работењето на Комисијата и се донесе
Заклучок да се продолжи со комплетирање на потребната документација со цел
апликантите да бидат корисници на проектот ЕЕД.
Конечно, во соработка со Хабитат Македонија се изработени проекти за 3 (три) станбени
згради за колективно домување со кои ќе се пристапи кон потпишување на договор за
поддршка во согласност со Правилникот и финансиските можности на Општината.
ИЗВЕШТАЈ НА ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

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

ɋɬɪ37 Ȼɪɨʁ3. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

II Под Програма J.N. Урбана опрема(капитален расход)
480.190 Набавка на урбана опрема
Извршена е набавка и поставување на нови. 99 парковски клупи и 58.корпи за отпадоци кои
се поставени на повеќе локации на општината. Постојано се одржувани постојните клупи со
промена на скршени или оштетени даски, промена на штрафови, бојадисување на клупитеи
поправка на постојните канти за смет.( локациите се дадени во предходните програми)
Средствата за оваа позиција и за поправки на опремата се обезбедени од Буџет на
општината.

Под Програма J4 за Јавна чистота
421.190 Други комунални работи
Со цел да се подобри хигиената на улиците и другите јавни површини, во општината
редовно се ангажирани триесет невработени (социјално загрозени) кои секојдневно се
ангажирани заради подобрување на комуналната состојб, како и 21 социјален работник
ангажирани преку Агенција за вработување.
Во текот на годината повеќекратно се направени акции со ЈП Комунална Хигиена за
отстранување смет од дивите депонии , при што се дигнати околу 350 m3 смет кој е
депониран во Депонија ДРИСЛА.
За расчистување на дивите депонии, поправка на пристапните патишта и други површини,
согласно Законот за Јавни набавки одбрана е фирма ЈУ-БАЈ 2, која во текот на годината
очисти депонии од градежен шут и отпаден материјал во количина од околу 3500 m3 ,
поправени- танпонирани се повеќе улици пред се во Волково, Кисела Јабука и Стопански
Двор, кои значително беа оштетени од обилните дождови во пролетниот и летниот период.
Средствата се обезбедени од буџетот на Општина Ѓорче Петров.
Извршено е чистење на каналот за одводнување во Стопански Двор до Ново Село во
должина од 1500m.
Средствата за акцијата и чистењето на каналот се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче
Петров.
5. Извршено е чистење на каналот за одводнување од влезната глава во с.Орман па се до
центарот на с.Волково, во вкупна должина од 2500m.
Средствата за чистењето на каналот се обезбедени преку Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство на РМ.
6. Општина Ѓорче Петров активно партиципираше во спроведување на активностите кои се
дефинирани во Планот за чист воздух донесен од Владата. Покрај тековните активности за
расчисување на комунален и кабаст отпад како дел од активностите кои се спроведоа се и
следниве:
- засадување на 270 садници на територија на Општина Ѓорче Петров во соработка со ЈП
Паркови и зеленило
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- контроли на градилишта, индустриски капацитети на целата територија
- евиденција на хаварисани возила
Под Програма J7 - Одржување и користење на паркови и зеленило
424.390 Одржување на други градби
1. Во текот на изминатиот период редовно е вршено одржување на часовникот и дисплејот
во градскиот парк, со фирма претходно избрана согласно Закон за јавни набавки, при што е
избрана фирмата ГЕО ХАЈД.
Средствата се обезбедени од Буџетот на Општината.
2. Фонтаните, пумпните построенија и резервоарите, редовно се се одржувани со фирмата
избрана за таа намена, согласно Закон за јавни набавки, при што е избрана фирмата Турбо
Инженеринг. Во текот на овој период извршена е замена на одредени пумпи кај бунарите и
вградени се нови пумпи во пумпната станица во с.Кучково. Поради работа во реонскиот
парк на Општинскиот објект, оваа година фонтаните не беа пуштени во работа.
Средствата одржување се обезбедени од Буџетот на Општината.
424590 Одржување на други зелени површини
Спроведени се акциите за Одбележување на денови на пролетта и екологијата со садење
садници во училишните дворови и градинките, одржани се еколошки часови и сл. R1Програма.
Поддржана е акцијата на Влада на Република Македонија за пошумување на голинитесо
масовно учество на населението. Во општината се посадени нови садници во сите основни
училишта, детски градинки и обновени се дрвореди на дел од улиците. R1-Програма.
Уредени се површините околу ново изградените улици, игралишта и околу школските
објекти и градинки, со хумизирање, набавка и садење на квалитетни садници од дрва и
затревување на зелените површини.
Средствата за горе наведените позиции се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче Петров.
4. Под програма J8 - Други комунални услуги
424.230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
Извршена е пролетна и есенска дератизација против глодари при што третирани се над
2000 шахти на целата територија на општината.
Средствата потрошени 250.000,00ден, обезбедени од Буџет на општината.
424.390 Одржување на други градби
Фонтаните, пумпните построенија и резервоарите, редовно се се одржувани со фирмата
избрана за таа намена, согласно Закон за јавни набавки, при што е избрана фирмата Турбо
Инженеринг. Во текот на овој период извршена е замена на одредени пумпи кај бунарите и
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вградени се нови пумпи во пумпната станица во с.Кучково. Поради работа во реонскиот
парк на Општинскиот објект, оваа година фонтаните не беа пуштени во работа.
Средствата за одржување се обезбедени од Буџетот на Општината
Под Програма R1 - Заштита на животна средина и природа
426990 - Други оперативни расходи
Учество во акциите „Македонија без отпад“ и „Ајде Македонија“
Проектот на Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоцијацијата
за чиста животна средина „Ајде Македонија“ продолжи да се спроведува по четврти пат во
нашата земја, како национална акција за чистење. Со тоа Општина Ѓорче Петров и секако
Република Македонија се вклучија во глобалната акција Let’s Do It World, подржана од
Европскиот парламент и спроведена во 110 земји во светот.
1.

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

2. Поддржана е акцијата на Влада на Република Македонија за пошумување на
голините со масовно учество на населението. Во општината се посадени нови садници
во сите основни училишта, детски градинки и обновени се дрвореди на дел од
улиците.
3. „Есенска акција за чистење - 2017 “- Согласно заклучоците од работниот состанок на
Градоначалникот на град Скопје со директорите на јавните претпријатија и
претставниците од комуналните сектори на општините одржан на 02.11.2017 година а
во врска со организацијата на есенската акција за чистење, , Општина Ѓорче Петров се
приклучи на акцијата која има за цел да го исчисти отпадот кој се наоѓа на
несоодветни места во околината, да развие свест кај граѓаните за правилно
управување со отпадот и да развие механизми за подршка на граѓаните, општините и
други засегнати групи за подобро да се справат со неорганизираното и незаконско
фрлање отпад во нивните заедници. За таа цел, Општина Ѓорче Петров ги превзеде
следниве активности:

Вработените во администрацијата на општината, беа ангажирани на две локации и
тоа:
На ден 10.11.2017 година – петок
- Вработените во Општинската зграда и одделение за инспекција на локација
ОУ „Ѓорче Петров“ и градинка.
Одговорно лице: Лука Поповски
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- Вработените во Секторот за урбанизам и одделение за легализација на локација
ОУ „ Димитар Поп Ѓорѓиев - Беровски “ во населба Хром и градинка
Одговорно лице: Бобан Пешевски

На ден 11.11.2017 година – сабота
- Вработените во Општинската зграда и одделение за инспекција на локација ОУ „Мирче
Ацев“ и градинка . Одговорно лице: Лука Поповски
- Вработените во Секторот за урбанизам и одделение за легализација на локација ОУ „
Страшо Пинџур “ во населба Даме Груев и градинка. Одговорно лице: Бобан Пешевски
Под програма N1 - Основно Образование
481.210 Подготовка на проекти за деловни објекти

424210 Одржување на згради
Во текот на изминатиот период во основните училишта вршено е перманентно одржување
на осветлувањето, водоводната и канализациона инсталација, дворните површини и сл.
Пред почетокот на учебната година одвоени се средства и предадени на училиштата за
поправки, бојадисување и слични поправки кои ќе овозможат непречено одвивање на
наставниот процес.
Под програма L0/LA – Спорт и рекреација
482.920 Одржување на други градби
Одржување на постоечки спортски терени
На сите спортски терени во општината сукцесивно е вршено одржувањето на теренот,
реквизитите, а најчесто поправка или замена на дел од жичаните огради.
Во ООУ Мирче Ацев заменети се таблите и обрачите на кошевите во салата и надворешните
игралишта и извршено е делумна поправка на жичаните огради.
Во ООУ Страшо Пинџур поправени се таблите на кошевите и обрачите.
Во ООУ Тихомир Милошевски извршена е поправка на дел од жичаната ограда околу
игралиштето.
Детски игралишта
Извршени се поправки на повеќе детски игралишта ( во реонскиот парк-на двете детски
игралишта) на игралиштето кај новиот кружен тек што е извршена поправка на реквизитите(
лулашки, клацкалки, промена на подлогата од песок и сл.).
- Во ООУ ,,Јоаким Крчоски,, - мз Даме Груев, завршена е реконструкција на спортско
игралиште.
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-Средствата за реконструкција на спортски терени и одржување на детските игралишта се
обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче Петров за 2018год.
Под програма DA месна самоуправа(Капитални Проекти)
481230-Реконструкција на деловни објекти
Извршена реконструкции на објекти на месна самоуправа и на месни заедници
Кучково и с. Волково.

во с.

Под програма EA- Капитални трошоци на општината
482930- Реконструкција на други објекти
480160-Купување на опрема за греење и климатизација
Предвидената реконструкција (кров, климатизација, доградба) на Дом за Култура на
Општина Ѓорче Петров не се реализираше во 2017год. поради немање финансиски
средства во буџетот на Општина Ѓорче Петров.

ГРАДОНАЧАЛНИК
Александар Наумоски 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за приоритетност на проектот Кучково: Регионален Туристичко-

Рекреативен-Едукативен локалитет

Се објавува Одлуката за приоритетност на проектот Кучково: Регионален
Туристичко-Рекреативен-Едукативен локалитет, што советот на Општина Ѓорче Петров ја
донесе на дваесет и петтата седница, одржана на ден 13.03.2019 година.

Број 09-935/6
од 13.03.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на Р.М.“
бр.5/2002) и член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров – (Пречистен
текст)(Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013), Статутарната одлука за
измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина
Ѓорче Петров број 13/14), Советот на Општина Ѓорче Петров на 25-тата Седница одржана
на ден 13.03.2019 година, донесе:
ОДЛУКА
За приоритетност на проектот
Кучково: Регионален Туристичко-Рекреативен-Едукативен локалитет
Член 1
Со оваа Одлука се дава подршка за аплицирање, односно достава на целосна
проектна апликација, при што се дава приоритет на проектот - Кучково: Регионален
Туристичко-Рекреативен-Едукативен локалитет.
Член 2
Со подпроектот се планира изградба на 1 фаза од проектот за уредување на
локалитетот т.н. Крст во с. Кучково со изградба на мал амфитеатар и две платформи со
можност за мултифункционално користење. (ЕКО- УЧИЛНИЦА)
Член 3
Вкупната вредност на проектот изнесува 2.906.729 денари, а општината учествува со
изработка на основен проект со сите фази и оперативна реализација на проектот (следење
и спроведување на проектен циклус), а по завршување на проектот ќе преземе обврска за
одржување на локалитетот.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник
на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-829/8
од 13.03.2019 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за реализација
на Програмата за остварување на социјална заштита
на Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за реализација на
Програмата за остварување на социјална заштита во Општина Ѓорче Петров за 2018 година,
што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на дваесет и петтата седница, одржана на
ден 13.03.2019 година.

Број 09-935/7
од 13.03.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче Петров(Пречистен текст) (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
Општина Ѓорче Петров број 13/14), Советот на Општина Ѓорче Петров на 25-тата седница

одржана на ден 13.03.2019 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата
за остварување на социјална заштита во Општина
Ѓорче Петров за 2018 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за остварување на социјална заштита во Општина Ѓорче Петров за 2018 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-829/9
Од 13.03.2019 година
Скопје

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

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За реализација на Програма на Општина Ѓорче Петров во
остварување
на социјална , детска и здравствена заштита во
2018 година за период 01.01.- 30.12.2018 година

Скопје, Март 2019 година
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ВОВЕД

Извештајот е изготвен во насока да даде целосна слика за реализација на
активностите предвидени во Програмата за остварување на социјална, детска и
здравствена заштита во Општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2018 до 30.12.2018
година, кој беше донесена од Советот на Општина Ѓорче Петров.
Согласно наведеното, Извештајот ги вклучува реализираните активности и
финансиски средства поединечно за секоја категорија опфатена во Програмата.
II.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
x

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

1. Еднократен паричен надомест за новороденчиња
Краток опис на активноста
Во периодот од 01.01.2018 до 30.12.2018
разгледани се и позитивно се решени 299 барања
за новороденче, од кои 166 машки баратели и 133
женски.
Исплатени се вкупно 1.495,000,00 со платен
персонален данок во износ 164.242 ден.
Време на реализација

01.01.2018-30.12.2018

295 X 5.000,00 ден =1.475.000 ден
2X 10.000 ден = 20.000 ден

Трошоци

________________________________________________________________________________

Вкупно нето
1.495.000ден
Перс данок 10%
164.242ден
Вкупно бруто

1.659.242ден

2. Еднократна парична помош
Краток опис на активноста

Во периодот од 01.01.2018 до 30.12.2018
разгледани се и позитивно се решени 224 случаи
.
Од одобрените барања 133 се жени и 91 мажи,
при што се исплатени вкупно нето износ од
1.047.000,00 денари и персонален данок 116.333
денари и вкупно бруто 1.163.333 денари
За еднократна парична помош предвидени
се 1.360.000,00 ден.

Време на реализација

Од 0.1.01 2018- 30.12.2018 год

Трошоци

Вкупно нето
Перс.данок
Вкупно бруто

1.047.000 ден
116.333 ден

1.163.333
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3. Патролна Социјална служба
Краток опис на активноста

За проктот ,, Патролна социјлна служба ,,
За 1.Координатор се испатени по 3.500,00 денари , а за
8 месеци вкупно 28,000,00 ден
За двајца патролни работници волонтери се исплатени
по 3.490 за вкупно 8 месеци по 27.920,00

Време на реализација
Трошоци

Од 0.1.01 2018- 30.09.2018 год

Координатор
Волонтер 1
Волонтер 1

3.500,00x8= 28.000,00
3.490,00x8= 27.920,00
3.490,00x8= 27.920,00

Вкупно бруто

83.840,00

4. Еднократна матерјална поддршка во дрва и сл.
Краток опис на активноста
Во периодот од 01.01.2018 до 30.12.2018 доделена
е матерјална поддршка во дрва во вредност од
11.900,00 ден
Време на реализација
Трошоци

По 4 барања за огревно дрва

49.900,00 ден

5. Ангажирање на асистенти за помош на стари и изнемоштени лица во програмата
"Општинско корисна работа" на Општина Ѓорче Петров финансиран од УНДП
Краток опис на активноста

Во тек е проектот на Општина Ѓорче Петрв и
УНДП ,,Општинско корисна работа,, преку
ангажирање на асистенти за подршка на стари и
изнемоштени лица.
Во овој прокт ангажирани се 5 асистенти за стари
лица.
Асистентите за стари лица посетуваат 23
социјално загрозени стари лица .
Оваа пилот програма е корисна сметајќи дека
државните или приватни установи имаат недостиг
на капацитети за сместување.

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

Трошоци

Во тек е проектот за Отварање на канцеларија во
Даме Груев за административни права од областа
на социјалната заштита.
Потпишан е Меморандум за соработка помеѓу
Општина Ѓорче Петров , МТСП и Центар за
социјална работа .
Канцеларијата е целосно опремена и треба да
започне со работа во месец јануари 2019.
Проектот е финансиоран од МТСП и Светска банка

7. Хуманитарна акција во Културниот дом Ѓорче Петров по повод Празникот на
Општина Ѓорче Петров
Краток опис на активноста

Трошоци

По повод празникот на Општина Ѓорче Петров на
ден. 19-22.09. 2019 одржана е хуманитарна акција
во Културниот дом во Општина Ѓорче Петров и
дадени се 60 пакети со храна и хигиенски
сретства на социјално загрозени лица, донација од
Даути Комерц.
По повод празникот на Општината беа донирани
пакети со храна и хигиенски сретства од следниве
фирми: Алкалоид (50 пакети со чај и сапунчиња),
Жито -маркет (храна и хигиенски сретства) и Сељис маркет храна и хигиенски сретства. Се планира
да се организира уште една хуманитарна акција за
новогодишните празници.
Даути Комерц , Алкалоид , Жито – маркет и Сељис .
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8. Хуманитарни акции во текот на месец XI и XII
Краток опис на активноста
x

x

x

x

Трошоци

x

Пелени

Доделени се пелени од Невладина организација
Дама–Ел на деца со посебни потреби.

Деца без родители и
родителска грижа

Хуманитарна акција во Културниот дом Ѓорче
Петров за деца без родители и родиотелска грижа
во 6 Основни училишта -40 пакети.

Доделени се новогодишни пакети и посетана дедо
мраз во домовите под мотото ,, И јас сум Дедо
Новодишни пакети и посета мраз за деца социјална група и со посебни потреби
на Дедо мраз во домовите .
на децата (социјална група Активноста е релизирана во соработка со НВО
и со посебни потреби)
здружение за хумано–општествен развој ,, Прокт
Среќа,,.
Поделени се 100 женски јакни за деца за деца
Јакни
за
социјално кои се социјално загрозени и со посебни потреби .
загрозени лица и лица со Активноста е релизирана со НВО .
посебни потреби

Даути Комерц , Алкалоид , Жито – маркет и Сељис . НВО Дама –Ел, Здружение за хумано
општествен развој ,, Проект Среќа,,.

Во делот на детската заштита реализирани се следниве активности:

Активностите во делот на детската заштита континуирано се реализираат во текот на
календарскава година, во соработка со градинката ЈУОДГ ,,Росица,, како : логистичка
поддршка на активностите, прокти, манифестации, надминување на слабости во
организациска структура, воспитно образовната на истите, систематска контрола на
исхраната во градинката и промоција на здрава храна .
Дел од активностите од Програмата за Социјална детска и здравствена заштита се
релизирани без финансиска импликација. Активности кои се релизираа без финнсова
импикација се: Печатење на детски досиеа, хуманитарна акција за помош на, проект
Европска недела на спортот во Македонија, каде се релизирираа спортски активности во
ЈОУДГ ,,Росица со групи од 80 групи деца .
Одредени активности кои беа поткрепени со финансово планирање се;
Ослободување на деца од партиципација на самохрани родители .
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Активности

1. Печатење на детски досиеја
( Користење на фотокопир од
општината )

Логистичка
(матерјално-техничка)
поддршка
“Фебруари 2018
Изнајмување на услуги за
користење на фотокопир
за детски досиеа
Користење на сала во
Културниот дом Ѓорче
Петров

2. Хуманитарна акција
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Очекувани резултати
Успешно реализирање на
планираните активности и
унапредување на
организациските активности
Успешно реализирање на
планираните активности и
помош на социјално
загрозените деца

3. Проект на Општина Ѓорче
Петров и ромска асоциација
за жени и млади Лулуди
,,Достоен живот,, –Право на
лични документи во Општина
Ѓорче Петров

Јуни 2018
Користење на сала на
Општина Ѓорче Петров –

Успешно реализирање на
планираните активности и
зголемување на угледот на
градинката во средината

4. Спортски активности во
ЈОУДГ "Росица" со групи од 80
групи деца

Координација со
спортски здруженија
финансирани од
општината

Успешно реализирање на
планираните активности и
зголемување на спортскорекреативните активности кај
децата

III. Рекапитулар за потрошени финансиски срества
За активностите од областа на социјалната заштита за период од 01.01.2018 до 30.12.2018
година планираните од 2.910.000,00 ден, потрошени се вкупно 2.675.740,00 ден.
Планирани: 2.910.000,00 денари
Потрошени: 2.675.740,00 денари
1.Еднократен паричен надомест за
новороденчиња
2. Еднократна парична помош,

1.495.000.,00
1047.000,00

3.Патролна Социјална служба

83.840,00

4. Еднократна матерјална поддршка во дрва и сл.

49.900,00

5. Ангажирање на асистенти за помош на стари и
изнемоштени лица во програмата "Општинско
корисна работа" на Општина Ѓорче Петров
6.Отварање на канцеларија во Даме Груев за
административни права од областа на
социјалната заштита преку МТСП и Центар за
социјална работа

финансиран од УНДП

Проектот е финансиоран од МТСП
и Светска банка
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8. Хуманитарна акција во Културниот дом Ѓорче
Петров по повод Празникот на Општина Ѓорче
Петров
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Даути Комерц , Алкалоид ,
Жито – маркет и Сељ-ис .

Вкупно потрошени финансиски средства

Дел од активностите по Програмата за социјална, детска, здравствена заштита
планирани се, а не се релизирани поради финансиски сретства како и поради релизирање
на други приоритетни активности од социјален домен како: хумани активности ,посета на
терен на социјални случаи како и посета по дописи на разни активности во доменот на
родовата еднаквост.

Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во
областа на културата и поддршката на невладиниот сектор за 2018 година за период од
01.01.-31.12.2018 година, градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до
Советот на Oпштина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.

ГРАДОНАЧАЛНИК
Александар Наумоски 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за реализација
на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа
на култура и поддршката на невладиниот сектор за 2018 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за реализација на
Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на култура и поддршката
на невладиниот сектор за 2018 година, што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на
дваесет и петтата седница, одржана на ден 13.03.2019 година.

Број 09-935/8
од 13.03.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче Петров(Пречистен текст) (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
Општина Ѓорче Петров број 13/14), Советот на Општина Ѓорче Петров на 25-тата седница

одржана на ден 13.03.2019 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за активностите
одобласта на културата и подршката на невладиниот
сектор во Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за активностите од областа на културата и невладиниот сектор во Општина
Ѓорче Петров за 2018 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-829/10
Од 13.03.2018 година
Скопје

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

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За реализација на Програмата за активностите на Општината Ѓорче Петров
од областа на културата и поддршка на невладиниот
сектор за 2018 година

Скопје, Март 2019 година
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I. Вовед
Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на активностите
планирани во Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на
културата и поддршка на невладиниот сектор за периодот од 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Извештајот ги вклучува реализираните активности во периодот од 01.01.2018 г. до
31.12.2018 г.
Активностите од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор беа
насочени кон негување на фолклорот, обичаите, музиката и други културни вредности,
организирање културни манифестации, поттикнување на разновидни специфични форми
на творештво,поттикнување на интерес и љубов на граѓаните и најмладите кон театарот,
уметноста, културата. Исто така, активностите вклучуваа 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. Активностите од областа на
културата се беа со цел за поттикнување и мотивирање за учество во спортски, образовни,
културни и забавни манифестации, збогатување на културниот живот, ширење на музичката
и балетската култура,поддршка и промовирање на автори и авторки –творци, поединци во
областа на културата,институционална и финансиска поддршка на невладини организации
од областа на културата со цел реализирање на проекти од значење за oпштината и
унапредување на учеството на жените во културните настани.
II.Реализирани активности
Во текот на 2018 година, од Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од
областа на културата и поддршка на невладиниот сектор до 31.12.2018 г. се реализирани
следните активности:
1.Организирање на културни манифестации
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Прослава на празникот Василица
Прослава на празникот Бадник
Прослава на празникот Водици
Прослава на верскиот празник св Трифун ( с. Кучково).
Посета на гробот на патронот Ѓорче Петров во Софија Р. Бугарија.
Прослава на денот на Крстот, Кучково
Детски фестивал Соната 2018
Празник на Oпштината Ѓорче Петров
Доделување на награди и признанија по повод Празникот на Општината
Одбележување на денот на паднатите бранители во 2001 г.
Фолклорна вечер со познати естрадни уметници
Одбележување на државни празници во 2018 година
Поддршка на меѓународната поетска манифестација Антево слово
Поддршка на манифестацијата Антево перо
Културно лето Звуците на културата
Фестивал на улични изведувачи „Баскерфест”
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2.Поддршка на установи и НВО од областа на културата
x
x
x
x
x
x

Поддршка на програмата на КУД Григор Прличев
Поддршка на автори-творци поединци во областа на културата
Поддршка на други НВО и институции од областа на културата и творештвото
Организирање на изложби
Рекламирање на радио и ТВ станици
Фотографирање и снимање

3. Активности реализирани во Центарот за култура „Ѓорче Петровss
x
x
x

Детски фестивал „Соната”
Фолклорна вечер
Меѓународна поетска манифестација Антево слово

x
x
x
x
x
x
x

Поетска манифестација Антево перо
Театарска претстава (реализирана од Театар пи)
Хуманитарна забава „Вино, љубов и хуманост”
Хуманитарен концерт „ Да запееме со душа за Дамјан да слуша”
Хуманитарен фолклорен концерт на ЕФЗ „Седум осмини”
Концерт на класична музика за деца во соработка со Здружението „Пламенка Трајковска”
Концерт на основните училишта под мотото „Пееме во хор, пееме и соло, сите се радуваме,
нема веќе школо”

III. Рекапитулар на потрошени финансиски средства
За реализација на напред наведените активности од Програмата за култура и
поддршка на невладиниот сектор за 2018 година за период од 01.01.-31.12.2018 година, во
текстот подолу даден е детален преглед за сите потрошени средства и тоа:

А. Прехранбени продукти и пијалоци
x

Кетеринг за потребите на општината за литературно читање на ДПМ
4.000,00 ден.

x

Храна и пијалоци за Ден на крстот
19.914,00 ден.

x

Oрганизација на Манифестација Антево перо

4.500,00 ден.

Вкупно потрошени средства: 28.414,00 дeн.
Б. Други материјали
x

Набавка на прибор за јадење за Ден на крстот

23.200,00 ден.

Вкупно потрошени средства: 23.200,00 ден.
В. Услуги за копирање, печатење и издавање
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Изработка на медалји, пехари и дипломи за училишен спорт 1.104,00 ден.
Печатење на рекламен материјал за Ден на Крстот
57.234,00 ден.
Набавка на маици и медаљи за Празникот на општината
42.728,00 ден.
Набавка и печатење на рекламен материјал за Празникот на општината

90.000,00 ден.
Вкупно потрошени средства: 191.066,00 дeн.
Г. Договорни услуги
x

Музејска поставка за населено место Ѓорче Петров
66.667,00 ден.

x

Водител на забавна програма за Ден на крстот

7.075 ден.
x
x
x
x
x

Исплата по решение за Ден на крстот
58.885,00 ден.
Естраден настап за Ден на Крстот
46.017,00 ден.
Изработка на текстови за општински весник бр.1
13.806,00 ден.
Информатичка техничка поддршка на општината
8.628,00 ден.
Поставување на бина, бинска опрема,музички инструменти,
осветлување и друга опрема (Празник на општината, 19-23 септември)
222.980,00 ден.

x

Исплата за водење на програма (Празник на општината, 19-23 септември)
16.724,00 ден.

x

Авторски хонорар за Празник на општината, 19-23 септември

947.287,00 ден.
x

Исплата за изведба на музичко дело Коштана(Празник на општината, 19-23 септември)
200.145,00 ден.

x

Услуги за промоција и маркетинг на културно-забавна програма(Празник на општината, 1923 септември)
167.235,00 ден.
Авторски хонорар за пишување на музика и аранжман и детски песни за фестивал Соната
47.941,00 ден.

x

Вкупно потрошени средства: 1.803.390,00 дeн.

Д. Други оперативни расходи
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Закуп на медиумски простор
Озвучување за празници и културни манифестации
Набавка на 2 лаптопа за празникот Водици
Услуги за фотографирање на настани од областа
на културата
Обезбедување со санитетско возило по повод Водици
Закуп на медиумски простор
Набавка на цвеќе за потребите на општината
Учество на бенд по повод маскенбал-Априлијада
Изнајмување на тоалети за Ден на крстот

23.600,00 ден.
25.800,00 ден.
29.980,00 ден.
92.964,00 ден.
2.400,00 ден.
682.196,00 ден.
75.400,00 ден.
29.026,00 ден.
7.080,00 ден.
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Декоративно уредување на бината за Ден на крстот
16.874,00 ден.
Обезбедување на санитетски возила
13.200,00 ден.
Набавка на дрва за Ден на крстот
10.800,00 ден.
Рекламирање на општински активности
36.285,00 ден.
Услуги за копирање
8.400,00 ден.
Реализација на Баскерфест 2018
60.000,00 ден.
Изнајмување на опрема за озвучување, осветлување и украсување на бина за хуманитарен
концерт на 20.07.2018
29.500,00 ден.
Вкупно потрошени средства: 1.143.505,00 ден.

Ѓ. Трансфер до здруженија на граѓани и фондации
x

Помош за јавни дејности од областа на културата
18.000,00 ден.

x

По решение за здружение на граѓани
„Свет на различни, а еднакви” за меѓународен драмски фестивал за лица со хендикеп
20.000,00 ден.

x

По решение за здружение на граѓани „Бела виста”

15.000,00 ден.

Вкупно потрошени средства: 53.000,00 ден.

Е.Транспорт на луѓе
x

Превоз на релација ДПМ во Културен центар „Ѓорче Петров”
3.586,00 ден.

Вкупно потрошени средства: 3.586,00 ден.
Ж. Други трансфери
x

Исплата по решение

15.000,00 ден.
Вкупно потрошени средства: 15.000,00 ден.

Настани кои се планирани, но не се реализирани од 01.01. 2017 до 31.12.2017 година :
x

Божиќна претстава за деца- настанот не е реализиран поради нeдоволни финансиски
средства.

Настани кои се реализирани, а не се планирани:
x
x
x
x
x
x
x

Баскерфест
Mеѓународната поетска манифестација Антево слово
Манифестација Антево перо
Хуманитарна забава „Вино, љубов и хуманост”
Хуманитарен концерт „ Да запееме со душа за Дамјан да слуша”
Концерт на класична музика за деца во соработка со Здружението „Пламенка Трајковска”
Концерт на основните училишта под мотото „Пееме во хор, пееме и соло, сите се радуваме,
нема веќе школо”
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За реализација на програмата за активностите на Општината Ѓорче Петров од областа на
културата и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година (за период од 01. 01. - 31.12.
2018 година) по сите позиции потрошени се :

Вкупно планирани средства:

3.560.000,00 ден.

Потрошени средства :

3.261.161,00 ден.

РЕКАПИТУЛАР
Други материјали
Прехранбени продукти и пијалоци
Услуги за копирање и печатење
Договорни услуги
Други оперативни расходи
Трансфери до здруженија на граѓани и фондации
Транспорт на луѓе
Други трансфери

23.200,00 ден.
28.414,00 ден.
191.066,00 ден.
1.803.390,00 ден.
1.143.505,00 ден.
53.000,00 ден.
3.586,00 ден.
15.000,00 ден.

Вкупно

3.261.161,00 ден.

Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров
во областа на културата и поддршката на невладиниот сектор за 2018 година за период од
01.01.-31.12.2018 година, градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до
Советот на Oпштина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.

ГРАДОНАЧАЛНИК
Александар Наумоски 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за реализација

на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров
во областа на спортот, рекреацијата и поддршката
на невладиниот сектор за 2018 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за реализација на
Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на спортот, рекреацијата
и поддршката на невладиниот сектор за 2018 година, што советот на Општина Ѓорче Петров
ја донесе на дваесет и петтата седница, одржана на ден 13.03.2019 година.

Број 09-935/9
од 13.03.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче Петров(Пречистен текст) (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
Општина Ѓорче Петров број 13/14), Советот на Општина Ѓорче Петров на 25-тата седница

одржана на ден 13.03.2019 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата
за активностите од областа на спортот, рекреацијата
и подршката на невладиниот сектор во
Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за активностите од областа на спортот, рекреацијата и невладиниот сектор во
Општина Ѓорче Петров за 2018 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-829/11
Од 13.03.2019 година
Скопје

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

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За реализација на програмата за активностите на Општината Ѓорче Петров
од областа на спортот и поддршка на невладиниот сектор
за период од 01.01.2018 до 31.12. 2018 година

Скопје, Март 2019 година
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I.ВОВЕД
Извештајот е изготвен да даде слика за реализација на активностите во областа на спортот
во период од 01.01.2018 до 31.12.2018, кои се планирани во Програмата за активностите на
Општина Ѓорче Петров од областа на спортот и поддршка на невладиниот сектор.
Активностите од областа на спортот се насочени кон зголемување на опфатот на млади
граѓани со спорт и спортско рекреативни активности преку развој на училишниот спорт,
обезбедувајќи организациска поставеност, општински систем на натпревари и поддршка на
спортските активности на ученици 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.
За реализирање на активностите од програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров
од областа на спортот и поддршка на невладиниот секор за 2018 година, општината ги
превзема сите потребни активности.
II. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Во текот на 2018 година во период од 01.01.2018 до 30.09.2018, согласно програмата
за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на спортот и поддршка на
невладиниот сектор се реализирани следните активности:

1.Традиционални спортски активности и манифестации
x
x
x
x
x
x
x
x

Бон Бон куп
Традиционален Крос
Спорт за сите деца
Мото Крос Трка ОРМАН 2018
Ридско планинска велосипедска трка 2018
Поддршка на училишниот спорт
Поддршка на забавниот училишен спорт ( OPEN FUN )
Уличен баскет 3х3

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

Поддршка на спортски манифестации-традиционални и меморијални турнири.
- Поддршка на Меморијален турнир во мал фудбал ,,Дарко Брњачевски,, вкупно
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75.036,00 ден
- Поддршка на Традиционален турнир во мал фудбал ,,Ге-Ге Куп 2018,, вкупно
205.000,00 ден
Поддршка на спортски клубови
- Спортски клуб Македонија
- Поддршка на ФК Волково
- Поддршка на Спортски Клуб Безбедност
- Поддршка на Кошаркарски клуб ТНТ
- Поддршка на Ракометен Клуб Ѓорче Петров
- Поддршка на Боксерски Клуб Десет Шеесет
- Поддршка на Фудбалски Клуб Македонија Ѓорче Петров
- Поддршка на Ракометен Клуб Ангели-Волково
III. РЕКАПИТУЛАР ЗА ПОТРОШЕНИ ФИНАНСИСКИ СРЕТСВА

За реализација на напред наведените активности од Програмата за спорт и
поддршка на невладиниот сектор за 2018 година за период од 01.01.-30.09.2018 година, во
текстот подолу даден е детален преглед за сите потрошени средства и тоа:
А. Транспорт на луѓе
Потрошени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
Позиции
4.500,00 ден
Превоз на патници-гости од Јувентус, од
стадион Македонски Лавови до зоолошка
градина.
12.810,00 ден
Превоз на ученици од Скопје-Штип-Скопје за
натпревар на државно првенство.
17.310,00 ден
ВКУПНО

Носител
Одделенија за Јавни
дејности

Вкупно потрошени средства: 17.310.00 дeн.
Б. Услуги за копирање, печатење и издавање
Потрошени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
позиции
80.000,00 ден
Изработка на медаљи, пехари и дипломи за
училишен спорт
2.706,00 ден
Изработка на рекламен материјал, гумирано
платно, со натпис на општината кое е
поставено на стадионот на ФК Македонија
75.036,00 ден
Набавка и печатење на маици за потребите на
Меморијалниот турнир во мал фудбал ,,
Дарко Брњачевски,,
25.724,00 ден
Набавка на рекламен материјал за потребите
на ГЕГЕ КУП 2018
209.002,00 ден
Набавка на реквизити за потребите на ОСУС

Носител
Одделенија за Јавни
дејности
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Набавка на дресови и друга опрема за мал
фудбал по повод 14 Ноември, ден на
ослободувањето на Ѓорче Петров
Набавка на медали и пехари за ОСУС
ВКУПНО

Вкупно потрошени средства: 450.000,00 дeн

В. Други оперативни расходи

Потрошени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
Позиции
1000,00 ден
Трошоци за организирање на шаховски
турнир ( во организација на ОСУС-општински
сојуз на училишен спорт)
1.600,00 ден
Услуги за фотографирање
5.000,00 ден
Услуги за фотографирање на геге куп 2018
2.306,00 ден
Услуги за фотографирање на спортски
натпревар по повод 14 Ноември
9.906,00 ден
ВКУПНО

Носител
Одделенија за Јавни
дејности

Вкупно потрошени средства: 9.906,00 дeн.
Г. Трансвери до здруженија на граѓани и фондации
Потрошени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
Позиции
48.000,00 ден
Центар за едукација и менаџмент во спортот
за реалиација на акционен план на Општина
Ѓорче Петров
180.000,00 ден
Здружение за популаризација на 3х3 баскет
189.000,00 ден
10.000,00 ден
20.000,00 ден
206.100,00 ден
653.000,00 ден

Отворени забавни фудбалски школи (Open
Fun Football school)
Проект ,, Гушни го Скопје,,
Покривање на трошкови за меѓународен
турнир на коњачки клуб БРАВАДОС
Здружение на граѓањи на Општински Сојуз на
Училишен Спорт
ВКУПНО

Вкупно потрошени средства: 653.100,00 ден.

Носител
Одделенија за Јавни
дејности
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Д. Трансфер до спортски клубови
Потрошени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
Позиции
1.200.000,00 ден Трансфер до спортски клуб Македонија
300.000,00 ден
Исплата по одлука на ФК Волково
45.000,00 ден
300.000,00 ден
20.000,00 ден
40.000,00 ден
900.000,00 ден
300.000,00 ден

200.000,00 ден
738.000,00 ден
205.000,00 ден

Исплата до Ракометен Клуб Македонија
Ѓорче Петров
Покривање на трошоци за набавка на
спортска опрема на кошаркарски клуб ТНТ
Покривање на трошоци за набавка на спортка
опрема за Боксерски клуб десет шеесет 1060
Трансвер до ФК Македонија Ѓорче Петров
Трансвер на средства до Карате Клуб Ѓорче
Петров за покривање на трошоци за
монографија на клубот
Исплата за РК Ангели-Волково
Трансер до ФК Македонија Ѓорче Петров

500.000,00 ден
500.000,00 ден

Трансфер до ФК Македонија,по одлука

20.000,00 ден

Исплата по решение на РК Цемс
Исплата по решение на РК Ѓорче ПетровВардар
Исплата по одлука на совет на ФК Македонија
Ѓорче Петров
Исплата на МК Вардар

40.000,00 ден

Исплата на РК Македонија Ѓорче Петров

1.337.000,00 ден

6.715.000,00 ден

Одделенија за Јавни
дејности

Исплата по решение на БК Безбедност

Исплата на ФК Волково( За турнир Ге-Ге Куп
2018
Трансвер до ФК Македонија Ѓорче Петров

20.000,00 ден
20.000,00 ден

Носител

ВКУПНО

Вкупно потрошени средства: 6.715.000,00 ден

Ѓ. Еднократна парична поддршка, за клубови и физички лица (донаторска сметка)
А. Физички лица-

Потрошени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
Позиции
10.000,00 ден
Апостолоски Јовица-Планинар
10.000,00 ден
Игор Јовановски-Планинар
20.000,00 ден

Петар Герасимов-Планинар

15.000,00 ден
15.000,00 ден

Елена Зизовска-Триатлон
Ена-Елена Спасовска-Пливање

10.000,00 ден

Стојан Крстевски

20.000,00 ден

Наташа Поповска

20.000,00 ден

Марјан Ѓекич

Носител
Одделенија за Јавни
дејности
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Ангела Котевска
Теодор Кировски
ВКУПНО

Б. Клубови-

Потрошени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
Позиции
15.000,00 ден
Здружение ,Кошаркарски Клуб Вибас Баскет
20.000,00 ден
Боксерски Клуб 1060 (десет шеесет)
35.000,00 ден

Носител
Одделенија за Јавни
дејности

ВКУПНО

ВКУПНО ПОТРОШЕНИ 225.000,00 ДЕНАРИ

За реализација на програмата за активностите на Општината Ѓорче Петров од областа на
спортот и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година (за период од 01. 01. - 31. 12.
2018 година) по сите позиции освен донаторската сметка, потрошени се :

Вкупно планирани средства:

9.090.000,00 ден.

Потрошени средства :

8.724.881,00 ден.

ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ
УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ,ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДРАВАЊЕ
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ
ТРАНСФЕРИ ДО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАЊИ И ФОНДАЦИИ
ТРАНСФЕР ДО СПОРТСКИ КЛУБОВИ
ВКУПНО

17.310,00
450.000,00
9.906,00
653.100,00
6.715.000,00
8.724.881,00

Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров
во областа на спортот и поддршката на невладиниот сектор за 2018 година за период од
01.01.-31.12.2018 година, градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до
Советот на Oпштина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.

ГРАДОНАЧАЛНИК
Александар Наумоски 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за реализација

на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров
во областа на образованието за 2018 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за реализација Програмата
за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на образованието за 2018 година, што
советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на дваесет и петтата седница, одржана на ден
13.03.2019 година.

Број 09-935/10
од 13.03.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче Петров(Пречистен текст) (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
Општина Ѓорче Петров број 13/14), Советот на Општина Ѓорче Петров на 25-тата седница

одржана на ден 13.03.2019 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата
за активностите одобласта на образованието во
Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за активностите од областа на образованието во Општина Ѓорче Петров за 2018
година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-829/12
Од 13.03.2019 година
Скопје

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

ɋɬɪ71 Ȼɪɨʁ3. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата од областа на образованието
на Општина Ѓорче Петров за период
од 01.01.2018 до 31.12.2018 година

Скопје, Март 2019 година
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ВОВЕД

Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на активностите
планирани во Програмата од областа на образованието на Општина Ѓорче Петров за
период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
Извештајот ги вклучува реализираните активностите, времето на реализација, целите и
резултатите на активноста и реализираните финансиски средства сумативно и поединечно
за секоја активност планирана во програмата.
Активностите од областа на образованието на Општина Ѓорче Петров беа насочени
кон подобрување на квалитетот на образованието и условите за работа во основните
училиштата.
За реализирање на активностите од Програмата од областа на образованието за 2018
година, Општина Ѓорче Петров ги превзема сите потребни активности и ги стави на
располагање своите технички и човечки ресурси.
II.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Во период од 01.01.2018 до 31.12.2018 реализирани се следниве активностите од
Програмата од областа на образованието за 2018 година:
1.

Следење и анализа на воспитно образовниот процес во основните училишта
Следењето на воспитно образовниот процес во
општинските основни училиштата го опфати делот на:
-наставниот процес и педагошката документација

Краток опис на
активноста:

(годишните

глобални

планови,

оперативните,

тематските и дневните подготовки на наставниците),
-воннаставните и слободни активности (ученичките
екскурзии,
-реализацијата на Годишните програми за работа на
основните училиштата

Време на реализација
Главна цел:

Резултати:

Потрошени финансиски
средства:

Во текот на учебната годината
Унапредување на наставниот процес, воннаставните и
слободните активности во основни училишта и
квалитетна
реализацијата на наставниот план и
програма.
x Усвоени се квалитетни годишни програми за работа
на општински основни училиштата.
x Обезбедени се услови и ресурси за реализација на
годишната програма за работа на училиштата.
x Воспитно образовниот процес се одвиваше
непречено во сите општински основни училиштата
/
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2. Одобрување согласности и следење на процесот за вработување на наставен и
ненаставен кадар во основните училишта
Оваа активност опфаќа координација и писмена
комуникација со училиштата и МОН и следење на
постапките за вработување на наставен и ненаставен
кадар согласно законската регулатива преку
Краток опис на

- давање согласност за Годишниот план за вработување

активноста:

на основните училишта
-давање согласност за вработувањето по барање на
основните училишта,
- барање согласност за вработувањето (по барање на
основните училишта) од МОН,

Време на реализација
Главна цел:

Резултати:

б
ф
Во текот на учебната годината

ј

б

Обезбедување на наставен и ненаставен кадар за
непречено одвивање на наставниот процес
x Дадени се согласнисти за годишните планови за
вработување на основните училишта
x Обезбеден е наставен и ненаставен кадар за
реализација на наставниот процес и годишната
програма за работа на општински основни
училиштата.
x Дополнително е обезбеден наставен кадар во
-ООУ Мирч Ацев за реализација на дневен престој и
-ООУ Димитар Беровски за реализација на дневен
престој и целодневна настава.

Потрошени финансиски
средства:
3. Упис на првачиња во основните училишта

79.998,00 ден
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активноста:
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Уписот на децата во I одд се спроведува на цела
теритирија на државата, според список на деца кои
живеет на територија на општината.
По доставените списоци од МВР до општината се
изврши анализа на податоците и истите се доставија до
секое основно училиште, согласно реонизацијата. Секое
основно училиште ги опфати децата од својот реон.
По уписот секое основно училиште достави
извештај и список на деца кои се запишани во I
одделение, согласно реонизацијата.
Согласно податоците од уписот се изврши
организација на наставата за учебната 2018/2019
година.
Список на деца кои не се запишани во I одделение
а се на списокот од МВР, училиштата ги доставија до
Државниот просветен инспекторат и Овластениот
просветен инспектор за натамошно постапување.

Време на реализација

април-септември

Главна цел:

Да обезбеди еднакви образовни можности за
образование за сите деца во Општината Ѓорче Петов

Резултати:

Потрошени финансиски

x Уписот на деца во I одделение е унифициран и
еднаков за сите, процесот е транспарентен.
x Направен е рамномерен прилив на ученици во
општинските
основни
училишта
согласно
реонизацијата.
x Во општински основни училиштата запишани се 410
ученици во прво одделение од кои 210 се машки и
200 се женски. Формирани се вкупно 19 паралелки
за децата во прво одделение.
x Во сите општински основни училишта е
организиран продолжен престој (дневен престој и
целодневна настава) со што е обезбедено
/

средства:
4. Училишни и општински натпревари и поддршка на регионални и државни
натпревари
Краток опис на
активноста:
Време на реализација

По иницијатива на Општина Ѓорче Петров организирани
се училишните натпревари и дадена е матерјална и
техничка поддршка за учество на ученици и наставници
на регионални државни и меѓународни натпревари
Во текот на учебната година
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Главна цел:

Со овие активностите се развива и следи талентот на

Резултати:

мотивираат за постигнување на резултати
x Во секое основно училиште одржани се училишни
натпревари и дадена е матерјална и техничка
поддршка на учениците на општински, регионални,
државни и меѓународни натпревари (превоз на
ученици, вода и безалкохолни пијалоци, храна и
промотивен матерјал)
x Дадена е финансиска поддршка за учество на група
деца на меѓународен натпревар по математика во
Несебар-Бугарија и обезбеден е превоз за учениците
и нивниот ментор.
x Обезбеден е превоз на ученици за натпревари по
барање на училиштата.
x Дадена
е
финансиска
поддршка
согласно
Правилникот за доделување финансиски средства за

Потрошени финансиски

учениците во областа за која покажуваат интерес и се

109.803,00 ден

средства:
5.
Подршка и партиципација во надворешни проекти (МИО, екологија, безбедност
во сообраќај и сл)
Општината Ѓорче Петров даде логистичка, техничка и
финансиска подршка на проектите
од следниве
области
-Мултиетничка интеграција во образованието,
-Заштита на животната средина (Интеграција на
Краток опис на
еколошка едукација во образованието,)
активноста:
-Безбедност во сообраќајот и полицијата и граѓаните,

Време на реализација
Главна цел:

Резултати:

Потрошени финансиски
средства:

-Инклузија на децата со специјални образовани потреби
и други надворешни проекти.
-Детски англиски камп
Дел од овие проекти се дел од годишните програми на
Во текот на учебната година
Целта на овие активности е поттикнување на свеста кај
децата за важноста и значењето за создавање на
одговорно општество.
x Ефектива и ефикасна реализација на проектитете
x Одржлив развој на проектите
x Зацврстување на соработката на општината со
невладиниот сектор.
28.350,00 ден
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6. Априлијада-детски маскенбал
Маскенбалот или детската априлијада се одржа на
платото во реонскиот парк и на неа учествува ученици
Краток опис на

од основните училишта и деца од детската градинка

активноста:

Росица.
Комисија составена од претставници од училишта и
градинката извршија избор на најдобрите маски.

Време на реализација
Главна цел:

Резултати:

Б
март-април

6

(4

ј

2

)

Со овој проектот се развива креативноста кај децата и
негување на традицијата.
x Промовирани се најкреативните маски со еколошка
содржина, родово неутрални
x Учениците се дружат и разменуваат искуства и
споделуваат среќни моменти

Потрошени финансиски

12.785,00 ден

средства:
7.

Детска ликовна колонија Кучково
Детската ликовна колонија оваа година се одржа на
Крстот во Кучково. Како мотиви за работа се

Краток опис на

природните убавини на селото и сликање по слободен

активноста:

избор.
На колонијата учествува по пет до шест ученици од
основните училишта од општината, гости од средното

Време на реализација
Главна цел:

Резултати:
Потрошени финансиски
средства:

април-мај
Изложбата е планирана до крајот на годината
Со овој проектот се поттикна ликовната креативност,
уметничкиот дух и традиционалните вредности кај
учениците.
x Учениците се дружат и разменуваат искуства со
учениците од други училишта и општини,
x изложбата на детски ликовните творби ќе биде
реализирана во Центарот за култура
57.238,00 ден

8. Одбележување на значајни датуми (Денот на Општина Ѓорче Петров, Денот на
ослободување и сл)
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активноста:

Оваа година Денот на Општината Ѓорче Петров се
одржуваше во Реонскиот парк. Учениците од сите
основни училишта со посебни настапи земаа учество во
главната програма

Време на реализација

септември

Краток опис на

Главна цел:

Резултати:

Промовирање на основните училиштата.
Учениците беа активно вклучени во одбележувањето на
празникот на Општината Ѓорче Петров

Потрошени финансиски

10.762,00 ден
средства:
*Средствата за активностите на основните училиштата се покриени со Програмата за
култура.
9. Прослава на патронати на општинските основни училишта
Краток опис на

Активноста се однесува на финансиска поддршка на

активноста:

основните училишта за прославување на патронатите

Главна цел:

на училиштата
Целта на проектот е промоција на училиштата и
постигањата на уќениците.

Време на реализација

тековно

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности

Резултати:

x Промоција на основните училишта во Општината
Ѓорче Петров
x Унифицираност во работата на училиштата

Потрошени финансиски

50.393.000,00 ден

средства:

10.

Награди и признанија за ученици и наставници од основните училишта
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Краток опис на активноста

Во месец мај беше објавен јавен конкурс, согласно
Правилникот и беа собрани и бодирани сите апликации
и доставени на разгледување до Комисијата за
образование која направи избор и даде предлог за
доделување награди, дипломи и пофалници до Советот
на општината.
Согласно Одлуката на Советот на општината, беа
доделени 13 награди за ученици од кои 7 женски и 6
машки.
На денот на Општина Ѓорче Петров беа доделени
наградите.
- За првенец на генерација беше доделена плакета и
лап-топ.
–За најдобар просветен работник беше доделена

Време на реализација

мај-септември

Главна цел:

Резултати

Со доделувањето на наградите и признанијата за
учениците и наставниците од основните училишта на
денот на општината се мотивираат учениците за
постигнување на високи резултати во областите за кои
покажуваат интерес.
x Се негува и развива на талентот кај учениците
x Се создаваат вистински вредности кај децата
x Се мотивираат учениците за постигнување на видни
резултати
x Се мотивира наставниот кадар за работа со ученици
и учество во натпревари

Потрошени финансиски

/

средства

*Финансиски средствата за награди, дипломи и пофалници се фактурирани од друга програма.

11. Бесплатна ужинка на учениците во одделенска настава во основните училишта
Активноста се однесува на исхраната на учениците во
Краток опис на
одделенска настава од I одд. во основните училишта.
активноста:
Обезбедена е бесплатна ужинка на 412 ученици од I
Главна цел:

Помош за семејствата и учениците

Време на реализација

септември-декември

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности

Резултати:

x Подобрена исхрана кај учениците
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Предвидени финансиски
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360.303,00 ден

средства:

12. Бесплатен излет на учениците во одделенска настава во основните училишта
Краток опис на
активноста:

Организирање на бесплатен излет на сите ученици од I
до V во основните училишта (2035 ученици)

Главна цел:

Социјализација на учениците

Време на реализација

септември

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности
x Потикнување на дружењето и играта кај децата

Резултати:
Предвидени финансиски

194.700,00 ден

средства:
13. Изготвување,печатење и промоција на работни упатства, прирачници и друг
промотивен материјал од областа на образованието
Активноста се однесува на изготвување на прирачници
Краток опис на активноста

и други работни упатства кои се однесуваат на
образованието.
Испечатена е Стратегија за образование на Општина

Главна цел

Целта на проектот е унапредување на образовниот
процес и организацијата на работата на училиштата.

Време на реализација

по изготвени матерјали

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности

Резултати

x Промоција на Општината Ѓорче Петров
x Унифицираност во работата на училиштата

Потрошени финансиски

55.810,00 ден

средства
14. Новогодишни пакетчиња
Активноста се однесува на прослава на Новогодишните
Краток опис на
активноста:

празници

и делење на новогодишни пакетчиња за

учениците од прво одделение во основните училишта.
Оваа година се организираше новогодишна претстава
"Дедо мраз низ приказните" во два термини за 412
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Главна цел:

Целта на проектот е зачувување на традицијата за нова
година.

Време на реализација

декември

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности

Резултати:

Потикнување на креативноста и имагинацијата на
децата

Предвидени финансиски

65.000,00 ден

средства:

*Финансиските средствата ќе бидат исплатени во 2019 година

15. Ангажирање на образовни и лични асистенти асистенти за помош на ученици со
попреченост во програмата "Општинско корисна работа" на Општина Ѓорче Петров
финансиран од УНДП
Краток опис на
И ова учебна година продолжува проектот на Општина
активноста
Ѓорче Петрв "Општинско корисна работа" за помош на
ученици со попреченост преку ангажирање на
образовни и лични асистенти за финансиран од УНДП.
Во овој прокт ангажирани се 15 асистенти за помош на
15 ученици со попреченост од кои 13 се машки и е
женски.

Главна цел:

Целта на проектот е обезбедување на соодветна
поддршка на учениците со попреченост согласно
нивните индивидуални потреби.

Време на реализација

Проектот се реализираше во учебната 2017/2018 и ќе
продолжи да се реализира во учебната 2018/2019.

Носител на активноста
Резултати:

Одделение за јавни дејности
x Прилагодена наставна програма за учениците со
попреченост
x Подготовка на матерјали за учење
x Насочување на вниманието на ученикот и одржување
на комуникација и социјална интеракција

Потрошени финансиски
средства

III.

Проектот е финансиоран од УНДП

РЕКАПИТУЛАР ЗА ПОТРОШЕНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
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За активностите од областа на образованието за период од 01.01.2018 до 31.12.2018
година од планираните 2.385.000,00 денари, потрошени се вкупно 960.142,00 денари.

1

2

3

4

5

6
7

8

Следење и анализа на
воспитно образовниот
процес во основните
училишта
Одобрување
с огласности и
следење на процесот
за вработување на
наставен и ненаставен
кадар во основните
училишта
Упис на првачиња во
основните училишта
Училишни и
општински
натпревари и
поддршка на
регионални и државни
натпревари
Подршка и
партиципација во
надворешни проекти
(МИО, екологија,
безбедност во
с ообраќај, инклузија
на деца со посебни
потреби, родова
еднаквост и сл)
Априлијада--детски
м аскенбал
Детска ликовна
колонија Кучково
Одбележување на
значајни датуми
(Денот на Општина
Ѓорче Петров, Денот
на ослободување и сл)

Вкупно по активност

Прехрамбени
продукти и пијалоци

Други трансфери

Други оперативни
расходи

Други дого
о ворни
услуги

2.385.000,00 денари
960.142,00 денари
Услуги за печатење,
копирање и
издавање

Други матерјали

Превозни услуги во
образованието

Активност/позиција

Транспорт на луѓе
(ученици,
наставници)

Планирани финансиски средства
Потрошени финансиски средсва

0

79.998

79.998
0

85.303

8.200

6.500

18.000

14.000
1.795
16.972

3.847

109.803

6.150

28.350

10.990

12.785

40.266

57.238

6.915

10.762
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14

15

Прослава
а на
патронати на
општинските основни
училишта
Награди и признанија
за ученици и
наставници од
основните училишта
Бесплатна ужинка на
учениците во
одделенска настава во
основните училишта
Бесплатен излет на
учениците во
одделенска настава во
основните училишта
Изготвување,печатење
и промоција на
р аботни упатства,
прирачници и друг
промотивен материјал
од областа на
образованието
Новогодишни
пакетчиња
Ангажирање на
образовни и лични
асистенти асистенти
за помош на ученици
с о попреченост во
програмата
"Општинско корисна
р абота" на Општина
Ѓорче Петров
ф инансиран од УНДП
В купно по позиција
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2.800

47.593

50.393

0

360.303

360.303

194.700

194.700

55.810

55.810
0

9 3.503

201.200

34.819

57.605

120.264

26.855

378.303

47.593

9 60.142

Извештајот за реализација на Програмата од областа на образованието на Општина
Ѓорче Петров за 2018 година за период од 01.01.2018-31.12.2018 година, градоначалникот
како Предлагач на истиот го доставува до Советот на Oпштина Ѓорче Петров на
разгледување и усвојување.

ГРАДОНАЧАЛНИК
Александар Наумоски 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај

за реализација на Програмата за еднакви можности
на жените и мажите за 2018 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за реализација на
Програмата за еднакви можности на жените и мажите за 2018 година, што советот на
Општина Ѓорче Петров ја донесе на дваесет и петтата седница, одржана на ден 13.03.2019
година.

Број 09-935/11
од 13.03.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче Петров(Пречистен текст) (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
Општина Ѓорче Петров број 13/14), Советот на Општина Ѓорче Петров на 25-тата седница

одржана на ден 13.03.2019 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата
за еднакви можностина жените и мажите во
Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за еднакви можности во Општина Ѓорче Петров за 2018 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-829/13
Од 13.03.2019 година
Скопје

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

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За реализација на програма на Општина Ѓорче Петров
во областа на еднаквите можности на жените
и мажите за 2018 година

Скопје, Март 2019 година
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1. ВОВЕД
Извештајот за активностите на комисијата за еднакви можности е изготвен во насока
да даде целосна слика за активностите на Комисијата за еднакви можности за 2018 год
.
Со овој извештај се опфатени планираните и потрошените сретства кои Комисијта
за еднакви можности ги има релизирано во 2018 год.

1.Извештај за состојбата на еднаквите можности во единиците на
локалната самоуправа за 2018 год

Општина Ѓорче Петров во периодот од 2018 год ги оствари следниве резултати во
однос на предвидените цели :
Во насока на зајакнување на институционалните капацитети за унапредување на
еднаквите можности на жените и мажите, зголемени се знаењата и вештините на
комисијата за еднакви можности, координаторот и дел од претставниците на општинската
администрација за родова еднаквост преку обуки за родовите односи како и изготвување
на Стретегија на ЗЕЛС за Локална самоуправа. Остварена е соработка со повеќе НВО и
потпишани се меморандуми за соработка.
Потпишан е меморандум за соработка со Организација на жени ,,Радика, ЖГИ Антико
и Здружение на бизнис жени за родова рамноправност.
Со Здружение на бизнис жени во изминатиот период се работеше на два преокти:
,,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.
Во првиот проект ,, Wee make ,, се работеше на зајакнување на придонесот и
ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ
интегративните реформи во областа на економската политика со организирани
работилници јавни расправи и дебати .
Во вториот преокт ,,Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра
системска поддршка на претпријатија во сопственост на жени и беа одржани активностите
во општината и вклучени локалните институции, стопански комори и др. стејкохлдери , во
поглед на поддршка на ЖП., и превземени се политики и мерки за резултати од истите ,
како и да се согледа нивото на меѓуинституционална соработка и поврзаност во Општина
Ѓорче Петров со најава на активностите и задолженијата кои ќе следат , со понатамошно
имплементирање на Стратегија за ЖП во РМ .
Во поглед на вклученоста на општинта во поддршка на женското претприемништво е
започнато со превземање на првични чекори и треба да се направи инструмент или алатка
за база на податоци за женското претприемништво во општината .
Беше одржан и состранок со жени претпиемачки и се дискутираше за препреките и
предизвиците со кои се соочуваат и за за понатамошна заедничка соработка при
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спроведување на Стратегија за развој на на ЖП во РМ, како и развој на за социјалното
претприемништво.
Bo изминатиот париод следеа низа на работилници, дебати, презентации, трибини за
родово буџетирање со УН Вомен и др НВО на кои присуствуваше Комисијата за родова
еднаквост .
Беа организирани обуки за членовите на КЕМ и координаторт од ЗЕЛС и УН Вомен .
Комисијата присуствуваше на форуми на заедниците за изготвување на буџетот на
Општина Ѓорче Петров на 12.ти . Ноември во Културниот дом на Општина Ѓорче Петров.
Во ЗЕЛС беше организирана обука во Тренинг центарот за членовите на комисијта
за родово одговорни политики и буџети.
За членовите на Комисијата и работната група беше одржана обука во Охрид за
изготвување на родова статистика и индикатори во соработка со УН Вомен.
За итересорската група од општинската администрација беше организирана од УН
Вомен обука во хотел ,, Гарденија,, во рамките на преоктот ,, Развивање на фискалните
капацитетеи во насока на подготовка на родово одговорни политики и буџети на локално
ниво ,, . На работилницата беа разгледани сите програми од одделение за јавни дејности и
беше воведен родов концепт.
Комисијата за родова еднаквост и општинската администрација одржа обука во
Општина Ѓорче Перов организирана од Бизнис жени на тема ,, Родова сензитивност во
буџетирање, политики и претприемништво – препознавање и примена .
Со УН Вомен се работеше на проектот за родово одговорни политики и буџети и
беше воведена родовата перспектива во локалните програми преку примена на родово
одговорно буџетирање како алатка, .
Се собираа родово разделени податоци за и родовата сатистика се воведе во некои
програми. Беше унапреден унапреден на статусот на жените и мажите на локално ниво со
овозможени механизми за консултации и учество на граѓаните и НВО.

2.Податоци за предвидени и релизирани сретства поединечно за
Комисијата за еднакви можности
Од планираните 135,000,00 ден. предвидени во Програмата на Општина Ѓорче Петров за
2018 година за потребите на Комисијата за еднакви можности оваа година се потрошени
материјални сртерства за храна во износ од 970 денари .
Повеќето активности на КЕМ беа релизирани преку соработката со НВО организации .
Со Здружение на Бизнис жени како и со УН Вомен, Национален совет за родова
рамноправност и Радика, со кои имаме потпишано Меморандум за соработка релизирани се
дел од планираните планираните активности од Програмата за родова еднаквост како и
Акцискиот план за 2018 како :
1. Прокет на УН Вомен за родово одговорно будџетирање- (работилници и активности
на комисијата и обуки).
2. 2 Проекти со Здружение на бизнис жени ( преку обука , работилници, трибина).
3. Изгиотвување на Стратегија на Зелс за родова еднаквост , -Координатор.
4. Формирана е работна група на КЕМ и Комисија за родова еднаквост и работено е со
обучувач од УН Вомен.
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5. Активности по Стратегија за родова еднаквост за 2017-2022год за зајакнување на
институционалните механизми за родовите прашања во програмите на општинта ;
(Одржана е обука во Охрид и разгледани се програми од родов аспект и дадени се
индикатори, програмите се родово сензитивни).
6. Посетени се семинари на Координаторот и членовите на КЕМ и зголемени се
знаењата и вештините за родова еднаквост .
7. Зајакната е соработката со НВО и се работи на заеднички активности.

ГРАДОНАЧАЛНИК
Александар Наумоски 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за

реализација на Програмата за заштита, спaсување
и кризи на Општина Ѓорче Петров
за 2018 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за реализација на
Програмата за заштита, спсување и кризи на Општина Ѓорче Петров за 2018 година, што
советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на дваесет и петтата седница, одржана на ден
13.03.2019 година.

Број 09-935/12
од 13.03.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче Петров(Пречистен текст) (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
Општина Ѓорче Петров број 13/14), Советот на Општина Ѓорче Петров на 25-ата седница

одржана на ден 13.03.2019 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за заштита,
спасување и кризи во Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за заштита, спасување и кризи во Општина Ѓорче Петров за 2018 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-829/14
Од 13.03.2019 година
Скопје

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

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата за заштита, спасување и кризи
на Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Скопје, Март 2019 година
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата за заштита, спасување и кризи
НА Општина Ѓорче Петров за 2018 година

За реализирање на Програмата за заштита, спасување и кризи за 2018 година,
заклучно со 31.12.2018 година, Општината Ѓорче Петров ги превзема низа активности за
нејзино остварување.
Програмските цели во тековниот период се остваруваа по приоритет, при што
предност за реализација имаа оние делови од програмата кои допринесуваа за спречување
на настанувањето на природните непогоди и други несреќи на територијата на општината.
За остварување на програмските активности, општината ги стави во функција
потребните човечки ресурси, материјално-техничките средства и секако расположливите
финансиски средства. Со ваквиот приод сметаме дека во основа програмските задачи по
оваа Програма се реализирани, со исклучок на некои предвидени активности кои бараа
поголема финансиска подршка, а таква подршка општината немаше во овој извештаен
период.
А. Реализирани програмски активности
1.Извршено е ажурирање на процената на загрозеноста од природни непогоди и
други несреќи на територијата на Општина Ѓорче Петров.
2. Усвоен правилник за заштита од пожари
Извршен е инспекциски надзор од вработени од Дирекцијата за заштита и
спасување – Одделение за генерален инспектор, кои записнички по извршената инспекција
констатираа дека ажурираната проценка и мерките од планот за заштита и спасување се во
ред, потребно е само да изврши ажурирање на персонални податоси кои се однесуваат на
составот на силите за заштита и спасување.
Со изготвените документи се поставени потребните основи во заштитата и
спасувањето од природни непогоди и други несреќи на ниво на општина, кои во иднина
треба да се надградуваат.
3. Извршени се потребните сервисирања и одржување на противпожарните апарати
кои се набавени за потребите на општинските објекти согласно законските нормативи и
истите се распоредени во урбаните и месните заедници, општинскиот објект, центарот на
културата, реонскиот парк, повеќенаменските спортски игралишта, стадионите, спортската
сала „Христо Батанџиев“, секторот за урбанизал и просториите за легализација.
Исправноста и одржувањето се врши од страна на овластена фирма за оваа намена
избрана во постапка за јавна набавка и од планирани 101.000,оо денари, при наддавањето
вредноста е намалена за 94%, односно вредноста на договорот е 5.115,30, а до 30.09.2016
година, нема потрошени финансики средства .
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4.Редовно се врши пролетна и есенска дератизација на шахтите на територијата на
општината од страна на овластена фирма, ангажирана од општината. До 30.09.2016 година,
потрошени се 142.697,оо денари
5.Осигурувањето на општинските објекти, сите основни и подрачни училишта
објектите на ЈОУДГ „Росица“, урбаните и месните заедници, центарот за култура и
спортската сала „Христо Батанџиев“, тековно се осигуруваат. До 30.09.2016 година,
потрошени се 128.247,оо денари
6. Зимското одржување на улиците и патиштата на територијата од Општина Ѓорче
Петров, тековно се остварува. До 30.09.2016 година, потрошени се 3.993.338,оо денари.
7. Оџаците на општинските објекти, објектите на основните и подрачните основни
училишта, објектите на ЈОУДГ „Росица“ редовно се чистат и одржуваат. До 30.09.2016
година, потрошени се 72.159,оо денари.
Б. Не реализирани програмски активности
1.Опремувањето со облека, обувки и средства за работа, за членовите на општинскиот штаб
и универзалната единица за заштита и спасување не е реализирано поради немање
соодветни финансиски позиции во Буџетот на општината.
2.Опремувањето на универзалната единица за заштита и спасување, со потребната
минимум опрема, не е реализирано од истите причини како во точка еден.

3.Организирање на обука за вработените во општинската администрација од областа на
заштитата и спасувањето, а посебно противпожарната заштита.
4.Не се исплаќани финансики средства за еднократна финансиска по мош на граѓани за
штети кои се настанати од природни непогоди и други несреќи бидејќи во 2018 година
такви штети немаше.

5.Треба да се има во предвид фактот дека општината порано имаше вработен
администативен службеник на работно место Советнк за заштита и спасување и
управување со кризи, но ова работно место не е пополнето .

Од напред наведеното се гледа дека програмските цели во основа се реализирани, а
делот кој не е реализиран е резултат на објективни и финансиски причини.

ГРАДОНАЧАЛНИК
Александар Наумоски 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Годишeн финансов извештај на Општина
Ѓорче Петров за 2018 година

Се објавува Годишниот финансов извештај на Општина Ѓорче Петров за 2018 година,
што советот на Општина Ѓорче Петров го усвои на дваесет и петтата седница, одржана на
ден 13.03.2019 година.

Број 09-935/13
од 13.03.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски с.р.
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Ɇɚɪɬ 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 Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Завршна сметка на Буџетот
на Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Се објавува Завршната сметка на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2018 година,
што советот на Општина Ѓорче Петров ја усвои на дваесет и петтата седница, одржана на
ден 13.03.2019 година.

Број 09-935/14
од 13.03.2019 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Скопје

Александар Наумоски

ϝҼҺύҺҸӑϝҵҽҰҫүҷϏҵҪһҷҲҴҷҪϚҹӂҼҲҷҪʈҸҺӁүϛүҼҺҸҬϘҪҺҼҭҸҮҲҷҪ

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ
НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ЗА 2018 ГОДИНА

С к о п ј е, Февруари 2019 година

O P I S

 DANO^NI PRIHODI
 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 penzii
 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

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka
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Samofinansira~ka
smetka







Plan

Buxetska smetka



BILANS NA PRIHODI PO ZAVR{NA SMETKA

Plan







































Realiz.









































Smetka na dotacii
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Smetka na donacii



Plan
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Smetka na krediti
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VKUPNO










































 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa
 Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`no
zamji{te vo sopstvenost na republika makedonija
 Prihodi od zakup na zemjodelsko zemji{te vo
sopstvenost na dr`avata
 Nadomest za koncesii za eksploatacija na
mineralni surovini (po osnova na prostor)
 Nadomest za koncesii za eksploatacija na
mineralni surovini (po osnova na eksploatirana
mineralna surovina)
 Prihodi od Nadomest za dolgotraen zakup i
vremen zakup na grade`no zemji{te
 Nadomest za utvrduvanje na praven status na
bespravno izgradeni objekti





















































































































 KAPITALNI PRIHODI
 Proda`ba na kapitalni sredstva
 Prihodi od proda`ba na op{tinski imot

 Prihodi od osiguruvawe na imot
 Prihodi na organite na upravata
 Ostanati nedano~ni Prihodi

 Drugi nedano~ni prihodi
 Prihodi na mesnite zaednici, mesten
samoPridones i drugi Prihodi na mesnite zaednici

 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 dano~ni prekr{oci
 Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite
i dejstvijata kaj organite na op{tinata
 Drugi lokalni Taksi
 Taksi i nadomestoci
 Taksi za diploma i sertifikat
 celodnevna i pret{kolska gri`a
 [kolarini za nediplomski kursevi i seminari
 Stanarini vo u~eni~ki i studentski domovi
 Taksi za u~estvo vo studentski klubovi
 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
 Lekovi i vakcini
 Prihodi od zakupnina na op{tinski imot
 Drugi vladini uslugi
 Prihodi od tenderi (javni nara~ki)
















































































































































































































































































































































































































































































































































 Tekovni donacii
 Donacii od privatni kompanii
 Drugi tekovni donaccii

 DOMA{NO ZADOL@UVAWE
 Drugo doma{no zadol`uvawe
 Drugi doma{ni zadol`uvawa













 Nadomest za Izdavawe na soglasnost i odobrenie
za potvrduvawe na bespraven objekt ili
oran`erija izgraden na zemjodelsko zemji{te
 TRANSFERI I DONACII
 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 evropskata unija
 Prihodi od evropskite dr`avi
 Drugi op{ti i tekovni donacii









































































































































































































































O P I S





 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi

 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe

 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi

 \ubretarina

 Vodovod i kanalizacija









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



 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)





 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe

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




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





































 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI
 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)
 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)

 Drugi nadomestoci







 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe






















Realiz.








 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe

 Osnovni pridonesi za zdravstvo





 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
 Osnovni pridonesi za PIO

 Personalen danok na dohod od nadomestoci




 Personalen danok na dohod od plata

 Plata za prekuvremena rabota







Plan



 Nadomestoci
 Nadomest za godi{en odmor



Buxetska smetka



 Osnovni plati - drugi vraboteni

 Osnovni plati - dr`avni slu`benici

 PLATI I NADOMESTOCI
 Osnovni plati
 Osnovni plati -funkcioneri

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka
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Samofinansira~ka
smetka



BILANS NA RASHODI PO ZAVR{NA SMETKA
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Smetka na dotacii
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Smetka na donacii
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Realiz.

Smetka na krediti
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 Iznajmuvawe na kancelariska oprema

 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava

 Osiguruvawe za povreda i invaliditet









 Dogovorni uslugi
 Iznajmuvawe na kancelariski prostor

 Bankarska provizija



 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini








 Popravki i odr`uvawe na druga oprema

 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi


























 Popravki i odr`uvawe na mebel
 Popravki i odr`uvawe na softverska i
hardverska oprema
 Popravki i odr`uvawe na ma{ini

 Odr`uvawe na drugi gradbi





 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta














 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 Uslugi za obezbeduvawe na objekti

 Odr`uvawe na zgradi








 Drugi materijali




















 Drugi materijali za specijalna namena

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













 Siten inventar

 Materijali za razni popravki

 Sredstva za odr`uvawe na higiena

 U~ili{ni materijali

 Nastavno-obrazovni pomagala

 Prehranbeni produkti i pijalaci



 Obuvki






































 Uniformi

 Materijali i siten inventar
 Kancelariski materijali
 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe
od strana na vrabotenite
 Materijali za AOP

 Transport na lu|e





 Registracija na motorni vozila

 Transport na stoki



 Goriva i masla (motorni vozila)




 Po{ta

 Telefon i telefaks







 Te~ni goriva

 Drva

 Drugi komunalni taksi i uslugi








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Ostanati transferi do nevladini organizacii




 SOCIJALNI BENEFICII
 Socijalni nadomestoci




 Drugi transferi

 Transferi pri penzionirawe






 Razni transferi
 Pla}awe po sudski re{enija



 Transferi do politi~ki partii












 Transferi do sportski klubovi

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

 SUBVENCII I TRANSFERI
 Subvencii za javni pretprijatija
 Subvencii za javni komunalni pretprijatija

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








 Objavuvawe na oglasi

 Drugi operativni rashodi



 Privremeni vrabotuvawa
 Privremeni vrabotuvawa



 Rashodi za reprezentacija






 Seminari i konferencii

 Drugi tekovni rashodi
 ^lenarini vo doma{ni organizacii

 Drugi dogovorni uslugi







 Konsultantski uslugi

 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata

























































































 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko
istra`uvawe)
 Ru{ewe na objekti

 Preveduva~i

 Drugi obrazovni uslugi

 Prevozni uslugi vo obrazovanieto

 Dopolnitelni aktivnosti

 Instruktori na kratki kursevi





 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi











 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i vozduhot

 Drugi zdravsteveni uslugi

 Primarna zdravstvena za{tita

 Pla}awe na sudski taksi

 Sudski ve{ta~ewa

 Pravni uslugi

 Osiguruvawe na motorni vozila


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Kupuvawe na u~ili{en mebel

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

 Kupuvawe na kamioni

 Kupuvawe na vozila
 Kupuvawe na motorni vozila

 Akcii i drug kapital

 Nadomest za odzemen imot

 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
 Kompjuterstki softver




































 Kupuvawe na mebel
 Kupuvawe na kancelariski mebel













 Rekonstrukcija na drugi objekti





 Nadzor nad izgradbata














































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

 Izgradba na kapaciteti vo energetikata

 Rekonstrukcija na kapaciteti za vodosnabduvawe

 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati
 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na
pre~istitelni stanici i kolektori
 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
kapaciteti za vodosnabduvawe
 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe

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

 Rekonstrukcija na delovni objekti

 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti

 Grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti






 Kupuvawe na druga oprema

 Kupuvawe na ma{ini za izgradba

















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





 Pomo{ za novoroden~iwa

 Druga socijalna pomo{



 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI
 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)
 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)

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

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

































Realiz.







Plan


O P I S



Buxetska smetka



$ SOVET NA OP{TINA
 PLATI I NADOMESTOCI
 Osnovni plati
 Personalen danok na dohod od nadomestoci
 Nadomestoci
 Drugi nadomestoci

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKA

Plan
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Samofinansira~ka
smetka



Plan
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Smetka na dotacii



Plan
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Smetka na donacii



Plan
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Smetka na krediti
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VKUPNO



O P I S

$ IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI
 SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do politi~ki partii
 Razni transferi
 Drugi transferi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka















Realiz.



Plan

Buxetska smetka



POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKA

Plan







Realiz.










Samofinansira~ka
smetka



Plan







Realiz.










Smetka na dotacii



Plan







Realiz.










Smetka na donacii



Plan
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Smetka na krediti
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 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI
 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)
 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

 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
 Kancelariski materijali
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uvaó
 Dogovorni uslugi
 Osiguruvawe na motorni vozila



























Realiz.














Plan


O P I S



Buxetska smetka



' GRADONA^ALNIK
 PLATI I NADOMESTOCI
 Osnovni plati
 Osnovni plati -funkcioneri
 Personalen danok na dohod od plata
 Personalen danok na dohod od nadomestoci
 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
 Osnovni pridonesi za PIO
 Osnovni pridonesi za zdravstvo
 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe
 Nadomestoci
 Nadomest za godi{en odmor

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKA

Plan
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Samofinansira~ka
smetka



Plan
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Smetka na dotacii
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Smetka na donacii



Plan
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Smetka na krediti
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O P I S

 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

 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Drugi dogovorni uslugi
 Drugi tekovni rashodi
 ^lenarini vo doma{ni organizacii
 Rashodi za reprezentacija
 Seminari i konferencii
 Drugi operativni rashodi
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' MESNA SAMOUPRAVA
 STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Elektri~na energija
 Vodovod i kanalizacija
 \ubretarina
 Telefon i telefaks
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na zgradi
 Dogovorni uslugi
 Iznajmuvawe na kancelariski prostor
 Konsultantski uslugi
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Nivo na: Potstavka
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 KAPITALNI RASHODI
 Grade`ni objekti
 Rekonstrukcija na delovni objekti
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 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 stoki
 Transport na lu|e
 Materijali i siten inventar
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 PLATI I NADOMESTOCI
 Osnovni plati
 Osnovni plati - dr`avni slu`benici
 Osnovni plati - drugi vraboteni
 Plata za prekuvremena rabota
 Personalen danok na dohod od plata
 Personalen danok na dohod od nadomestoci
 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
 Osnovni pridonesi za PIO
 Osnovni pridonesi za zdravstvo
 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe
 Nadomestoci
 Nadomest za godi{en odmor
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 Kancelariski materijali
 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od
 Materijali za AOP
 Uniformi
 Obuvki
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Sredstva za odr`uvawe na higiena
 Siten inventar
 Drugi materijali za specijalna namena
 Drugi materijali
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uvaó
 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
 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
 Preveduva~i
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Konsultantski uslugi
 Drugi dogovorni uslugi
 Drugi tekovni rashodi
 ^lenarini vo doma{ni organizacii
 Rashodi za reprezentacija
 Seminari i konferencii
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 OTPLATA NA GLAVNICA
 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast
 Otplata na glavninata na dolgoro~ni pozajmuvawa o

 SUBVENCII I TRANSFERI
 Razni transferi
 Pla}awe po sudski re{enija
 Transferi pri penzionirawe
 Drugi transferi

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

 Objavuvawe na oglasi
 Drugi operativni rashodi
 Privremeni vrabotuvawa
 Privremeni vrabotuvawa
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($ KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA
 KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
 Kupuvawe na druga oprema
 Kupuvawe na ma{ini za izgradba
 Grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti
 Rekonstrukcija na delovni objekti
 Drugi grade`ni objekti
 Nadzor nad izgradbata
 Kupuvawe na mebel
 Kupuvawe na kancelariski mebel
 Kupuvawe na vozila
 Kupuvawe na kamioni
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 STOKI I USLUGI
 Dogovorni uslugi
 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi
 Drugi dogovorni uslugi
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 SUBVENCII I TRANSFERI
 Razni transferi
 Drugi transferi

) UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE
 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
 Ru{ewe na objekti
 Konsultantski uslugi
 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata
 Drugi tekovni rashodi
 Drugi operativni rashodi
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) UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA
 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
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)$ UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO
 KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, p
 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati
 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na pre~is
 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapacit
 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe
 Izgradba na kapaciteti vo energetikata
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi o
 Izgradba na drugi objekti
 Rekonstrukcija na drugi objekti
 Nadzor nad izgradbata
 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
 Kompjuterstki softver
 Nadomest za odzemen imot

Potstavka
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Nivo na: Potstavka
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 KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, p
 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi o
 Rekonstrukcija na drugi objekti
 Nadzor nad izgradbata
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* PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ
 STOKI I USLUGI
 Dogovorni uslugi
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Konsultantski uslugi
 Drugi tekovni rashodi
 Drugi operativni rashodi
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 KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Rekonstrukcija na drugi objekti
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 Razni transferi
 Drugi transferi
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 STOKI I USLUGI
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i odr`uvawe na druga oprema
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- JAVNO OSVETLUVAWE
 STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Elektri~na energija
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na drugi gradbi
 Dogovorni uslugi
 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko istra
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Nivo na: Potstavka
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 Razni transferi
 Drugi transferi
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 STOKI I USLUGI
 Materijali i siten inventar
 Uniformi
 Obuvki
 Drugi materijali za specijalna namena
 Dogovorni uslugi
 Drugi dogovorni uslugi
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 SUBVENCII I TRANSFERI
 Subvencii za javni pretprijatija
 Subvencii za javni komunalni pretprijatija
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 STOKI I USLUGI
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta
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- ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO
 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
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 STOKI I USLUGI
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 Odr`uvawe na drugi gradbi
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 KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Izgradba na kapaciteti vo energetikata
 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata
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 KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati
 Nadzor nad izgradbata
 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
 Nadomest za odzemen imot
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-'$ IZGRADNA I REKONSTRUKCIJA NA STANBENI I SERVIS
 KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, p
 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati
 Nadzor nad izgradbata
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-( IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE
 KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi o
 Izgradba na drugi objekti
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-) IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA
 KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, p
 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati
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-* IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE
 KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapacit
 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe
 Rekonstrukcija na kapaciteti za vodosnabduvawe
 Nadzor nad izgradbata
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 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori
 Nadzor nad izgradbata

Potstavka

Stavka
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Nivo na: Potstavka
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-0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI)
 KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi o
 Izgradba na drugi objekti
 Nadzor nad izgradbata

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka
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-1 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)
 KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na druga oprema

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka
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 SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii
 Razni transferi
 Drugi transferi
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. MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST
 STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Transport na stoki
 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

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka
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 SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii
 Transferi do sportski klubovi
 Razni transferi
 Drugi transferi
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/ SPORT I REKREACIJA
 STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Transport na lu|e
 Materijali i siten inventar
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Drugi materijali za specijalna namena
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na drugi gradbi
 Dogovorni uslugi
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Konsultantski uslugi
 Drugi dogovorni uslugi
 Drugi tekovni rashodi
 Drugi operativni rashodi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka
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/$ SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI)
 KAPITALNI RASHODI
 Drugi grade`ni objekti
 Izgradba na drugi objekti
 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
 Akcii i drug kapital

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka
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 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
 Materijali za AOP
 Uniformi
 Obuvki
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 Nastavno-obrazovni pomagala

1 OSNOVNO OBRAZOVANIE
 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

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka
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 SUBVENCII I TRANSFERI
 Transferi do nevladini organizacii
 Ostanati transferi do nevladini organizacii
 Razni transferi
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 U~ili{ni materijali
 Sredstva za odr`uvawe na higiena
 Materijali za razni popravki
 Siten inventar
 Drugi materijali za specijalna namena
 Drugi materijali
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Odr`uvawe na zgradi
 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 Popravki i odr`uvawe na mebel
 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska
 Popravki i odr`uvawe na druga oprema
 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi
 Dogovorni uslugi
 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
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Konsultantski uslugi
 Drugi dogovorni uslugi
 Drugi tekovni rashodi
 Rashodi za reprezentacija
 Seminari i konferencii
 Objavuvawe na oglasi
 Drugi operativni rashodi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka
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 Drugi transferi
 KAPITALNI RASHODI
 Kupuvawe na oprema i ma{ini
 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
 Kupuvawe na druga oprema
 Grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti
 Rekonstrukcija na delovni objekti
 Kupuvawe na mebel
 Kupuvawe na kancelariski mebel
 Kupuvawe na u~ili{en mebel

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka
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4 ZA[TITA I SPASUVAWE
 STOKI I USLUGI
 Materijali i siten inventar
 Uniformi
 Obuvki
 Siten inventar
 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i odr`uvawe na druga oprema
 Dogovorni uslugi
 Instruktori na kratki kursevi
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Nivo na: Potstavka
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 SUBVENCII I TRANSFERI
 Razni transferi
 Drugi transferi

5 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA
 STOKI I USLUGI
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Drugi komunalni taksi i uslugi
 Dogovorni uslugi
 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i vozduhot
 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko istra
 Drugi tekovni rashodi
 Seminari i konferencii

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka
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 STOKI I USLUGI
 Patni i dnevni rashodi
 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi
 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
 Elektri~na energija
 Vodovod i kanalizacija
 \ubretarina
 Drugi komunalni taksi i uslugi
 Te~ni goriva
 Po{ta
 Telefon i telefaks
 Goriva i masla (motorni vozila)
 Registracija na motorni vozila
 Transport na lu|e
 Materijali i siten inventar
 Kancelariski materijali
 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od
 Prehranbeni produkti i pijalaci
 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

9 DETSKI GRADINKI
 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

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka
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 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
 Rekonstrukcija na delovni objekti
 Kupuvawe na vozila
 Kupuvawe na motorni vozila

 SUBVENCII I TRANSFERI
 Razni transferi
 Drugi transferi

 Popravki i odr`uvawe na druga oprema
 Dogovorni uslugi
 Primarna zdravstvena za{tita
 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

Nivo na: Potstavka
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