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Февруари 2022 година



1 2. 09. 2022

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен  

Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на општина Ѓорче Петров-
Пречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и 
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров 
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), градоначалникот на 
општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за усвојување на Извештај од пописната 

 Комисија за извршениот редовен годишен попис со состојба 
 на ден 31.12.2021 година 

 
 

Се објавува Одлуката за усвојување на извештајот од пописната Комисија за 
извршениот редовен годишен попис со состојба на ден 31.12.2021 година, што советот 
на општина Ѓорче Петров ја донесе на Осмата седница на советот, одржана на ден 
09.02.2022 година. 

 
 
 
 

Број 09-309/1                                          ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                  
од 09.02.2022 година                            ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                      Александар Стојкоски с.р.   



2 2. 09. 2022

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 05/2002) и член 34 и 35 од Правилникот за 
сметководство на буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник на Р.М. бр.28/03, 
62/06 и 101/2013), член 16 став 1 точка 10 од Статутот на општина Ѓорче Петров – 
Пречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и 
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров  
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/2021) советот на општина 
Ѓорче Петров на 8-мата седница одржана на ден 09.02.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на Извештајот од пописната Комисија за извршениот редовен годишен 

попис со состојба на ден 31.12.2021 година 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се усвојува во целост Извештајот за извршен попис со состојба 

на ден 31.12.2021 година, број 20-273/1 од 03.02.2022 година. 
 

Член 2 
Извештајот од пописната Комисија за извршениот попис со состојба на ден 

31.12.2021 година, оригиналните пописни листи и пропратните документи за вршење 
попис за 2021 година, заедно со оваа Одлука да се достават до Секторот за финансиски 
прашања. 
 

Член 3 
Секторот за финансиски прашања се задолжува да ги спроведе потребните 

сметководствени работи во согласност со извештајот на пописната Комисија за 
извршениот попис со состојба на ден 31.12.2021 година. 
 

Член 4 
Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на општина Ѓорче Петров“. 
 
 
Број 08-282/3                                              Совет на општина Ѓорче Петров 
од  09.02.2022 година                        Претседател, 
Скопје                     Ленче Нелоска с.р.  

 
 



3 2. 09. 2022

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен  
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на општина Ѓорче Петров-
Пречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и 
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров 
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), градоначалникот на 
општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за отпис за основни средства  

во сопственост на општина Ѓорче Петров 
 
 

Се објавува Одлуката за отпис за основни средства во сопственост на општина 
Ѓорче Петров, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Осмата седница на 
советот, одржана на ден 09.02.2022 година. 

 
 
 
 

Број 09-309/2                                          ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                  
од 09.02.2022 година                            ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                       Александар Стојкоски с.р. 



4 2. 09. 2022

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа (Службен весник на Р.М. бр.5/02), член 16 став 1 точка 10 од Статутот на 
општина Ѓорче Петров – Пречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров 
бр.18/2013) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче 
Петров  (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/2021) и Извештајот за 
извршен попис  на основни средства за 2021 година број 20-273/1 од 03.02.2022 
година, советот на општина Ѓорче Петров  на 8-мата седница одржана на 09.02.2022 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

за отпис за основни средства сопственост на општина Ѓорче Петров  
 

Член 1 
Со оваа Oдлука се врши отпис на основните средства сопственост на општина 

Ѓорче Петров.  
Член 2 

Отписот на основните средства се врши на предлог на комисијата за вршење на 
попис на основните средства за 2021 година, поради нивна дотраеност и 
нефункционалност.  

Член 3 
Бројот и видот на отпишаните основни средства се утврдува по спецификација, 

која е составен дел на Извештајот од извршениот попис. 
  

Член 4 
Отпишувањето на основните средства  го врши комисијата за вршење на отпис 

на основните средства сопственост на општина Ѓорче Петров – Скопје, формирана од 
градоначалникот на општина Ѓорче Петров. 

 
Член 5 

Комисијата за вршење на отпис на основните средства сопственост на општина 
Ѓорче Петров врши увид во фактичката состојба на основните средства кои се 
предлагаат за отпишување и определува  како да се постапи понатаму со отпишаните 
основни средства.  

За својата работа комисијата е должна да изготви Записник и истиот да го 
достави до градоначалникот на општина Ѓорче Петров . 

Член 6 
Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на општина Ѓорче Петров“. 
 
 
 
Број 08-282/4                                             Совет на општина Ѓорче Петров 
од  09.02.2022 година                        Претседател, 
Скопје                     Ленче Нелоска с.р.   



5 2. 09. 2022

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен  
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на општина Ѓорче Петров-
Пречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и 
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров 
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), градоначалникот на 
општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за давање согласност за прием  на поголем 

 односно за помал број на деца во групи во ЈОУДДГ„Росица“ 
-Ѓорче Петров-Скопје за 2022 година 

 
 

Се објавува Одлуката за давање согласност за прием  на поголем односно за 
помал број на деца во групи во ЈОУДДГ„Росица“-Ѓорче Петров-Скопје за 2022 година, 
што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Осмата седница на советот, 
одржана на ден 09.02.2022 година. 

 
 
 
 

Број 09-309/3                                          ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                  
од 09.02.2022 година                            ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                      Александар Стојкоски с.р.   



6 2. 09. 2022

Врз основа на член член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 64 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, 198/18 и „Сл. Весник на РСМ.“  104/19, 146/19, 275/19, 
311/2020 и 294/2021), а согласно Одлуката за пренесување на основачките права над 
постојните јавни установи за деца-детски градинки на општините во Градот Скопје и 
пренесување на правото на сопственост на објектите (Службен весник на Р.М. бр. 
51/05), член 16 став 1 точка 37 од Статутот на општина Ѓорче Петров-Пречистен текст 
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарните одлуки за измена 
и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина Ѓорче 
Петров број  3/19 и 5/2021), советот на општина Ѓорче Петров на 8-мата седница 
одржана на ден 09.02.2022 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

за давање согласност за прием  на поголем односно за помал број на деца  
во групи во ЈОУДДГ„Росица“-Ѓорче Петров-Скопје за 2022 година 

 
 

Член 1 
 Јавна општинска установа за деца-детска градинка „Росица“-Ѓорче Петров-
Скопје, може во групите да има поголем број на деца во групи до 5 годишна возраст 
согласно важечките протоколи додека се на сила мерките за спречување и ширење на 
пандемија Ковид -19 за 2022 година, односно прием на поголем број на деца во сите 
групи, по престанување на примената на мерките за спречување и ширење на 
пандемија Ковид -19. 

Член 2 
 Јавна општинска установа за деца-детска градинка „Росица“-Ѓорче Петров-
Скопје, за прием на поголем, односно помал број на деца во групи, потребно е да 
формира комисија и да утврди критериуми, согласно мерките за спречување и 
ширење на пандемија Ковид -19 и Законот за заштита на децата. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Ѓорче Петров“. 
 
 
 
Број 08-282/5                                             Совет на општина Ѓорче Петров 
од  09.02.2022 година                        Претседател, 
Скопје                    Ленче Нелоска с.р.   
 
             

 



7 2. 09. 2022

 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен  

Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на општина Ѓорче Петров-
Пречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и 
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров 
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), градоначалникот на 
општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за именување претставници во Управниот одбор 

 на Јавна Установа за деца- детска градинка „Росица“  
општина Ѓорче Петров-Скопје 

 
 

Се објавува Одлуката за именување претставници во Управниот одбор на Јавна 
Установа за деца- детска градинка „Росица“ – општина Ѓорче Петров-Скопје, што 
советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Осмата седница на советот, одржана на 
ден 09.02.2022 година. 

 
 
 
 

Број 09-309/4                                          ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                  
од 09.02.2022 година                            ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                       Александар Стојкоски с.р.  



8 2. 09. 2022

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 и член 62 од Законот за Локална Самоуправа 
(„Службен Весник на Р.М.“ бр.5/2002)член 114 став 16,17 и 18 и член 115 став 1 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, 198/18 и „Сл. Весник на РСМ.“  104/19, 146/19, 275/19, 
311/2020 и 294/2021), член 16 став 1 точка 5 од Статутот на општина Ѓорче Петров-Пречистен 
текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарните одлуки за 
измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина 
Ѓорче Петров број  3/19 и 5/2021), советот на општина Ѓорче Петров на 8-мата седница 
одржана на ден 09.02.2022 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

за именување претставници во Управниот одбор на Јавна Установа за деца- 
детска градинка „Росица“ – општина Ѓорче Петров-Скопје 

  
Член 1 

За претставник  во Управниот одбор на Јавна Установа за деца- детска 
градинка„Росица“  –  општина  Ѓорче  Петров-Скопје  од  редот на родители, се 
именува: 

- Светислав Исаилов - претседател на Советот на родители во ЈОУДГ „Росица“. 
 

За претставник во Управниот одбор на Јавна Установа за деца- детска 
градинка„Росица“  –  општина  Ѓорче  Петров-Скопје,  од  редот на вработените на 
установата, се именува: 

- Емилија Шерметкоска, психолог во ЈОУДГ „Росица“. 
 

За претставник во Управниот одбор на Јавна Установа за деца- детска 
градинка„Росица“  –  општина  Ѓорче  Петров-Скопје  од  Министерството за труд и 
социјална политика, се именува: 

- Дијана Јовановиќ. 
 

За претставник во Управниот одбор на Јавна Установа за деца- детска 
градинка„Росица“ – Скопје, општина  Ѓорче  Петров, делегиран од Град Скопје, се 
именува: 

- Марија Ризова. 

Член 2 
Мандатот на претставниците во Управниот одбор трае 4 (четири) години. 

 
Член 3 

 Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи одлуката за 
именување претставници во Управниот одбор на Јавна Установа за деца - детска 
градинка „Росица“, број 08-3724/9 од 26.12.2017 година (Службен Гласник на општина 
Ѓорче Петров бр. 20/2017) и  одлуката број 08-1459/9 од 27.04.2018 година (Службен 
Гласник на општина Ѓорче Петров бр. 5/2018).  

 
 
 
 
 



9 2. 09. 2022

Член 4 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на општина Ѓорче Петров“. 
 
 
 
Број 08-282/6                                             Совет на општина Ѓорче Петров 
од  09.02.2022 година                        Претседател, 
Скопје                     Ленче Нелоска с.р.  



10 2. 09. 2022

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен  
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на општина Ѓорче Петров-
Пречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и 
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров 
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), градоначалникот на 
општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за давање согласност за оттуѓување 

 на нефункционални делови од парни котли 
 во ООУ „Тихомир Милошевски“ 

 
 

Се објавува Одлуката за давање согласност за оттуѓување на нефункционални 
делови од парни котли во ООУ „Тихомир Милошевски“, што советот на општина Ѓорче 
Петров ја донесе на Осмата седница на советот, одржана на ден 09.02.2022 година. 

 
 
 
 

Број 09-309/5                                          ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                  
од 09.02.2022 година                            ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                       Александар Стојкоски с.р.   

 



11 2. 09. 2022

 
Врз основа на член член 36 и член 62, а во врска со член 64 од Законот за 

локалната самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 16 
став 1 точка 10 и точка 37 од Статутот на општина Ѓорче Петров-Пречистен текст 
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарните одлуки за измена 
и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина Ѓорче 
Петров број  3/19 и 5/2021), советот на општина Ѓорче Петров на 8-мата седница 
одржана на ден 09.02.2022 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

за давање согласност за оттуѓување на нефункционални делови  
од парни котли во ООУ „Тихомир Милошевски“ 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се дава согласност на ООУ „Тихомир Милошевски“ - општина 
Ѓорче Петров да изврши оттуѓувањње на нефункционални и искршени делови од 
парни котли, кои не се запишани во книговодствена евиденција на основни средства 
во училиштето. 

Член 2 
 Средствата добиени од оттуѓувањето на деловите, училиштето може да ги 
искористи за свои потреби. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Ѓорче Петров“. 
 
 
 
Број 08-282/7                                             Совет на општина Ѓорче Петров 
од  09.02.2022 година                        Претседател, 
Скопје                     Ленче Нелоска с.р.   
 
             


