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Март 2022 година

ɋɬɪ1 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за измена и дополнување на одлуката за определување и
исплата на надоместокот за извршена работа при подготовка и спроведување на
Локалните избори 2021 година
Се објавува Одлуката за измена и дополнување на одлуката за определување и
исплата на надоместокот за извршена работа при подготовка и спроведување на
Локалните избори 2021 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10та седница на Советот, одржана на ден 15.03.2022 година.

Број 09-611/1
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ2 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.3/19 и 5/21), а согласно член 18 од
Правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на
изборните органи и изборната администрација за спроведување на Локалните избори
2021 година за избор на членови на Советите на Општините и советот на Град Скопје и
за избор на градоначалници на општините и Градоначалник на градот Скопје бр.083173/1 од 26.10.2021 година, и член 9 став 2 од Измените и дополнувањата на
Правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на
изборните органи и изборната администрација за спроведување на Локалните избори
2021 година за избор на членови на Советите на Општините и Советот на Град Скопје
и за избор на градоначалници на општините и Градоначалник на градот Скопје бр.083173/2 од 30.11.2021, советот на Општина Ѓорче Петров на 10-та седница одржана на
15.03.2022 година, донесе

ОДЛУКА
За измена и дополнување на одлуката за определување и исплата на надоместокот
за извршена работа при подготовка и спроведување на
Локалните избори 2021 година
Член 1
Се врши измена и дополнување на одлуката за определување и исплата на
надоместокот за извршена работа при подготовка и спроведување на Локалните
избори 2021 година, објавена во („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“
бр.16/21), на начин што после членот 9 се додава нов член 10 кој гласи:
„На членовите на посебните избирачки одбори, кои го спровеле гласањето на
избирачите во домашен карантин, избирачите на кои им е издадено Решение за
изолација од ДСЗИ заради позитивен тест на КОВИД 19 и на избирачите на кои им е
определена мерка самоизолација, им се определува надоместок во износ од 6.000,00
денари.“
Член 2
Членот 10 станува член 11.

ɋɬɪ3 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Член 3
Одлуката за измена и дополнување на одлуката за определување и исплата на
надоместокот за извршена работа при подготовка и спроведување на Локалните
избори 2021 година, влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-554/3
од 15.03.2022 година
Скопје

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

ɋɬɪ4 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за давање на согласност за внесување во пописната книга и
сметководствената евиденција на вредноста на опрема за ново изграден објект на
детската градинка
ЈОУДГ „РОСИЦА“ Општина Ѓорче Петров Скопје

Се објавува Одлуката за давање на согласност за внесување во пописната книга
и сметководствената евиденција на вредноста на опрема за ново изграден објект на
детската градинка ЈОУДГ „РОСИЦА“ Општина Ѓорче Петров Скопје, што Советот на
Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та седница на Советот, одржана на ден
15.03.2022 година.

Број 09-611/2
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ5 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на членовите 64 и 65 од Законот за локалната самоуправа („Службен
Весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 19 став 3 од Законот за
сметководството на буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11, 145/15, 170/17 и „Службен весник на
Р.С.Македонија“ бр.122/21), советот на Општина Ѓорче Петров на 10-та седница
одржана на ден 15.03.2022 година, донесе
ОДЛУКА
За давање на согласност за внесување во пописната книга и сметководствената
евиденција на вредноста на опрема за ново изграден објект на детската градинка
ЈОУДГ „РОСИЦА“ Општина Ѓорче Петров Скопје
Член 1
Се дава согласност на Јавната општинска установа за деца - детска градинка
„РОСИЦА“ Општина Ѓорче Петров Скопје, да може во својата пописна книга и
сметководствена евиденција да ја евидентира вредноста на набавената опремата од
страна на Министерството за труд и социјална политика за ново изградениот објект
„Сонце“ во с.Волково на ЈОУДГ „РОСИЦА“ Општина Ѓорче Петров Скопје и тоа:
-

961.177,00 денари со вклучен ДДВ, согласно Договорот за набавка склучен
помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Друштвото ГЕО ИНГ
ДОО Скопје, број МК /SSIP # 2.1.1.6.1/5 од 06.08. 2021 година;

-

491.423,00 денари со вклучен ДДВ, согласно Договорот за набавка склучен
помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Друштвата КИДОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје и КИДС ХАТ ДОО Скопје, број МК /SSIP #
2.1.1.6.1/3 од 22.07. 2021 година;

-

1.403.765,00 денари со вклучен ДДВ согласно Договорот за набавка склучен
помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Друштвото
ЈУГООПРЕМА ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, број МК /SSIP # 2.1.1.6.1/2 од 03.08.2021
година;

-

3.118.636,00 денари со вклучен ДДВ согласно Договорот за набавка склучен
помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Друштвото КАРАТ М
ЉУПЧО ДООЕЛ Скопје, број МК /SSIP # 2.1.1.6.1/1 од 20.07.2021 година;

-

317.160,00 денари со вклучен ДДВ согласно Договорот за набавка склучен
помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Друштвото АЗАРО
ГСЕН ДООЕЛ Скопје , број МК /SSIP # 2.1.1.6.1/3 од 26.07.2021 година;

Член 2
Вредноста на опремата наведена во член 1 на оваа одлука е пренесена од
Министерството за труд и социјална политика на Општина Ѓорче Петров Скопје, со
Решенија број 10-1889/2, 3, 4, 5 и 6 од 22.02.2022 година.

ɋɬɪ6 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Член 3
За спроведување на одлуката е надлежна Јавната општинска установа за деца
- детска градинка „РОСИЦА„ Општина Ѓорче Петров Скопје.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-554/4
од 15.03.2022 година
Скопје

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

ɋɬɪ7 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за давање на согласност за внесување во пописната книга и
сметководствената евиденција на вредноста на опрема за дограден објект на
детската градинка ЈОУДГ „РОСИЦА“ Општина Ѓорче Петров Скопје
Се објавува Одлуката за давање на согласност за внесување во пописната книга
и сметководствената евиденција на вредноста на опрема за дограден објект на
детската градинка ЈОУДГ „РОСИЦА“ Општина Ѓорче Петров Скопје, што Советот на
Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та седница на Советот, одржана на ден
15.03.2022 година.

Број 09-611/3
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ8 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на членовите 64 и 65 од Законот за локалната самоуправа („Службен
Весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 19 став 3 од Законот за
сметководството на буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11, 145/15, 170/17 и „Службен весник на
Р.С.Македонија“ бр. 122/21), советот на Општина Ѓорче Петров на 10-та седница
одржана на ден 15.03.2022 година, донесе
ОДЛУКА
За давање на согласност за внесување во пописната книга и сметководствената
евиденција на вредноста на опрема за дограден објект на детската градинка
ЈОУДГ „РОСИЦА“ Општина Ѓорче Петров Скопје

Член 1
Се дава согласност на Јавната општинска установа за деца - детска градинка
„РОСИЦА“ Општина Ѓорче Петров Скопје, да може во својата пописна книга и
сметководствена евиденција да ја евидентира вредноста на набавената опрема од
страна на Министерството за труд и социјална политика за доградениот објект
„Детелинка“ на ЈОУДГ „РОСИЦА“ Општина Ѓорче Петров Скопје и тоа:
-

466.748,00 денари со вклучен ДДВ, согласно Договорот за набавка склучен
помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Друштвото СОЛАСЕКС-ИМ ДООЕЛ Скопје, број 02-5372/11 од 28.09.2021 година;

-

83.048,00 денари со вклучен ДДВ, согласно Договорот за набавка склучен
помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Друштвото
ФИЛАДЕЛФИЈА ДООЕЛ Кочани, број 02-5372/12 од 28.09.2021 година;

-

86.140,00 денари со вклучен ДДВ согласно Договорот за набавка склучен
помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Друштвото ЕУРЕФИ
ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, број 02-5372/13 од 28.09.2021 година;

-

73.597,00 денари со вклучен ДДВ согласно Договорот за набавка склучен
помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Друштвото СОЛАСЕКС-ИМ ДООЕЛ Скопје, број 02-5372/14 од 28.09.2021 година.

Член 2
Вредноста на опремата наведена во член 1 на оваа одлука е пренесена од
страна на Министерството за труд и социјална политика на Општина Ѓорче Петров
Скопје, со Решение број 05-2066/1 од 28.02.2022 година.
Член 3
За спроведување на одлуката е надлежна Јавната општинска установа за деца
- детска градинка „РОСИЦА„ Општина Ѓорче Петров Скопје.
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Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-554/5
од 15.03.2022 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), 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 во
Општина Ѓорче Петров за 2021 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за остварување на социјална заштита во Општина Ѓорче Петров за 2021
година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та седница на Советот,
одржана на ден 15.03.2022 година.

Број 09-611/4
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.3/19 и 5/21), советот на Општина
Ѓорче Петров на 10-та седница одржана на ден 15.03.2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програмата
за остварување на социјална заштита во Општина Ѓорче Петров за 2021 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 2021
година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-554/6
од 15.03.2022 година
Скопје

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

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За реализација на Програма на oпштина Ѓорче Петров во остварување
на социјална , детска и здравствена заштита во
2021 година

Скопје, март 2022година
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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 01.01.2021 до 31.12.2021
година, кој беше донесена од Советот на Општина Ѓорче Петров.
Согласно наведеното, Извештајот ги вклучува реализираните активности и
финансиски средства поединечно за секоја категорија опфатена во Програмата.
II.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
x

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

1.Еднократна парична помош за новороденче
Краток опис
на
активноста

Доделување еднократна парична помош на семејствата со
новороденче родено на подрачјето на Општина Ѓорче Петров

Главна цел :

Едноккратна парична помош за секое новородено дете
Во текот на годината

Време на
релизација :
Носител на
активноста :
Резултати :
Предвидени
финансиски
сретства :
Потрошени
финансиски
сретства
Вкупно
останати

Општина Ѓорче Петров
Доделување на еднократана помош на новородено дете во износ
од 5000 ден .
1.600.000,00
1.649.445,00
/

2.Еднократна парична помош
Краток опис
на
активноста

Главна цел :
Време на
релизација :
Носител на
активноста :

Доделување на едноктатни финансиски сретства или материјална
поддршка на физички лица на кои им е потребна хируршка
интервенција во странство , тешко болни лица , самохрани
родители со висок степен на социјален ризик , деца без родители и
родителска грижа, поединци или семејства поради настаната
материјална штета од пожар или поплава но не како резултат на
елементарна непогода , физички лица -корисници на минимална
социјална помош , семејства во кои нема вработени .
новоформирани брачни двојки кои се невработени .
Доделување на еднократна парична помош на социјално
загрозени лица како и на тешко болни лица
Во текот на годината
Општина Ѓорче Петров
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Резултати :
Предвидени
финансиски
сретства
Потрошени
финансиски
сретства
Вкупно
останати
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Помош на социјално загрозени и болни лица
1.600.000,00
871.000,00
729.000,00

3.Патролна социјална служба
Краток опис
на
активноста

Патролна социјална служба која ќе евидентира на терен
социјално загрозени лица , ќе прави дата база на податоци и ќе им
помага во рзрешување на нивните социјални проблеми

Главна цел

Разрешување на социјалните проблеми на социјално загрозените
лица
Во текот на годината

Време на
релизација :
Носител на
активноста :
Резултати :
Предвидени
финансиски
сретства
Потрошени
финансиски
сретства
Вкупно
останати

Одделение за јавни дејности
Собирање на дата база на податоци за социјално загрозените лица
како и помош на истите
130.000 ден
0
/

4. Еднократна материјална поддршка во дрва
Краток опис
на
активноста

Еднократна материјална поддршка во дрва на социјално
загрозените лица

Главна цел

Доделување на материјална поддршка во дрва на социјално
загрозените лица
Во текот на годината

Време на
релизација :
Носител на
активноста :
Резултати :
Предвидени
финансиски
сретства
Потрошени
финансиски
сретства
Вкупно
останати

Одделение за јавни дејности
Помош и материјална поддршка во дрва на 7 социјално загрозени
лица
50.000,00
90.650 ден
/
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5. Крводарителска акција
Краток опис
на
активноста

Крводарителска акција во соработка со Црвен крст на РСМ општинска организација Карпош

Главна цел

Обезбедување на крвни единици за здравствените институции
Два пати во текот на годината

Време на
релизација :
Носител на
активноста :

Општина Ѓорче Петров, Црвен крст на РСМ – општинска
организација Карпош и Институт за трансфузиона медицина

Резултати :
Предвидени
финансиски
сретства
Потрошени
финансиски
сретства
Вкупно
останати

40.000
27.126,00
12.874,00

6. Локален акциски план за вработување на ромки
Краток опис
на
активноста

Локален Акциски план за вработување на ромки во Општина Ѓорче
Петров

Главна цел

Зголемување на пристапот и учество на Ромките на пазарот на
трудот
Во текот на 1 година

Време на
релизација :
Носител на
активноста :
Резултати :
Предвидени
финансиски
сретства
Потрошени
финансиски
сретства
Вкупно
останати

Општина Ѓорче Петров , Министерство за Локална самоуправа и
Хера.
Поттикнивање на учество на жените Ромки на пазарот на трудот и
отварање на нови можности за нивно вработување .
120.000,00 ден .
/
/

7. Хуманитарни акции во текот на целата година
Краток опис
на
активноста

Во текот на 2021 година одржани се 2 хуманитарни акции за
социјално загрозените лица на територија на општина Ѓорче
Петров во Културниот дом во Општина Ѓорче Петров .

Главна цел

Помош на социјално загрозени лица со пакети со храна
Во текот на годината

Време на
релизација
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Носител на
активноста :
Резултати :
Предвидени
финансиски
сретства
Потрошени
финансиски
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Вкупно
останати
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Општина Ѓорче Петров и фирми кои донираа прехранбени пакети
( Стокомак Доо , Жито маркет , Тинекс МТ , Сел- ис , Дооел Кики ,
Ука Комерц ).
Помош на социјално загрозени лица .
/
/
/

III. Рекапитулар за потрошени финансиски срества
За активностите од областа на социјалната заштита за период од 01.01.2021 до
31.12.2021 година планираните од 3.572,754 ден, потрошени се вкупно 2.638.221,00
ден.

1

А. Превентивна и
здравствена заштита
Еднократна парична
помош за секое новородено
дете во 2021 год

2

Еднократна парична помош

3

Патролна социјална служба

4.

2. Еднократна материјална
поддршка во дрва или сл.

5

Крводарителска акција

6

Локален акциски план за
вработување на ромки

7

Хуманитарни акции

8
9

Вкупно потрошени
финансиски сретства
Вкупно планирани
финасиски сретства

1.600.00
0.00

Вкупно по
активност

Трансфер до НВО

Семинари и
конференции

Други трансфери

Други договорни
услуги

Помош за
новороденче

Матерјална помош
во дрва

Преглед на релизирани
проекти во 2021 год од
Програмата за социјална и
здравствена заштита
Активност/позиција

Еднократна
парична помош

Планирани: 3.540.000,00 денари .
Потрошени: 2.638.221,00 денари.

1.649.445
,00

1.600.0
00,00

871.000.0
0
1
30.000.00

0

50.00
0,00

90.650,00

40.00
0.00

27.126,00
120.00
0,00

0
0
2.638.221,
00

1.600.0
00,00

50.00
0,00

1.600.000
,00

130.000.0
0

40.00
0.00

120.000
,00

3.540.000
,00
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Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров
во областа на социјална, детска и здравствена заштита за 2020 година за период од
01.01.-30.12.2021 година, градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до
Советот на Oпштина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.

Градоначалник
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), 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 од областа на културата и
поддршката на невладиниот сектор за 2021 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на културата и
поддршката на невладиниот сектор за 2021 година, што Советот на Општина Ѓорче
Петров ја донесе на 10-та седница на советот, одржана на ден 15.03.2022 година.

Број 09-611/5
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ19 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр. 3/19 и 5/21), советот на Општина
Ѓорче Петров на 10-та седница одржана на ден 15.03.2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програмата за активностите на
Општина Ѓорче Петров од областа на културата и поддршката на невладиниот
сектор за 2021 година
Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот извештај за реализација
на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на културата и
поддршката на невладиниот сектор за 2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-554/7
од 15.03.2022 година
Скопје

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

I. Вовед
Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на активностите планирани во Програмата за
активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор и ги вклучува
реализираните активности за периодот од 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Скопје, март 2022 година

За реализација на програмата за активностите на oпштина Ѓорче Петров
од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор
за 2021 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ɋɬɪ20 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ
Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

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

x
x

Поддршка на програмата на КУД Григор Прличев
Поддршка на програмата на ЕФЗ Седум осмини

2.Поддршка на установи и НВО од областа на културата

x
x
x

1.Организирање на културни манифестации

Во текот на 2021 година, од Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на културата и поддршка
на невладиниот сектор до 31.12.2021 година се реализирани следните активности:

II.Реализирани активности

Активностите од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор беа насочени кон негување на
фолклорот, обичаите, музиката и други културни вредности, организирање културни манифестации и одбележување
на значајни историски настани, верски и државни празници. Ʉултурните манифестации подразбираат и дружење со
граѓаните, но и зближување на граѓаните со работата на oпштината, како и поттикнување и мотивирање за нивно
учество во спортски, образовни, културни и забавни манифестации. Преку разновидната програма за култура
овозможуваме како општина пред сè збогатување на културниот живот, ширење на музичката и балетската култура.

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

За реализација на напред наведените активности од Програмата за култура и поддршка на невладиниот сектор
за 2021 година за период од 01.01.-31.12.2021 година, во текстот подолу даден е детален преглед за сите потрошени
средства и тоа:

III Рекапитулар на потрошени финансиски средства

x
x
x

x
x
x

20.000 ден.

/

20.000

*Манифестацијата се одржа во Музејот на македонската борба за самостојност
2. Прослава на Денот на Крстот-Кучково
На 1-ви Мај во село Кучково традиционално,се одржува голем општонароден собир, „Ден на Крстот“. На овој
Краток опис на ден се одржува и рекреативен Ревијален марш од средсело во с. Кучково до Крстот, спортски народни игри ,
активноста:
крос, Опен фан, ликовна колонија и културно-уметничка програма.

Потрошени
финансиски
средства
Вкупно останати
средства

Прехранбени производи и пијалоци

Предвидени
финансиски
средства:

Oпштина Ѓорче Петров

24 септември

Побогат културен живот, средби со македонски поети

на

на

Да се доближи пишаниот збор до граѓаните, до децата, збогатување на културниот живот, поетско дружење.

Резултати:

Време
реализација:
Носител
активноста:

Главна цел:

* Поддршка за одржување на Меѓународната поетско-културна манифестација „Анте Поповски-Антево
Краток опис на перо” и доделување на наградата Антево слово во чест на истакнатиот поет, писател и академик Анте
активноста:
Поповски. Во текот на оваа манифестација се читаат песни од наградените, се емитува видео материјал и се
доделуваат награди и благодарници од страна на организаторот.

1. Литературно читање во собата на Анте Поповски

3. Манифестација „Звуците на културата 2021”

Вкупно останати
финансиски
средства

Потрошени
финансиски
средства

100.000 ден.

/

30.000 ден.
60.000 ден.
10.000 ден.
100.000 ден.

Прехранбени производи
Други договорни услуги
Други оперативни расходи
Вкупно:

Предвидени
финансиски
средства:

на Општина Ѓорче Петров и МЗ Кучково

Носител
активноста

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

*Манифестацијата не се реализираше поради мерките и протоколите во услови на КОВИД-19 пандемијата

на

Време
реализација

Резултати:

Анимирање на граѓаните, дружење со граѓаните и негување на традицијата. Истовремено со овој културен
настан кој традиционално се одржува од 2006 година, Општина Ѓорче Петров стана препознатлива.

Главна цел:

Традиционално се дели војничко гравче за сите присутни гости на собирот.

Вкупно останати
средства

Потрошени
финансиски
средства

Услуги за печатење, копирање и издавање
Други договорни услуги
Вкупно:

60.000 ден.
940,000 ден.
1.000,000 ден.

/

Во рамките на манифестацијата „Звуците на културата“ вклучени се содржини за повозрасната
популација, но и за најмладите (работилници за деца, фото бут, баскер настапи, театар на сенки, спортски
игри); настап на македонски музички бендови и музичари , пред сè локални бендови и изведувачи како и
Краток опис на
настапи на културно-уметнички друштва; базар на ракотворби, презентација на храна и пијалоци од
активноста:
локални производители, хуманитарни акции.( *поттикнато учество на жени изложувачи.);крводарителска
акција во Центарот за култура.
*Општината има тенденција да промовира родов баланс при изборот на учесници
Збогатување на културниот живот, издигнување на културната свест на граѓаните, афирмација на млади
таленти, како и помалку познати пејачи и бендови, издигнување на културата и во периферијата на градот,
Главна цел:
промоција, афирмација и негување на македонскиот фолклор и традиција , вклучување и на повозрасните
во изведбата и во публиката.
Време
на
*Манифестацијата не се реализираше поради мерките и протоколите во услови на КОВИД-19 пандемијата
реализација:
Носител
на
Oпштина Ѓорче Петров
активноста:
Активно и масовно учество на граѓаните во културниот живот , масовна посетеност на настапите.
Резултати:
Збогатување на културниот живот на граѓаните од сите возрасти, децата, младите, масовна посетеност,
анимирани и задоволни граѓани.
Предвидени
Услуги за печатење, копирање и издавање
60.000 ден.
финансиски
Други договорни услуги
940,000 ден.
средства:
Вкупно
1.000.000 ден.

на

Носител
активноста:

Потрошени
финансиски
средства

Предвидени
финансиски
средства:

Резултати:

тековно

на

Време
реализација:

30.000

45.000 ден.

Вкупно:

15.000

*За обезбедување рекламен простор
во еден наслов од инклузивните сликовници,
Проект„Правото да читаш
не е посебна потреба“
*Ансамбл за народни песни и ора „Скопје“

Заемна доверба, соработка,партнерство, независност, учество, транспарентност, одговорност, еднакви
можности и недискриминација.
Други трансфери за физички лица
и поддршка на уметници
126.000,00
ден.

Oпштина Ѓорче Петров/Одделение за јавни дејности

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

Главна цел:

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

81.000 ден.

За реализација на проект „ПОРТРЕТ НА ФРИЛЕНСЕРОТ ВО СКОПЈЕ ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД 19“ ПИК
продукција
60.000 ден.

Потрошени
финансиски
средства

60.000 ден.

Трансфер до здруженија

Предвидени
финансиски
средства:

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

Вкупно останати
средства

/

Потрошени
финансиски
средства
Вкупно
останати
средства
/

70.000 ден.

*6. Детски фестивал „Соната”
Краток опис на На овој оригинален детски фестивал учествуваат млади автори на музика и текст од основните училишта
активноста:
од Општина Ѓорче Петров и секоја година настапуваат со нови композиции.
Главна цел:
Негување на културните вредности, поттик за активно учество на учениците на фестивалот и промовирање
на музиката и културата меѓу најмладите.
Време
на *Манифестацијата не се реализираше поради мерките и протоколите во услови на КОВИД-19 пандемијата
реализација:
Носител
на Општина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности
активноста:
Резултати:
Активно учество на младите во областа на културата и истакнување на талентот кај најмладите
Предвидени
Други договорни услуги
60.000 ден
финансиски
Други оперативни расходи
10.000 ден.
средства:
Вкупно
70.000 ден.

Вкупно останати
средства

Резултати:

Време
реализација:
Носител
активноста:

Главна цел:

на

на

Организирани работилници за театарска, музичка и ликовна едукација, креирана документарна
драматургија базирана на личните доживувања на директните корисници, организирани работилници со
психолог и дефектолог, креирана мултимедијална театарска изведба, дебати со учесниците на театарските
изведби и учениците без пореченост, вклучени одредници во годишните програми на општината кои се
однесуваат на

Центар за изведувачки уметности и едукација „Театар Пи” под покровителство на Oпштина Ѓорче Петров

март-декември 2021

Социјална инклузија на децата со попреченост во културните и општествените текови, зголемување на
свесноста и уметничките вештини кај децата и лицата со попреченост, зголемена сензитивност на
училишната популација кон лицата со попреченост и подобрена интеграција во училиштата и во
општеството воопшто;придонес кон подобрување на политиките на локално ниво за подобра интеграција на
децата и лицата со попреченост.

7. Центар за изведувачки уметности и едукација „Театар Пи”
Спроведување на активности во склоп на проектот „Мене ништо не ми пречи” со цел инклузија на лица со
интелектуална попреченост во културниот и социјалниот живот во Ѓорче Петров. Целни групи се лицата со
интелектуална попреченост од основните училишта во општината, нивните соученици, лица со попреченост
Краток
опис
на
од дневниот центар „Порака” Скопје, семејствата на лицата со попреченост, наставниот кадар во
активноста:
училиштата, посетителите на мултимедијалната театарска изведба, а вклучени се и актери од
Националната установа Драмски театар Скопје, музичари, ликовни уметници, дефектолози и психолози.

/

330.000 ден

330.000 ден.

*8. Програма за Скопје -Европска престолнина на културата 2028 (во соработка со Град Скопје)
„ Европска престолнина на културата” е програма на Европската комисија , досега доделена на повеќе од
65 европски градови, а во 2014 година Град Скопје презема неколку активности за номинирање на Скопје
Краток опис на
за титулата„ Европска престолнина на културата” . Предвидени се активности преку заедничка соработка
активноста:
на градот со општините, развивање на заедничка културна стратегија,оригинална програма и мото. Важен
фактор е поврзување на специфичностите на локалната заедница со културните потенцијали на градот.
Да се поттикне пристапот до културата и учеството на граѓаните во културниот живот, да се зајакнат
Главна цел:
капацитетите на културниот сектор и неговите врски со другите сектори и промовирање на самата
општина и градот воопшто, преку културата.
Време
на тековно
реализација:
Носител
на
Општина Ѓорче Петров
активноста:
- промоција на општината и збогатување на културниот живот во општината
Резултати:
- препознавање на културните вредности на општината како дел од градот
- цврста соработка со општините во градот преку создавање на заедничка културна стратегија
Други оперативни расходи
50.000 ден.
Предвидени
Други договорни услуги
100.000 ден.
финансиски
Услуги за печатење, копирање и издавање
50.000 ден.
средства:
Вкупно:
200.000 ден.

Потрошени финансиски
средства
Вкупно
останати
средства

Предвидени
Трансфер до здруженија
финансиски средства:

интеграцијата на децата и лицата со попреченост.

200.000 ден.

/

Финансиска поддршка на Здружение на пензионери на ОЃП за одбележување
на 20-годишнина од постоење на здружението и подобрување на условите
финансиски
за функционирање на клубовите во рамки на здружението за купување на
неопходна опрема и движни ствари

Вкупно останати средства

Потрошени
средства

Трансфер до здруженија

Предвидени
средства:

400.000 ден.
100.000 ден.

500.000 ден.

Вклученост на повозрасните граѓани во културниот живот на општината, а на тој начин и
збогатување на културно-забавните активности.

Резултати:

финансиски

Здруженија на граѓани

Носител на активноста:

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

Потрошени
финансиски
средства
Вкупно
останати
средства

Потрошени средства :

Вкупно планирани средства:
835.000ден.

2. 406,000 ден.

За реализација на програмата за активностите на Општината Ѓорче Петров од областа на културата и поддршка на
невладиниот сектор за 2021 година (за период од 01. 01. - 31.12.2021 година) по сите позиции:

- „Ревија на народни носии” - Ансамбл „ Ѓорче Петров”

- Концерт „Акустична вечер со Мијата”

* Реализирани активности надвор од програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на културата и
поддршка на невладиниот сектор за 2021 година:

* Активностите под точка 2, 3, 6, 8 не се реализирани поради мерките во услови на КОВИД-19 пандемија
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Градоначалник.
Александар Стојкоски с.р.

Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на културата и
поддршката на невладиниот сектор за 2021 година за период од 01.01.-31.12.2021 година, градоначалникот како
Предлагач на истиот го доставува до Советот на Oпштина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.

ɋɬɪ36 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), 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 од областа на спортот,
рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор за 2021 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на спортот,
рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор за 2021 година, што Советот на
Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та седница на Советот, одржана на ден
15.03.2022 година.

Број 09-611/6
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ37 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.3/19 и 5/21), советот на Општина
Ѓорче Петров на 10-та седница одржана на ден 15.03.2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програмата
за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на спортот, рекреацијата
и поддршката на невладиниот сектор за 2021 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот извештај за реализација
на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на спортот,
рекреацијата и подршката на невладиниот сектор за 2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-554/8
од 15.03.2022 година
Скопје

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

Скопје, март2022 година

За реализација на програмата за активностите на Општината Ѓорче Петров
од областа на спортот и поддршка на невладиниот сектор
за 2021 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ɋɬɪ38 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ
Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Поддршка на ОЗФШ

x

- Поддршка ФК Волково
- Поддршка на КФМ

Поддршка на спортски клубови

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

1.Традиционални спортски активности и манифестации

II.Реализирани активности

I. Вовед
Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на активностите планирани во Програмата од
областа на спортот, рекреацијата и поддршката на невладинот сектор на Општина Ѓорче Петров за период од
01.01.2021 до 31.12.2021 година.
Извештајот ги вклучува реализираните активностите, времето на реализација, целите и резултатите на активноста
и реализираните финансиски средства сумативно и поединечно за секоја активност планирана во програмата.
Активностите од областа на спортот на Општина Ѓорче Петров беа насочени кон подобрување на квалитетот на
спортот и омасовување на спортот
За реализирање на активностите од Програмата од областа на спортот за 2021 година, Општина Ѓорче Петров ги
превзема сите потребни активности и ги стави на располагање своите технички и човечки ресурси

Потрошени
финансиски
средства

Предвидени
финансиски
средства:

Резултати:

Време
реализација:
Носител
активноста:

Главна цел:

на

на

Краток опис на
активноста:

-Поголем број на ученици во забавни спортски активности.
-Здрав начин на живеење, начин на исхрана и спортска социјализација.
-Правилно користење на слободното време.
-Рамномерна вклученост на машките и женските ученици во натпреварите.

Oпштина Ѓорче Петров

континуирано

/

25.000 мкд

Забавно спортска рекреација за деца со мултиетнички карактер, со еднакви можности и измешани
тимови од момчиња и девојчиња.

Дружење и афирмација на децата од различни етнички групи и пол.

x

1. 4 fast 4 furious

III Рекапитулар на потрошени финансиски средства
За реализација на напред наведените активности од Програмата за спорт и поддршка на невладиниот сектор за 2021
година за период од 01.01.-31.12.2021 година, во текстот подолу даден е детален преглед за сите потрошени средства и
тоа:

25.000 ден.

Потрошени
финансиски
средства

Предвидени
финансиски
средства:

Резултати:

на Општина Ѓорче Петров и Отворени забавни фудбалски школи

Носител
активноста

.

-Рамномерна вклученост на машките и женските ученици во натпреварите.

-Поголем број на ученици во забавни спортски активности.
-Здрав начин на живеење, начин на исхрана и спортска социјализација.
-Правилно користење на слободното време.

на Тековно

378.000ден

378.000ден.

Целта на активностите подигање на спортската свест кај најмладата популација, дружење и спортување без
разлика на етничка, верска и родова припадност.

Време
реализација

Главна цел:

Краток опис на Забавно спортска рекреативна активност за деца , која се реализира преку целата учебна година, на различни
локации, преку Open Fun Football School.
активноста:

2. Отворени забавни фудбалски школи

Вкупно останати
средства

0 ден.

Потрошени
финансиски
средства

Вкупно

Предвидени
финансиски
средства:

Oпштина Ѓорче Петров

Преку целата учебна година

Афирмација, дружење, спортување и фер плеј игра.

на

на

0

200.000 ден.

Целта на оваа активност е запознавање на децата од општинските основни училишта со системскиот начин
на натпревари, правилата на игра во организирана форма како и спортската дисциплина.

Резултати:

Време
реализација:
Носител
активноста:

Главна цел:

Активноста вклучува лигашки систем на натпревари во неколку спортови и тоа, кошарка 9то одд и помали,
кошарка 7мо одд и помали, одбојка, 9то одд и помали( девојчиња), ракомет 7мо одд и помали ( мешовит
Краток опис на состав, момчиња и девојчиња), мал фудбал 7мо одд и помали, голем фудбал 9то одд и помали, како и
индивидуални
спортово,
односно
тенис,
пинг-понг,
шах,
атлетика.
активноста:
Сите спортови се со претходно утврден распоред и правила на учество.

3. Општински сојуз на училишен спорт

Вкупно останати
финансиски
средства

Вкупно:

200,000 ден.

на

Носител
активноста:

-ФК
„Волков“
70.000,00ден,
ВКУПНО: 320.000 ден.

-Кошаркаска

федерација

на

РСМ

2.180.000,000

250.000,00

Афирмација и успеси како на клубовите на кои им се помага така и на Општината Ѓорче Петров.
Други трансфери за физички лица
и поддршка на уметници
2.500.000,00
ден.

Oпштина Ѓорче Петров

тековно

Вкупно останати
средства
ден.

Потрошени
финансиски
средства

Предвидени
финансиски
средства:

Резултати:

на

Време
реализација:

4. Општина Ѓорче Петров материјално ќе ги поддржува спортските клубови – на територија на oпштина Ѓорче Петров,
кои покажуваат значанен придонес во развој на спортот и спортската рекреација како и афирмација на општината
Краток опис на Општина Ѓорче Петров ќе ги поддржува спортските клубови кои своите спортски активности ги изврчуваат
активноста:
на територијата на општината Ѓорче Петров а работат на афирмација на Општината Ѓорче Петров
Целта е материјално да се помогнат клубовите во својата работа се со цел да им се олесни патот кон
Главна цел:
успехот.

Вкупно останати
средства

на

на

Вкупно останати
средства

Потрошени
финансиски
средства

Предвидени
финансиски
средства:

Време
реализација
Носител
активноста
Резултати:

Трансфер до здруженија

Афирмација, успех, дружење, спортување и фер плеј игра.

Општина Ѓорче Петров

Во текот на 2021 година

20.000 ден

230.000 ден.

250.000 ден.

5. Општина Ѓорче Петров материјално ќе ги поддржува спортистите– на територија на Општина Ѓорче Петров, кои
покажуваат значанен придонес во развој на спортот и спортската рекреација како и афирмација на општината.
Краток опис на Материјално поддржување на спортистите кои што се жители на Општината Ѓорче Петров, се со цел за
активноста:
олеснување на патот кон спортскиот успех.
Главна цел:
Успешно завршување на предвидената цел и повисок пласман.

0 денари

Вкупно

Афирмација, дружење, спортување и фер плеј игра.

на Општина Ѓорче Петров и спортски клубови

Потрошени
финансиски
средства
Вкупно
останати
средства

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

-Ге-ГеКуп2021
- Турнир во мал фудбал ,,Дарко Брњачевски,,
-Мото крос Орман 2021
- Ридско планинска велосипедска трка
Главна цел на овие активности е афирмација со учество на голем број на екипи и спортисти.
на Тековно

265.000 ден.

265.000 ден.

– традиционални и меморијални турнири, кои во покажуваат значанен придонес во развој на спортот и спортската
рекреација како и афирмација на општината.
Краток опис на
Традиционални турнири во мал фудбал:
активноста:

6. Општина Ѓорче Петров материјално ќе ги финансира спортските манифестации

10.000 ден

0 ден

10.000 ден.

Учество на квалитетни екипи, запознавање и спортско дружење.

Oпштина Ѓорче Петров

март-декември 2021

Продолжување на традицијата за празнување на денот на општината, спортска дружба на општинската
администрација и институциите од јавен карактер, кои се наоѓаат на територија на општината.

*Активностите не се реализирани поради неможноста за организирање на јавни настани и собири во периодот на
пандемијата со Ковид 19 која сѐ уште трае

Потрошени финансиски
средства
Вкупно
останати
средства

Време
на
реализација:
Носител
на
активноста:
Резултати:
Предвидени
финансиски средства:

Главна цел:

Краток
опис
активноста:

-Традиционален крос, сктивност на деца, која ке се спороведе по повод празникот на општината.
-Шаховска табла, активност која се спроведува по повод денот на општината во соработка со месните и
на урбаните
заедници.
-Игра на херои, мини турнир кој трае еден ден, по повод празникот на општината, реализацијата на оваа
ктивност ќе се спроведе преку одделението за јавни дејности во соработка со институциите кои се наоѓаат на
територија на општината.

7. Ден на општината 2021 година

Отворени
3 фудбалски забавни
школи

Поддршка на
2 општински сојуз на
училишен спорт

1 4 Fast 4 Furious

Рекапитулар
Програма за спорт
Активност/позиција

Прехрамбени
продукти и
пијалоци
Услуги за
печатење,
копирање и
издавање
Други
оперативни
расходи

Транспорт на
луѓе (ученици,
наставници)

50.000

10.000 10.000 5.000

Трансфер до
НВО
378.000

150.000

378.000

200.000

25.000

ПЛАНИРАНО

Трансфердо
спортски
клубови

Трансвери до
физички лица

0

378.000

0

невладинот сектор за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година планирани се 3.628000,00 а потрошени се
вкупно 92.800,00

За активностите од областа на спортот, рекреацијата и поддршката на

РЕКАПИТУЛАР ЗА ПОТРОШЕНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

ПОТРОШЕНО

Вкупно по позиции

500

4.500

60.000
5.000

30.000 175.000

250.000

2.500.000

10.000

265.000
0

0

250.000 230.000

2.500.000 320.000

Потрошени средства :

928.000ден.

3. 628,000,00 ден.

10.000 10.500 119.500 35.000 425.000 2.500.000 150.000 3.628.000 928.000

Вкупно планирани средства:

8

7

6

5

4

Поддршка на
спортски клубови
на територијата на
Општина Ѓорче
Петров
Материјална
поддршка на
спортистите на
територија на
Општина Ѓорче
Петров
Спортски
манифестации,
традиционални и
меморијални
турнири
Ден на Општината
Ѓорче Петров

Градоначалник.
Александар Стојкоски с.р.

Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на
спортот и поддршката на невладиниот сектор за 2021 година за период од 01.01.-31.12.2021 година,
градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до Советот на Oпштина Ѓорче Петров на
разгледување и усвојување.

ɋɬɪ51 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување на Годишен Извештај за реализација на
Програмата од областа на предучилишнотo образование и воспитание на
Општина Ѓорче Петров за 2021 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за реализација на
Програмата од областа на предучилишнотo образование и воспитание на Општина
Ѓорче Петров за 2021 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та
седница на Советот, одржана на ден 15.03.2022 година.

Број 09-611/7
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ52 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.3/19 и 5/21), советот на Општина
Ѓорче Петров на 10-та седница одржана на ден 15.03.2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програмата
од областа на предучилишнотo образование и воспитание на
Општина Ѓорче Петров за 2021 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот извештај за реализација
на Програмата од областа на предучилишнотo образование и воспитание на Општина
Ѓорче Петров за 2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-554/9
од 15.03.2022 година
Скопје

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

ɋɬɪ53 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата од областа на предучилишнот образование
и воспитание на општина Ѓорче Петров
за 2021година

Скопје, март 2022 година
I.

ВОВЕД

Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на
активностите планирани во Програмата од областа на предучилишнот
образование и воспитание на Општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до
31.12.2021 година.
Извештајот ги вклучува реализираните
активностите, времето на
реализација, целите и резултатите на активноста и реализираните финансиски
средства сумативно и поединечно за секоја активност планирана
во
програмата.
Активностите од областа на на предучилишнот образование и воспитание
на Општина Ѓорче Петров беа насочени кон подобрување на квалитетот на
згрижувањето и воспитувањето на децата и условите за работа во градинката.
За реализирање на активностите од Програмата од областа на
предучилишнот образование и воспитание за 2021 година, Општина Ѓорче
Петров ги превзема сите потребни активности и ги стави на располагање своите
технички и човечки ресурси.

II.

РЕАЛИЗИРАНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

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

III.

ОПИС РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

Во период од 01.01.2021 до 31.12.2021 реализирани се следниве
активностите од Програмата од предучилишнот образование и воспитание за
2021 година:

Вкупно

Вработување на воспитнозгрижувачкиот кадар во градинката

Име на Програма /активност

Одделение за јавни
дејности
Одделение за човечки
ресурси
Буџет на Општина
Ѓорче Петров

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

јануари
декември

Временска
рамка

Планирани
финансиски
средства од
Буџетот

Активностите на вработување на воспитно-згрижувачкиот кадар во градинката не се предвидени со Програмата на
Општината Ѓорче Петров од областа на предучилишнот образование и воспитание за 2021 година.

1.

бр.

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

339.123,00

Реализирани
финансиски
средства од
Буџетот

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЗА 2021
ГОДИНА

IV.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Со реализираните активности од Програмата на Општината Ѓорче Петров
од областа на предучилишнот образование и воспитание, во услови на светска
пандемија од COVID–19 (коронавирус)се даде поддршка на воспитнозгрижувачката дејност за обезбедување технички и кадровски услови работа на
градинките согласно утврдените протоколи за работа.

V.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

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

VI.
ФИНАНСИРАЊЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

НА

АКТИВНОСТИТЕ

ОД

ОБЛАСТА

НА

ОСНОВНОТО

Реализираните активности од областа на предучилишнот образование и
воспитание утврдени со оваа програма се финансирани од Буџетот на Општина
Ѓорче Петров за 2021 година.
За активностите од областа на предучилишнот образование и воспитание
според програмата планирани се 360.000,00 денари, од кои реализирани се
339.123,00 денари.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Извештајот за реализација на Програмата од областа на предучилишнот
образование и воспитание на Општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до
31.12..2021година, градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до Советот
на Oпштина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.

Градоначалник.
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ58 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), 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
од областа на образованието за 2021 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на образованието
за 2021 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та седница на
Советот, одржана на ден 15.03.2022 година.

Број 09-611/8
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ59 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.3/19 и 5/21), советот на Општина
Ѓорче Петров на 10-та седница одржана на ден 15.03.2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програмата
за активностите на Општина Ѓорче Петров
од областа на образованието за 2021 година
Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот извештај за реализација
на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на образованието
за 2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-554/10
од 15.03.2022 година
Скопје

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

ɋɬɪ60 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата од областа на образованието на
општина Ѓорче Петров за 2021 година

Скопје, март 2022 година
I.

ВОВЕД

Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на
активностите планирани во Програмата од областа на образованието на
Општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
Извештајот ги вклучува реализираните
активностите, времето на
реализација, целите и резултатите на активноста и реализираните финансиски
средства сумативно и поединечно за секоја активност планирана
во
програмата.
Активностите од областа на образованието на Општина Ѓорче Петров беа
насочени кон подобрување на квалитетот на образованието и условите за
работа во основните училиштата.
За реализирање на активностите од Програмата од областа на
образованието за 2021 година, Општина Ѓорче Петров ги превзема сите
потребни активности и ги стави на располагање своите технички и човечки
ресурси.

II.

РЕАЛИЗИРАНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

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

III.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

Во период од 01.01.2021 до 31.12.2021 реализирани се следниве
активностите од Програмата од областа на образованието за 2021 година:
1.

Упис на првачиња во основните училишта

Краток опис на
активноста:

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 2021/2022
година.
За Уписот на децата во I одд, општината има
изготвено процедура која ја содржи комплетната
постапка
и
инструментите
за
нејзино
спроведување. Овој прирачник е доставен до сите
основни училишта.
За сите ученици од I одделение на првиот
училишен ден Општината обезбеди пригоден
подарок– училишен матерјал.

Време на реализација

август-септември

Главна цел:

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

Резултати:

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 426 ученици во прво одделение од кои 221 се
машки и 205 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 згрижување на децата од прво до
трето одделение по наставата.
x За сите ученици од I одделение на првиот
училишен ден Општината обезбеди пригоден
подарок– училишен матерјал.

Планирани финансиски
средства

60.000 ден

Потрошени финансиски
средства:

46.761 ден

2. Обезбедување на интернет пристап за сите основни училишта

Краток опис на
активноста:

Во услови на пандемија на вирусот COVID–19
(коронавирус), наставниот процес во општинските
основни училишта се одвива комбинирано, со
физичко присуство и со учење на далечина.
За потребите на училиштата за учење од
далечина (on-line) на платформата
Microsoft
Teams
Општината
обезбедува
стабилна
и
квалитетна интернет конекција.

Време на реализација

јануари-декември

Главна цел:

Целта на обезбедувањето на интернет пристап за
сите основни училишта е непречено одвивање на
наставниот процес во услови на пандемија.

Резултати:

x Непречено одвивање на наставниот процес и
учење од далечина (on-line) ,
x Користење на платформата Microsoft Teams во
процесот на настава
x Одржување на наставнички совети, родителски
средби и други тековни состаноци на основните
училишта.

Планирани финансиски
средства

392.000 ден

Потрошени финансиски
средства:

257.217 ден

3.

Награди и признанија за ученици и наставници од основните училишта

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 9 награди за ученици од кои 7 женски и 2
машки.
На денот на Општина Ѓорче Петров беа доделени
наградите.
- За првенец на генерација беше доделена плакета
и ваучер за информатичка опрема во вредност од
10.000 ден.
-За наградените ученици беа дадени 7 ваучери за
информатичка опрема во вредност од 3.000 ден и
еден ваучер од 5.000 ден за ученичката која има
добиено 2 награди.

Време на реализација

мај-септември

Главна цел:

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.

Резултати

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

Планирани финансиски
средства

80,000 ден

Потрошени финансиски
средства:

60.000 ден

4. "Здрава храна за здрави деца" -Бесплатна ужинка на учениците во I
одделение во основните училишта
Краток опис на
активноста:

Проектот "Здрава храна за здрави деца" е проект со
кој се обезбеди бесплатна ужинка за околу 400
ученици од I одделение во основните училишта на
општината за 2021 година.

Главна цел:

-Здрава исхрана во основните училишта
-Грижа за исхраната на учениците од
одделение и помош за семејствата.

Време на реализација

Во текот на наставната година

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности

Резултати:

Подобрена исхрана кај учениците

прво

Планирани финансиски
средства

1.700.000 ден

Потрошени финансиски
средства:

1.506.483 ден

5. Согласности и следење на процесот за вработување на наставен и
ненаставен кадар во основните училишта

Краток опис на
активноста:

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
- давање согласност за Годишниот план за
вработување на основните училишта
-давање согласност за вработувањето по барање на
основните училишта,
- барање согласност за вработувањето (по барање
на основните училишта) од МОН,
-барање согласност за трансформација на работен
однос од МОН
- барање согласност за времени и трајни преземања
-следење на процесот на вработување.
Во текот на учебната годината преку Општината
Ѓотче Петров беше ангажиран дополнително еден
одделенски наставник.

Време на реализација

Во текот на учебната годината

Главна цел:

Обезбедување на наставен и ненаставен кадар за
непречено одвивање на наставниот процес

Резултати:

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 Ангажиран е дополнително еден наставник за
непречена
реализација
на
наставата
во
општинските основни училишта.

Планирани финансиски
средства
Потрошени финансиски
средства:

220.000ден

13.333 ден

6. Прослава на патронати и други манифестации на општинските основни
училишта

Краток опис на
активноста:

Во услови на пандемија на вирусот COVID–19
(коронавирус) поголемиот дел од манифестациите
беа
откажани
или
реализирени
согласно
протоколите за постапување.
За прославите на патронатите и другите
манифестации на општинските основни училишта
Општината Ѓорче Петров во текот на годината даде
логистичка, техничка и матерјална подршка.

Време на реализација

Во текот на учебната година

Главна цел:

Целта на овие активности е поттикнување на свеста
кај децата за важноста и значењето на настани од
историјата,
културата
и
традицијата
и
поттикнување на свеста кај децата за важноста и
значењето за создавање на одговорно општество.

Резултати:

Промоција на училиштата
учениците.
Целта на овие активности

и

постигањата

на

Планирани финансиски
средства

70.000 ден

Потрошени финансиски
средства:

/

7. Финансиска поддршка за
за Проектот "Општинско корисна работа"
финансиран од МТСП и УНДП. Ангажирање на образовни и лични асистенти
на децата со посебни потреби во основните училишта
Краток опис на активноста

Проектот на Општина Ѓорче Петрв "Општинско
корисна работа" за помош на ученици со
попреченост преку ангажирање на образовни и
лични асистенти финансиран од УНДП продолжи
и во учебната 2020/2021 година.
Во овој прокт ангажирани се 13 асистенти за помош
на 13 ученици со попреченост од кои 11 се машки и
2 се 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 2020/2021

Носител на активноста

Носител на активноста на Одделението за јавни
дејности. Проектот се реализира со финансиска
поддршка од УНДПи финансиско учествуво на
општината.

Резултати:

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

Планирани финансиски
средства

195.000ден

Потрошени финансиски
средства

96.300 ден

Нереализирани активностите
Во период од 01.01.2021 до 31.12.2021 не се реализирани следниве активностите
од Програмата од областа на образованието за 2021 година.
1. Превенција и заштита од Covid 19 (Средства за хигиена и дезинфекција)
Средствтаа за хигиена и дезинфекција како превенција и заштита од Covid 19 беа

комплетно покриени од основните училишта.
2. Поддршка на учениците и наставниците за организација на училишни и општински
натпревари и учество на регионални, државни и меѓународни натпревари,
Во текот на 2021 година, најголемиот дел на натпреварувањата се одржаа on-line, а
некои натпреварувањата беа откажани.

3. Априлијада-детски маскенбал
Активноста не беше реализирана поради мерките за превенција и заштита од Covid 19.
4. Детска ликовна колонија

Активноста не беше реализирана поради мерките за превенција и заштита од
Covid 19.
5. Театарски претстави, гостување на актери по повод значајни денови (нова
година, денот на планетата земја, маскенбал, денот на општината и сл)
Активноста не беше реализирана поради мерките за превенција и заштита од Covid
19.

IV.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Со реализираните активности од Програмата на Општината Ѓорче Петров од
областа на основното образование се одржа континуитетот на образовниот
процес во услови на светска пандемија од COVID–19 (коронавирус).
Постигнати резултати од Програмата од областа на основното образование се:
-Обезбедени еднакви образовни можности и образование за сите деца, ученици
и ученички во Општината Ѓорче Петов, учење од далечина (on-line) на
платформата Microsoft Teams
-Мотивирани учениците и ученичките и високи постигнување на и општински,
регионални, државни и меѓународни натпревари;
-Подигнато ниво на свесност кај децата за толеранција и соживот и
мултикултуралност, родова еднаквост, екологија, безбедност во сообраќајот, и
сл;
-Стекнати нови искуства и добри практики во делот на образованието;
- континуирано учење за време на кризата со вирусот во сите основни училишта
и успешно завршена учебна 2020/2021.
- Успешно завршено првото полугодие од учебна 2021/2022.
V.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

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

VI.
ФИНАНСИРАЊЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

НА

АКТИВНОСТИТЕ

ОД

ОБЛАСТА

НА

ОСНОВНОТО

Реализираните активности од областа на основното образование утврдени
со оваа програма се финансирани од Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2021
година.
За активностите од областа на образованието според
програмата
планирани се вкупно 3.207.000,00 денари од кои реализирани се 1.980.094,00
денари.

6

5

4

3

2

1

Обезбедување на интернет
пристап за сите основни
училишта
Награди и признанија на
талентирани и надарени
ученици и наставници од
основните училишта во
Општина Ѓорче Петров
"Здрава храна за здрави деца"
-Бесплатна ужинка на
учениците во I одделение во
основните училишта
Согласности и следење на
процесот за вработување на
наставен и ненаставен кадар
во основните училишта
Прослава на патронати и
други манифестации на
општинските основни
училишта

Упис на првачиња во
основните училишта

ʻ̨̨̨̛̭̯̦̬̦̌̌̏̍̌̏̚
̨̪̥̣̌̐̌̌
˄̸̛̛̛̛̣̹̦̥̯̖̬̠̣̌̌

46.761

ʪ̨̨̨̛̛̬̱̬̦̐̔̐̏
̛̱̭̣̱̐
13.333

ʪ̴̛̛̬̱̯̬̦̭̖̬̐̌
1.506.483

257.217

˃̴̨̬̦̭̖̬̌̔ʻʦʽ

ʪ̨̛̛̛̬̱̪̖̬̯̦̐̌̏
̵̨̛̬̭̌̔

ʪ̛̛̬̱̥̯̖̬̠̣̐̌̌

ʿ̛̛̣̦̬̦̭̬̖̭̯̌̌̔̏̌

70.000

220.000

1.700.000

80.000

392.000

60.000

ˀ̡̡̛̖̪̯̱̣̬̬̯̣̖̦̌̌̌̏̌̌̚ʰ̖̹̯̠̏̌̌̚̚ʿ̨̬̬̥̐̌̌Ẓ̨̨̨̨̛̭̯̦̬̦̖̯̦̌̔̍̌̌̌̍̌̏̌̌̚ʽ̛̪̹̯̦̌ʨ̸̨̬̖ʿ̨̨̨̛̖̯̬̪̖̬̏̌̔̔̚ϭ̨̛̠̦̱̬̌̌̔ϯϬ̛̭̖̪̯̖̥̬̏
ϮϬϮϭ ̨̛̦̐̔̌
ʤ̶̡̨̨̛̛̛̯̦̭̯̪̠̏ͬ̌̚

*

Ϭ

ϭϯ͘ϯϯϯ

ϭ͘ϱϬϲ͘ϰϴϯ

ϲϬ͘ϬϬϬ

257.Ϯϭϳ

46.ϳϲϭ

ʦ̡̨̨̨̛̱̪̦̪̯̬̹̖̦
̭̬̖̭̯̔̏̌

ˁ̵̛̛̬̖̭̯̖̦̔̏̌̌̐̌̚

˄̸̧̛̭̣̱̪̖̯̖̖͕̐̌̌̚
̡̨̧̧̛̛̛̪̬̖̖̌̔̌̏̌̚

ʿ̨̨̛̛̬̖̦̱̭̣̱̏̐̏̚
̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚
ʿ̵̛̬̖̬̥̖̦̌̍
̶̨̡̨̛̛̛̛̪̬̱̯̪̠̣̔̌

˃̨̬̦̭̪̬̯̦̣̱̖̌̌̑
;̸̶̶̛̛̛̛̱̖̦͕̦̭̯̦̌̌̏Ϳ

Детска ликовна колонија

Априлијада-детски маскенбал

Финансиска поддршка за за
Проектот "Општинско корисна
работа" финансиран од МТСП
и УНДП. Ангажирање на
образовни и лични асистенти
на децата со посебни потреби
во основните училишта
Превенција и заштита од Covid
19 (Средства за хигиена и
дезинфекција)
Поддршка на учениците и
наставниците за организација
на училишни и општински
натпревари и учество на
регионални, државни и
меѓународни натпревари,

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ 46.ϳϲϭ

Ϭ

*Финансиските средства се реализирани од други програми

12 Театарски претстави,
гостување на актери по повод
значајни денови (нова година,
денот на планетата земја,
маскенбал, денот на
општината и сл)
ʦ̡̨̱̪̦

11

10

9

8

7

Ϭ

ϭϯ͘ϯϯϯ

Ϭ ϭ͘ϳϲϯ͘ϳϬϬ

Ϭ ϵϲ͘ϯϬϬ

96.300

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϵϲ͘ϯϬϬ

ϯ͘ϮϬϳ͘ϬϬϬ ϭ͘ϵϴϬ.Ϭϵϰ

60.000

20.000

10.000

100.000

300.000

195.500

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Извештајот за реализација на Програмата од областа на образованието на
Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година,
градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до Советот на Oпштина Ѓорче
Петров на разгледување и усвојување.

Општина

Градоначалник.
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), 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 на Општина Ѓорче Петров за
2021 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Ѓорче Петров за
2021 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та седница на
Советот, одржана на ден 15.03.2022 година.

Број 09-611/9
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.3/19 и 5/21), советот на Општина
Ѓорче Петров на 10-та седница одржана на ден 15.03.2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програмата за еднакви
можности на жените и мажите на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот извештај за реализација
на Програмата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Ѓорче Петров за
2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-554/11
од 15.03.2022 година
Скопје

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

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За реализација на програмата за активностите на oпштина Ѓорче Петров
од областа на еднаквите можности на жените и мажите
за 2021 година

Скопје, март 2022 година

ɋɬɪ77 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

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

сретства кои

1.Извештај за состојбата на еднаквите можности во единиците на
локалната самоуправа за 2021 год
Општина Ѓорче Петров во периодот од 2021 год ги оствари следниве резултати
во однос на предвидените цели :
Во насока на зајакнување на институционалните капацитети за унапредување
на еднаквите можности на жените и мажите, зголемени се знаењата и вештините на
комисијата за еднакви можности, координаторот и дел од претставниците на
општинската администрација за родова еднаквост и спроведени се повеќе активности
како;
1. Ликовен и литературен конкурс на тема ,, Со љубов против насилството,,.

2. Од УН Вомен се релизираа онлајн обуки за координаторот за еднакви можности
на тема ; климатските промени како и Ковид 19.
Работилница за интерсекторската група се одржа во хотел ,, Солун на тема ;
намалување на родовиот јаз создаден за време на кризата со ковид 19. Одржани
се обуки за родовите односи од УН Вомен преку проектот ,,промовирање на
родово одговорно буџетирање,,.
3. Остварена е взаемана соработка со ОПСЕ и се работеше на проектот
,,Зајакнување на општинските совети,, каде беа организирани обуки за
советниците.
4. Активности на ЗЕЛС со локална самоуправа –(Стратегија на Зелс за родова
еднаквост) преку работилници .
Од ЗЕЛС е организирана работилница за координаторите на тема;
Истанбулската конференција - предизвици и можности на локално ниво.

Одржан е виртуелен работен состанок на тематските групи за родова еднаквост
и односи меѓу заедниците во Општина Ѓорче Петров од ЗЕЛС (претседател и
координатор).
Се одржа виртуелен состанок од МТСП на тема Кампања за семејно насилство,
( претседател и координатор).
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5.Започнат е проект со ЗЕЛС ,,Кон родово одговорни општини,, каде на web
страната на ЗЕЛС треба да се внесат родово разделени податоци. Предвидени се обуки
за работната група и советниците за родова еднаквост во наредниот период.
Се одржа работна средба за родова еднаквост во Ореов Лад со членовите на
работната групаи и члновите на совет и беше изготвен Акциски план за родова
еднаквост .
6.Во тек е проектот со здружение за родова еднаквос ,, Една може ,,
Институционална поддршка од Цивика Мобилитас - мапирање на самохрани
родители каде преку одреден линк координаторот електронски има евиденција за
состојбата на самохраните родители .
Се одржа работна средба со Национална мрежа против насилство врз жените и
семејно насилство. Целта на оваа средба беше информирање за услугите кои ги нуди
оваа мрежа за превенција од семејно насилство .

Табеларен приказ на активностите :
1.ʸ̡̨̡̨̡̛̛̛̖̦̣̯̖̬̯̱̬̖̦̦̱̬̭̦̯̖̥͕͕̏̌̌̌ˁ̨̨̨̨̨̛̛̤̱̪̬̯̦̭̣̭̯̯͕͕̍̏̏̌̏
ʶ̨̡̨̛̬̯̪̭̌
̡̨̛̦̯̦̭̯̌̌̏̌

ʧ̶̣̦̖̣̌̏̌:
ʦ̬̖̥̖̦̌
̶̛̛̬̖̣̠̌̌̚:
ʻ̨̛̭̯̖̣̦̌
̡̨̛̯̦̭̯̌̏̌:
ˀ̛̖̱̣̯̯̌̚:

ʿ̛̛̬̖̖̦̔̏̔
̴̡̛̛̛̦̦̭̭̌
̭̬̖̯̭̯̏̌:
ʿ̨̨̛̯̬̹̖̦
̴̡̛̛̛̦̦̭̭̌
̭̬̖̯̭̯̏̌
ʦ̡̨̱̪̦
̨̛̭̯̦̯̌̌

ʦ̨ʽ̛̪̹̯̦̌ʨ̸̨̬̖ʿ̨̨̛̛̖̯̬̬̦̬̦̖̏̐̌̌̚ʸ̡̨̡̨̡̛̛̛̖̦̣̯̖̬̯̱̬̖̦̦̱̬̭̏̌
̦̯̖̥͕͕̌̌ˁ̨̨̨̨̨̛̛̤̱̪̬̯̦̭̣̭̯̯͕͕͕̍̏̏̌̏͘ʶ̨̨̨̛̛̥̭̠̯̬̌̌̌̔̏̌̚
̸̶̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̖̦̭̯̬̦̬̖̦̱̖̦̪̯̭̬̥̦̦̬̪̔̌̏̍̌̌̐̌̔̔̐̏̌̐̌̔̚
̨̨̨̨̡̨̡̪̠̦̱̬̭̏̔̏͘
ʿ̶̨̡̧̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̯̯̦̱̖̦̬̯̭̪̖̯̬̦̯̪̬̖̭̪̬̖̱̏̌̌̔̏̌̏̍̌̏̚
̶̸̨̧̨̨̨̛̛̛̛̖̣̱̖̦̦̬̦̖̯̭̦̦̯̖̱̣̹̯̔̔̏̌̌̌̐̌̔̌̔̌̌̔̏̌
ʦ̨̡̨̯̖̯̦̌ϮϬϮϮ̨̐̔
ʽ̛̪̹̯̦̌ʨ̸̨̬̖ʿ̨̖̯̬̏
ˀ̶̨̨̨̡̨̨̨̡̧̨̛̛̛̛̛̛̭̖̦̯̦̬̯̖̙̪̯̯̦̱̯̱̦̪̬̖̱̖̯̦̔̏̏̐̏̌̌̌̔̏̌̌̚
̶̨̨̡̨̡̨̧̨̨̛̛̛̬̯̖̦̭̯̪̬̖̱̖̣̱̖̦̪̬̯̦̦̬̖̯̔̏̌̌̔̌̏̔̔̏̌̌̐̌̐̌̔̌̔̌̌̔̚
̸̨̨̨̛̛̛̭̦̦̯̖̱̣̹̯̏̌̏ʽ̨̛̪̹̯̦̌ʨ̸̨̬̖ʿ̨̖̯̬̏͘
ϭϯ͕ϵϲϬ̖̦̔
ʶ̨̛̛̖̭̖̬̖̣̬̯̌̌̌̏̚ϮϬϮϮ
/

Ϯ.ʿ̨̡̬̖̯̦̌˄ʻʦ̷̨̨̨̨̨̨̨̨̧̛̥̖̦̬̬̦̱̖̯̬̖̌̔̏̔̐̏̍̌̚
ʶ̨̡̨̛̬̯̪̭̌
̡̨̛̦̯̦̭̯̌̌̏̌


ʿ̨̡̬̖̯ ̦̌ ˄ʻ ʦ̨̥̖̦ ̌̚ ̨̨̨̬̔̏ ̨̨̨̨̬̦̔̐̏ ̷̧̛̱̖̯̬̖̍̌ ͘ ʽ̛̬̙̦̔̌ ̭̖
̶̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̯̣̦̱̦̥̭̠̯̌̍̍̌̌̌͘
Од УН Вомен се релизираа онлајн обуки за координаторот за еднакви
можности на тема ; климатските промени како и Ковид 19.
Работилница за интерсекторската група се одржа во хотел ,, Солун на тема
; намалување на родовиот јаз создаден за време на кризата со ковид 19.
Обуки се одржаа за членовите на работната група за мерење на родови
индикатори во хотел Метропол во Охрид .
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Одржана е работилница за родова еднаквост каде е презентирана
работата на патроланата социјална служба. Координаторот ја
презентираше работата на патролната служба и резултатите од ексел и
ворд табела на работилницата во хотел Белви во Охрид.


ʧ̶̣̦̖̣̌̏̌:

ʿ̨̨̧̨̨̡̨̧̛̛̛̛̛̬̥̬̖̦̬̯̖̦̭̯̙̖̦̯̖̥̙̯̖̱̦̪̬̖̱̖̦̏̌̌̔̏̌̌̔̌̏̌̌̌̔̏̌̌̚
̶̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̭̯̯̖̪̬̖̱̬̯̣̦̱̌̍̍͘

ʦ̬̖̥̖̦̌
̶̛̛̬̖̣̠̌̌̚:
ʻ̨̛̭̯̖̣̦̌
̡̨̛̯̦̭̯̌̏̌:
ˀ̛̖̱̣̯̯̌̚:

ϮϬϮϭ̨̐̔

ʿ̛̛̬̖̖̦̔̏̔
̴̡̛̛̛̦̦̭̭̌
̭̬̖̯̭̯̏̌:
ʿ̨̨̛̯̬̹̖̦
̴̡̛̛̛̦̦̭̭̌
̭̬̖̯̭̯̏̌
ʦ̡̨̱̪̦
̨̛̭̯̦̯̌̌

Ϭ

ʽ̛̪̹̯̦̌ʨ̸̨̬̖ʿ̨̛̖̯̬̏˄ʻʦ̨̥̖̦
ˁ̨̧̡̨̨̨̡̧̨̨̛̛̪̬̖̱̖̦̯̦̭̯̪̪̬̖̯̱̦̪̬̖̱̖̦̬̯̏̔̏̌̌̌̏̌̌̔̏̌̌̔̏̌̌̚
̸̸̸̡̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̖̦̪̭̯̱̖̦̣̖̦̦̬̯̦̬̱̪̣̖̦̦̔̌̏̌̍̏̌̌̍̌̐̌̏̌ˁ̨̖̯̏͘

Ϭ
Ϭ



ϯ͘ʿ̨̡̨̬̖̯̭ʽʿˁʫ,,Зајакнување на општинските совети,,
ʶ̨̡̨̛̬̯̪̭̌
̡̨̛̦̯̦̭̯̌̌̏̌

ʧ̶̣̦̖̣̌̏̌:
ʦ̬̖̥̖̦̌
̶̛̛̬̖̣̠̌̌̚:
ʻ̨̛̭̯̖̣̦̌
̡̨̛̯̦̭̯̌̏̌:
ˀ̛̖̱̣̯̯̌̚:
ʿ̛̛̬̖̖̦̔̏̔
̴̡̛̛̛̦̦̭̭̌
̭̬̖̯̭̯̏̌:
ʿ̨̨̛̯̬̹̖̦
̴̡̛̛̛̦̦̭̭̌
̭̬̖̯̭̯̏̌
ʦ̡̨̱̪̦
̨̛̭̯̦̯̌̌

Остварена е взаемана соработка со ОПСЕ и се работеше на проектот
,,Зајакнување на општинските совети,, каде беа организирани обуки во
Тетово за советниците.


˄̧̨̨̡̨̡̨̧̧̛̦̪̬̖̱̖̦̬̯̖̦̭̯̪̬̖̱̣̖̥̱̖̦̦̖̯̌̔̏̌̌̔̏̌̌̔̌̏̐̏̌̌̌̌̌̚̚
̸̨̨̨̡̨̛̛̛̖̹̯̦̯̖̬̭̪̖̯̣̖̦̯̖̦̏̔̔̏̌̌̏̌̚ˁ̨̖̯̏͘
ϮϬϮϭ̨̐̔
ʽʿˁʫ
ʽ̸̶̨̛̛̛̱̖̦̭̖̯̦̍̏
Ϭ
Ϭ
Ϭ



4. Стратегија на Зелс за родова еднаквост, преку работилници .
ʶ̨̡̨̛̬̯̪̭̌
̡̨̛̦̯̦̭̯̌̌̏̌


Активности на ЗЕЛС со локална самоуправа –(Стратегија на Зелс за
родова еднаквост) преку работилници .
Од ЗЕЛС е организирана работилница за координаторите на тема;
Истанбулската конференција - предизвици и можности на локално
ниво.

ʧ̶̣̦̖̣̌̏̌:

˄̧̨̨̡̨̡̡̨̨̛̛̦̪̬̖̱̖̦̬̯̖̦̭̯̪̬̖̱̯̦̭̯̌̔̏̌̌̔̏̌̌̔̌̏̌̏̔ˁ̛̯̬̯̖̠̌̐̌̌̚
̦̌ʯʫʸˁ̶̨̨̡̨̡̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̦̭̯̪̬̖̱̪̬̖̥̙̦̭̯̦̌̔̏̌̔̌̏̌̔̏̌̚̚
̨̡̨̨̡̛̣̣̦̦̪̬̖̱̌̏ʰ̶̡̡̨̛̭̯̦̱̣̭̯̦̖̦̠̌̍̌̌̏̌
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ʦ̬̖̥̖̦̌
̶̛̛̬̖̣̠̌̌̚:
ʻ̨̛̭̯̖̣̦̌
̡̨̛̯̦̭̯̌̏̌:
ˀ̛̖̱̣̯̯̌̚:
ʿ̛̛̬̖̖̦̔̏̔
̴̡̛̛̛̦̦̭̭̌
̭̬̖̯̭̯̏̌:
ʿ̨̨̛̯̬̹̖̦
̴̡̛̛̛̦̦̭̭̌
̭̬̖̯̭̯̏̌
ʦ̡̨̱̪̦
̨̛̭̯̦̯̌̌
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ϮϬϮϭ̨̐̔
ʯʫʸˁ
˄̧̦̪̬̖̱̖̦̌̔̏̌̌ʶ̶̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̥̭̠̯̬̖̦̭̯̪̬̖̱̬̯̣̦̌̌̌̔̏̌̔̌̏̌̍̌̌̚̚
̡̨̨̛̛̖̦̥̙̦̭̯̔̌̏
Ϭ
Ϭ
Ϭ


5.ʿ̨̡̨̬̖̯̭ʯʫʸˁ,,Кон родово одговорни општини 
ʶ̨̡̨̛̬̯̪̭̌
̡̨̛̦̯̦̭̯̌̌̏̌


ʧ̶̣̦̖̣̌̏̌:
ʦ̬̖̥̖̦̌
̶̛̛̬̖̣̠̌̌̚:
ʻ̨̛̭̯̖̣̦̌
̡̨̛̯̦̭̯̌̏̌:
ˀ̛̖̱̣̯̯̌̚:
ʿ̛̛̬̖̖̦̔̏̔
̴̡̛̛̛̦̦̭̭̌
̭̬̖̯̭̯̏̌:
ʿ̨̨̛̯̬̹̖̦
̴̡̛̛̛̦̦̭̭̌
̭̬̖̯̭̯̏̌
ʦ̡̨̱̪̦
̨̛̭̯̦̯̌̌

Започнат е проект со ЗЕЛС ,,Кон родово одговорни општини,,каде на web
страната на ЗЕЛС треба да се внесат родово разделени податоци.
Предвидени се обуки за работната група и советниците за родова
еднаквост во наредниот период.


ʦ̶̧̨̨̨̨̨̨̨̛̛̦̖̭̱̖̦̬̬̖̣̖̦̪̯̪̪̣̦̏̌̌̔̏̌̔̔̌̌̚ǁĞďƐƚƌĂŶĂƚĂŶĂ
>^
ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ̨̐̔
ʯʫʸˁ
ˀ̨̨̡̨̨̛̛̭̯̯̭̯̪̪̣̦̔̏̌̌̌̌tĞďƐƚƌĂŶĂƚĂŶĂ>^
Ϭ
Ϭ
Ϭ








ϲ͘Проектот со здружение за родова еднаквост ,, Една може,,
ʶ̨̡̨̛̬̯̪̭̌
̡̨̛̦̯̦̭̯̌̌̏̌


ʧ̶̣̦̖̣̌̏̌:
ʦ̬̖̥̖̦̌
̶̛̛̬̖̣̠̌̌̚:
ʻ̨̛̭̯̖̣̦̌
̡̨̛̯̦̭̯̌̏̌:
ˀ̛̖̱̣̯̯̌̚:

Во тек е проектот со здружение за родова еднаквост ,, Една може ,,
Институционална поддршка од Цивика Мобилитас - мапирање на
самохрани родители каде преку одреден линк се регострираат
самохраните родители, а координаторот електронски има евиденција за
состојбата на самохраните родители .


ʦ̶̵̧̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̦̖̭̱̖̦̪̯̬̭̪̖̯̭̥̬̦̬̯̖̣̏̌̌̔̌̔̔̏̌̌̌̌̔̚
ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ-ϮϬϮϯ̨̐̔
ʽ̛̪̹̯̦̌ʨ̸̨̬̖ʿ̨̛̖̯̬̏ʻʦʽʫ̨̦̥̙̖̔̌
˃̵̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̖̣̬̖̦̪̬̭̭̯̠̯̦̭̥̬̦̯̖̬̯̖̣̌̍̌̌̌̍̌̌̌̌̌̔̏̚̚ʽ̛̪̹̯̦̌
ʨ̸̨̬̖ʿ̨̖̯̬̏
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ʿ̛̛̬̖̖̦̔̏̔
̴̡̛̛̛̦̦̭̭̌
̭̬̖̯̭̯̏̌:
ʿ̨̨̛̯̬̹̖̦
̴̡̛̛̛̦̦̭̭̌
̭̬̖̯̭̯̏̌
ʦ̡̨̱̪̦
̨̛̭̯̦̯̌̌
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Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ова се проектни активности без финасика импликација за Општина Ѓорче Петров кои
сретствата беа предвидени во буџетот на Невладините организации со кои соработува
општината .

2.Податоци за предвидени и релизирани сретства поединечно за Комисијата за
еднакви можности
Од планираните 70.000 ден. предвидени во Програмата на Општина Ѓорче Петров
за 2021 година за потребите на Комисијата за еднакви можности на жените, не се
потрошени пари.








Вкупно планирано 70.000,00 ден.
Вкупно потршено 0 ден.
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Дигитализација
намикробизниси
1 (услуги)восопственост
на
жени. |
Платформа е-услуги Ѓорче

ʦ̡̨̨̨̛̱̪̦̪̯̬̹̖̦

ʦ̡̨̨̛̱̪̦̪̣̦̬̦̌̌

˃̨̬̦̭̖̯̌̏̔ʻʦʽ

ˁ̛̛̛̖̥̦̬̌
̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦

ˀ̡̛̖̪̯̱̣̬̦̌̌̌
̨̨̛̪̯̬̹̖̦̭̬̖̯̭̯̏̌̌̚

̡̨̨̛̛̖̦̥̙̦̭̯̦̔̌̏̌
̛̛̛̙̖̦̯̖̥̙̯̖̌

ʪ̨̛̬̱̯̬̦̭̖̬̐̌̏

˃̨̬̦̭̪̬̯̦̣̱̖̌̌̑

ʪ̨̨̨̛̛̬̱̬̦̐̔̐̏
̛̱̭̣̱̐

3.ˀ̴̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̖̪̯̱̣̬̪̣̦̬̦̪̯̬̹̖̦̦̦̭̭̭̬̖̯̭̯̌̌̌̌̌̌̏̌̚

5.000,0
0

Ϭ

5.000,0
0

Ϭ

5.000,0
0

Ϭ

5.000,0
0

Ϭ

30.000,
00

Ϭ

Одржливо живеење преку
производство на храна и
 изработки
/услуги,
Ϯ (невработени
жени
,
 самохрани родители ).


Психосоцијално
3 советувалиште




4


Подршка на образовните
потреби на деца во
училишна возраст
(самохрани и ниско
образовни ).



Хибридни култури настани
5
(жени уметнички


ϲ

7



Младински Активности
МКЦ со активности за
интереси на млади девојки
и момчиња (фотографија ,
бендови, графити . дизајн,
хорови, драма ,спорт
Обука за наставници
физичка и здравствена
култура – виртуелни
натпревари на наставници


ϵ

ʦ̡̨̱̪̦

20.000,
00

Ϭ















Ϭ



























ϳϬ͘ϬϬϬ



Градоначалник.
Александар Стојкоски с.р.

Ϭ

ɋɬɪ83 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување на Годишен Извештај за реализација на
Програмата за урбано планирање, Програмата за комунални дејности , Програмата
за локални патишта, сервисни и станбени улици, Програмата за Јавна чистота и
Програмата за изградба и одржување на јавни објекти
на Општина Ѓорче Петров за 2021 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за урбано планирање, Програмата за комунални дејности , Програмата за
локални патишта, сервисни и станбени улици, Програмата за Јавна чистота и
Програмата за изградба и одржување на јавни објекти на Општина Ѓорче Петров за
2021 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та седница на
Советот, одржана на ден 15.03.2022 година.

Број 09-611/10
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.3/19 и 5/21), советот на Општина
Ѓорче Петров на 10-та седница одржана на ден 15.03.2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програмата за урбано
планирање, Програмата за комунални дејности , Програмата за локални патишта,
сервисни и станбени улици, Програмата за Јавна чистота
и Програмата за изградба и одржување на јавни објекти
на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот извештај за реализација
на Програмата за урбано планирање, Програмата за комунални дејности , Програмата
за локални патишта, сервисни и станбени улици, Програмата за Јавна чистота и
Програмата за изградба и одржување на јавни објекти на Општина Ѓорче Петров за
2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-554/12
од 15.03.2022 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ-СКОПЈЕ
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, ИНВЕСТИЦИИ И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
_____________________________________________________________________
__

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата за урбано планирање, Програмата за
комунални дејности , Програма за локални патишта, сервисни и станбени
улици, Програмата за Јавна Чистота и Програмата за изградба
и одржување на јавни објекти за 2021 година

март, 2022 год.
Скопје
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ПРОГРАМА ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНА ПРОГРАМА Ф ЗА УРБАНО
ПЛАНИРАЊЕ

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:
вредност со ДДВ 236.000.00ден.
платено
000,000ден
за доплата
236.000.00ден.

45.61ха;

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

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

2.

Фаза:

ДУП за четврт С3 13
Големина на плански опфат:
51.70ха;
вредност со ДДВ
1.300.023.00ден.
2021
780,013ден (дадена фактура)
за доплата
520 010,00ден.
Обезбедена согласност од Министерство за транспорт и врски

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

3.

ДУП за четврт С3 14
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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;
Анекс договор (ДЕЛ 9) наш бр.03-1175/1 од 03.04.2019год. и Иванов
Инженеринг бр.0307-15/2019 од 29.03.2019год.
4.

ДУП за четврт С3 16
Големина на плански опфат:
47.38ха;
вредност со ДДВ
680.797.00ден.
2021
408,478.00ден(дадена фактура)
за доплата
272.319.00ден.

Фаза: Одржани 3 јавни анкети.(треба да се обезбеди позитивно мислење од
Град Скопје и АКН)
Изготвувач: ГИМ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје,
Договор бр: 03-24/32; 1002-447/8 од 14.06.2013;
Анекс договор наш бр.03-1013/1 од 21.03.2019год. и ГИМ 1002-480/1 од
06.03.2019год.

5.

Фаза:

ДУП за четврт С3 21
Големина на плански опфат:
82.30ха;
вредност со ДДВ
1.911.600.00ден.
претходно
764.64000ден(40%)
2021
382.320.00ден(20%)(дадена фактура)
платено вкупно
1.146.960.00ден(60%)
за доплата
764.640. 00ден
Организирана јавна анкета (статус кај комисија за извештај)

Изготвувач: Иванов Инженеринг ДООЕЛ Битола.
Договор бр: 03-46/26; 03-38/13 од 21.10.2013;
Анекс договор (ДЕЛ 11) наш бр.03-1175/1 од 03.04.2019год. и Иванов
Инженеринг бр.0307-15/2019 од 29.03.2019год.
ДУП за Четврти со површина помала од 30ха со отпочната постапка за
донесување
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ДУП за четврт С3 12
Големина на плански опфат:
19.06 ха;
вредност со ДДВ
477.900.00ден.
платено
286.740.00ден
за доплата
191.160.00ден.

Фаза:

Нацрт ДУП утврден на Совет и завршена јавна анкета.
Организирање на повторна јавна анкета.
Изготвувач: Иванов Инженеринг ДООЕЛ Битола.
Договор бр: 03-46/26; 03-38/13 од 21.10.2013;
Анекс договор (ДЕЛ 7) наш бр.03-1175/1 од 03.04.2019год. и Иванов
Инженеринг бр.0307-15/2019 од 29.03.2019год.

7.

Фаза:

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

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
Анекс договор наш бр.03-2010/1 од 03.06.2019год, и БИЛД 0306/43/19 од
07.06.2019год (не е побарана банкова гаранција- договорот не е раскинат)

Изработка на Детални Урбанистички Планови-ДУП согласно ГУП на Град
Скопје 2012-2022год.за кои е потребна јавна набавка
8.

ДУП за четврт С3 05
Блок СЗ 05.02, Блок СЗ 05.03, Блок СЗ 05.04 и БлокСЗ 05.05
Големина на плански опфат:

42.46ха;

Фаза:

Донесен Урбанистички план за четврт СЗ 05 од Град Скопје.
Добиени се изводи од УПЧ .
Изготвувач: Потребно е да се спроведе постапка за избор на изработувач на
планот.

9.

Фаза:

ДУП за четврт С3 27
Големина на плански опфат:

34.92ха;

Добиени се изводи од УПЧ за градска четврт СЗ 27.
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Изготвувач: Потребно е да се спроведе постапка 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.
По донесување на РПЧ за СЗ 09, потребно е да се спроведе постапка
за избор на изработувач на планот(еден блок).

Изработка на Урбанистички Планови за села и урбанистички планови
вон населено место
11.

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

Фаза:

ДОНЕСЕН, КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Изготвувач: ИН-ПУМА Доо Скопје.
Договор бр: 03-45/17; 0307-183/3 од 27.06.2014;
Анекс договор за Дел 1-Ново Село со наш бр.03-384/1 од 30.01.2019год. и
ИнПума 0307-69 од 01.02.2019год.
12.

УПС за село ВОЛКОВО
Големина на плански опфат:
328.20 ха;
вредност по договор
1.853.615,00 ден.
2020 фактура
1.112.169.00ден
платено
556.084.50ден (30%)
за доплата
1.297.530,50 ден.

Фаза:

Организирана Јавна анкета и стручна презентација.
Потребно е Изработка на извештај од јавна анкета
Изработка на планско решение.
Изработени се заштитно конзерваторски основи од НУ Заштитно
конзерваторски центар
Изготвувач: „ЛОУТЕК’ Доо Скопје.
Договор бр: 03-58/21 од 09.09.2015; 20-1/015 од 14.09.2015;
Анекс договор (Дел 1)наш бр.03-860/1 од 08.03.2019год.,и Лоутек 19-1/019 од
04.03.2019год.

13.

УПС за село НИКИШТАНЕ
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46.30 ха;
767.000,00 ден.
000.000.00ден
767.000,00 ден.

Фаза:

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

14.

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

755.200,00 ден.
453.120.00ден (дадена

фактура)
за доплата

(302.080,00 ден.)

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

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

15.

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

Фаза:

Потребно е да се спроведе постапка за избор на изготвувач на
планот.
Изготвувач: Потребно е да се спроведе јавна набавка

16.

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

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

ɋɬɪ91 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Изработка на Урбанистички Планови за кои е прифатена приватна
иницијатива
17.

Изменување и дополнување на ДУП за градска четврт СЗ 03, Блок 8
Големина на плански опфат:

0.93 ха;

Фаза:

Одобрена планска програма.Спроведена Јавна анкета. Потребно е
да се обезбеди позитивно мислење од Град Скопје.
Изготвувач: ГИМ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје,
Приватна иницијатива
18.

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

1.47 ха;

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

19.

ДУП за градска четврт СЗ 15
Големина на плански опфат:

Фаза:

14,43 ха;

ДОНЕСЕН, КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Изготвувач: ИН ПУМА , Скопје
Приватна иницијатива

20.

ДУП СЗ 05 Блок СЗ 05.01
Големина на плански опфат:

13,16 ха;

Фаза:

Одобрена планска програма, изготвeно планско решение.
Изготвено
позитивно
мислење
од
комисија,
од
06.07.2021год.потпишано од 5 члена на комисијата.Организирана
јавна анкета.
Изготвувач: БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје
Приватна иницијатива
21.

ДУП за четврт С3 24 Блок СЗ 24.01,СЗ 24.02 и СЗ 24.04
Големина на плански опфат:

Фаза:

Организирана прва јавна анкета.

47,08ха;
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Потребно е да се обезбеди позитивно мислење од Град Скопје и да
се организира повторна јавна анкета
Изготвувач: БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје
Приватна иницијатива

22.

Изменување и дополнување УПВНМ Веле Поле -Блок 7

Големина на плански опфат:
20,53ха
Фаза:
Одобрена планска програма. Се изготвува планско решение.
Изготвувач: НИМАЕР ДООЕЛ Струга
Приватна иницијатива

23.
ќелии) со

ЛУПД со намена Е2 – комунална супраструктура (фотоволтажни

јачина до 1 МW, за дел од КП 393/1 КО Орман-вон г.р., Општина
Ѓорче Петров
Големина на плански опфат:
2.76ха,
Фаза: Потребно е да се обезбеди согласност за трајна пренамена.
Изготвувач: Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги
и консалтинг ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Приватна иницијатива

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

00.00ден.

Консултантско трговско друштво ЕНВИРО РЕСУРСИ, ДОО

ПРОЕКТИ :
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ОДОБРЕНИ
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1.
Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на
градежна парцела со намена Г4.1 - Отворени, полузатворени и затворени
складишта за индустриска стока, во опфатот на УПВНМ Клучка - Стопански
двор, на дел од КП 3475/1, КП3475/2, КП 3475/5, КП3475/6 и КП3475/14, КО
Кучково, Општина Ѓорче Петров
Потврда за заверка:26-4/8 од 18.05.2021
Изработувач : Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје
Приватна иницијатива
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
со кои се спроведува УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров, Скопје
ОДОБРЕНИ
согласно член 58 став 2
1.

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

Големина на плански опфат:
Вредност со ДДВ 362.944,00 ден
платено
000.000,00 ден
за доплата
362.944,00 ден

67.834,25м2 (6,78ха);

Фаза: Урбанистичкиот проект за инфраструктура (со идејни проекти), со
Завршен ревидентски извештај, во постапка на одобрување (постапка
37373 е-урбанизам).
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број)
Анекс договор 1 наш бр.03-824/1 од 19.04.2021 ; ГИМ 1002-52/77 од
20.04.2021
Анекс договор 2 наш бр. 03-824/3 од 30.07.2021 ; ГИМ 1002-52/132 од
30.07.2021
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).

1.1. Геодетски елаборат* за геодетски работи за посебни намени
изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистички проект
за инфраструктура за изградба на сервисни улици од урбанистички
проект за инфраструктура за уточнување на крстосување помеѓу
сервисна улица 7 и сервисна улица 8 со кружна крстосница во КО
Кучково и КО Волково;
(*-за плаќање види: точка 1.1. од наслов „Геодетски елаборати”).
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.
1.2. Идејни проекти за Новопланирана улица 7 и Новопланирана улица 8:
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Идејни проекти – Книга 2;
Патишта – Книга 4;
Ревизија.

Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.

2.

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

Големина на плански опфат:
161.787,80м 2 (16,17ха);
Вредност со ДДВ 506.338,00 ден
платено
253.169,00 ден (50% - со барање за плаќање)
за доплата
253.169,00 ден (50%)
Фаза: Урбанистичкиот проект за инфраструктура (со идејни проекти), со
Завршен ревидентски извештај, во постапка на одобрување (постапка
37367 е-урбанизам).
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Анекс договор 1 наш бр.03-824/1 од 19.04.2021 ; ГИМ 1002-52/77 од
20.04.2021
Анекс договор 2 наш бр. 03-824/3 од 30.07.2021 ; ГИМ 1002-52/132 од
30.07.2021
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
2.1. Геодетски Елаборат* за геодетски работи за посебни намени
изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистички проект
за инфраструктура за сервисни улици Новопланирана 6 и
Новопланирана 1 од УПВНМ Веле Поле КО Ѓорче Петров 3 - Дексион,
КО Кондово, КО Ѓорче Петров 1 - Ново село и КО Кучково;
(*-за плаќање види: точка 1.3. од наслов „Геодетски елаборати”).
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.
2.2. Идејни проекти за Новопланирана улица 6 и Новопланирана улица 1:




Идејни проекти – Книга 2;
Патишта – Книга 3 и Книга 4;
Ревизија.

Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
3.

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

Големина на плански опфат:
Вредност со ДДВ 31.677,00 ден
платено
00.000,00 ден
за доплата
31.677,00 ден

2.243,93м2 (0,22ха);
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Фаза: Урбанистичкиот проект за инфраструктура (со идеен проект), со
Завршен ревидентски извештај, во постапка на одобрување (постапка
37365 е-урбанизам).
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Анекс договор 1 наш бр.03-824/1 од 19.04.2021 ; ГИМ 1002-52/77 од
20.04.2021
Анекс договор 2 наш бр. 03-824/3 од 30.07.2021 ; ГИМ 1002-52/132 од
30.07.2021
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
3.1. Геодетски Елаборат за геодетски работи за посебни намени
изработка на ажурирана геодетска подлога за изработка на
урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.5-резервоар
за вода, планиран во рамки на Блок 2 од УПВНМ Веле Поле,
Општина Ѓорче Петров, КО Ѓорче Петров 3 - Дексион;
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.
4. Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.5-резервоар за
вода и препумпна станица, планиран во рамки на Блок 2 од УПВНМ Веле
Поле, Општина Ѓорче Петров;
Големина на плански опфат:
Вредност со ДДВ 36.139,00 ден
платено
00.000,00 ден
за доплата
36.139,00 ден

2.813,41м2 (0,28ха);

Фаза: Урбанистичкиот проект за инфраструктура (со идеен проект), со
Завршен ревидентски извештај, во постапка на одобрување (постапка
37370 е-урбанизам).
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Анекс договор 1 наш бр.03-824/1 од 19.04.2021 ; ГИМ 1002-52/77 од
20.04.2021
Анекс договор 2 наш бр. 03-824/3 од 30.07.2021 ; ГИМ 1002-52/132 од
30.07.2021
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
4.1. Геодетски Елаборат за геодетски работи за посебни намени
изработка на ажурирана геодетска подлога за изработка на
урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.5-резервоар
за вода и препумпна станица,планиран во рамки на Блок 2 од УПВНМ
Веле Поле, Општина Ѓорче Петров, КО Ѓорче Петров 3 - Дексион;
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.
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АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ВО ПОСТАПКА (постапка 20142019)
1 Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела со
намена А1 домување во станбени куќи – селско стопански дворови на дел од кп
1697/1, од Општ акт за село Волково, Општина Ѓорче Петров – Скопје
Изработувач: Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ ПРОЕКТ ДОО
Скопје
Приватна иницијатива
2.АУП за формирање на градежни парцели на КП 2637/3, ко Волково, со
намена А1- домување во станбени куќи од Општ акт за село Волково, Општина
Ѓорче Петров – Скопје
Изработувач: Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ ПРОЕКТ ДОО
Скопје
Приватна иницијатива
3. Архитектонско - урбанистички проект за формирање на градежни парцели
со намена А1- Домување во станбени куќи за КП478/1, КП479, КП480, КП481 во
Изменување и дополнување на урбанистички план за село Oрман, разработка
на Блок 11,12 и 13, Општина Ѓорче Петров – Скопје
Изработувач:Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА ДОО
Скопје
Приватна иницијатива
4. АУП за магацин за ГП 1.1 од УПВНМ блок А1, Општина Ѓорче Петров
Изработувач: Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ ПРОЕКТ ДОО
Скопје
Приватна иницијатива

ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ПОСТАПКА(постапка 2014-2019)
1.

2.

3.

ПИ за изградба на фекална канализација крак 2, 3, 15, 531, 122, 1027,
1028, 1029, 1030, 1030’,1031, 1032, КО Волково во Општина Ѓорче
Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и
консалтинг ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
(Буџет на Општина Ѓорче Петров)
ПИ за изградба на фекална канализација крак 19, 129, 131, 132, 162,
203, 539, 540, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045’, КО Волково и КО Орман, Општина Ѓорче Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и
консалтинг ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
(Буџет на Општина Ѓорче Петров)
ПИ за изградба на фекална канализација крак 580, 1057, 1058, 1059,
1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071,
1072, 1073, 1074, КО Волково и КО Орман во Општина Ѓорче Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и
консалтинг ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
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(Буџет на Општина Ѓорче Петров)
ПИ за изградба на фекална канализација крак 25, 27, 528, 163, 181,
182, 1021, 1021', 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1038, 1039, 1046, КО
Волково во Општина Ѓорче Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и
консалтинг ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
(Буџет на Општина Ѓорче Петров)
ПИ за изградба на фекална канализација крак 562, 570, 1046’, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, КО Волково во
општина Ѓорче Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и
консалтинг ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
(Буџет на Општина Ѓорче Петров)
ПИ за изградба на фекална канализација крак 60, 74, 73, 502, 1011,
1012, 1014, 1016, 1017, 1018, 1020, КО Волково, КО Ново Село и КО
Кучково во општина Ѓорче Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и
консалтинг ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
(Буџет на Општина Ѓорче Петров)
ПИ за изградба на фекална канализација крак 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, КО Ново
Село во општина Ѓорче Петров
Изработувач: Трговско друштво за проектирање инженеринг и
консалтинг ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
(Буџет на Општина Ѓорче Петров)
ПИ за реконфигурација на постојната бакарна пристапна мрежа за с.
Никиштане и с. Орман
Изработувач: Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО
ПАРТНЕР ГРУП ДОО Скопје
Приватна иницијатива

9.

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

10.

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

11.

ПИ за нова 0,4kV надземна мрежа за приклучок на објект на
Славољуб Сотировски
Изработувач: Друштво за инжинеринг, производство, промет и
услуги МЕХАНОТЕХНИКА увоз - извоз Битола дооел
Приватна иницијатива
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12.

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

13.

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

14.

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

15.

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

16.

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

17.

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

18.

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

19.

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

20.

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

21.

ПИ за 10 (20) kV кабелски вод за приклучок на нова ТС 10/0,4 kV
Униграфика
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Изработувач: Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги
МЕХАНОТЕХНИКА увоз - извоз Битола дооел
Приватна иницијатива
22.

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

23.

Проект за инфраструктура за 10(20) kV кабелски приклучен вод за
БСТС 10(20)/0,4 kV на ул 52 во с.Волково на КП 3429/10
Изработувач: Друштво за инженеринг, конслатинг и трговија ДАВОС
ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Приватна иницијатива

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

1.Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна
парцела со намена А2 – Домување во станбени згради од две градежни
парцели ГП 2.44 и ГП 2.45 во опфатот на ДУП за Градска Четврт СЗ 20, КО
Ѓорче Петров 6 Ѓорче Петров, Општина Ѓорче Петров, Скопје
Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје
Приватна иницијатива
2. Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежни
парцели на КП. бр. 488 и дел од КП. бр. 487/1 од УПС Кучково - дел од блок
7/2, КО Кучково - с. Кучково со намена А1 - домување во куќи
Изработувач: Друштво за урбанистички планови и инженеринг УРБАН ГИС
ДОО Куманово
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Приватна иницијатива
3. Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна
парцела со намена А2 – Домување во станбени згради од две градежни
парцели ГП 2.44 и ГП 2.45 во опфатот на ДУП за Градска Четврт СЗ 20, КО
Ѓорче Петров 6 Ѓорче Петров, Општина Ѓорче Петров, Скопје
Изработувач: Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје
Приватна иницијатива
Урбанистички проект - член 58 став 2
1.Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на приклучен сн
кабелски вод 20(10)kv и компактна бетонска трафостаница(кбтс)
20(10)/0,4kv на кп 9241/1 ко Ѓорче Петров 6, Општина Ѓорче Петров (статус
кај планер со известување за констатирани недостатоци)
Изработувач: Друштво за градежништво, архитектура, проектирање,
инженеринг и дизајн СТУДИО АТРИУМ - ДОО Штип
Приватна иницијатива
2. Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка
на ГП 2.4 од ДУП за Градска четврт СЗ 08, со намена Г2 – Лесна
преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на КП 1251/2, 1251/3,
1251/11, 1251/12, 1251/13, 1251/19, 1251/20, 1251/21, 1251/22, 1251/25,
1252/9, 1258/10, 2707/7, 2707/8, 2707/9, 2707/11 и 13431/22 и делови од КП
1251/4, 1251/10, 1251/14, 2707/2, 2707/4 и 13431/17, КО Ѓорче Петров 5 –
Лепенец, Општина Ѓорче Петров, Скопје
Изработувач: Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје
Приватна иницијатива
3. Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка
на ГП 1.5 од ДУП за Градска четврт СЗ 08, со намена Г2 – Лесна
преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на КП 3210/5,
3210/7 и 13506/3, КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец, Општина Ѓорче Петров,
Скопје
Изработувач: Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН
ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес
Приватна иницијатива

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

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

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

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

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

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

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

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

Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД – Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број).
Единечен договор-Нарачка бр.1 03-1166/1 од 16-06-2020 (наш број).
3. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 1“ во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:

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

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

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

Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

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

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

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен
ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
4. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 6“ во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Патишта – Книга 4 и Книга 4.1;
 Електротехника – Книга 6;
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

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

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

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен
ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
5. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 2“ во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

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

79.141,00 ден
79.141,00 ден
00.000,00 ден
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Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен
ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
6. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 8“ во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Патишта – Книга 4;
 Електротехника – Книга 6;
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

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

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

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен
ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
7. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 3“ во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:

Геодезија;

Геотехника;

Патишта – Книга 3;

Електротехника – Книга 5;

Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
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Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
7.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на
сервисна улица „Новопланирана 3“ во месноста „Веле Поле“,
Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен
ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
8. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 4“ во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

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

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

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

Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

208.876,00 ден
208.876,00 ден
000.000,00 ден
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Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен
ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
14. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 12“ во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта - Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

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

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

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

422.695,00 ден
422.695,00 ден
000.000,00 ден
проект за сервисна улица со Завршен ревидентски
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Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
15.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на
сервисна улица „Новопланирана 13“ во месноста „Веле Поле“,
Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Фекална канализациска мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

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

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

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

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

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

РЕКАПИТУЛАР
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, ИНВЕСТИЦИИ И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
-Одделение за просторно и урбанистичко планирање

1.

Фаза:

УПС за село НОВО СЕЛО
Големина на плански опфат:
126.56 ха;
вредност по договор
1.378.830,00 ден.
2021 платено
275.766.00ден.
Вкупно платено
1.378.830,00 ден.
За доплата
000,000,00 ден.
ДОНЕСЕН, КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Изготвувач: ИН-ПУМА Доо Скопје.
Договор бр: 03-45/17; 0307-183/3 од 27.06.2014;
Анекс договор за Дел 1-Ново Село со наш бр.03-384/1 од 30.01.2019год. и
ИнПума 0307-69 од 01.02.2019год.
2. ДУП за градска четврт СЗ 15
Големина на плански опфат:
Фаза:

14,43 ха;

ДОНЕСЕН, КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Изготвувач: ИН ПУМА , Скопје
Приватна иницијатива
3.ДУП за четврт С3 21
Големина на плански опфат:
82.30ха;
вредност со ДДВ
1.911.600.00ден.
2021 платено
382.320.00ден
Вкупно платено
1.146.960.00ден(60%)
за доплата

764.640. 00ден
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Организирана јавна анкета (статус кај планер , постапување по
извештај од јавна анкета)

Изготвувач: Иванов Инженеринг ДООЕЛ Битола.
Договор бр: 03-46/26; 03-38/13 од 21.10.2013;
Анекс договор (ДЕЛ 11) наш бр.03-1175/1 од 03.04.2019год. и Иванов
Инженеринг бр.0307-15/2019 од 29.03.2019год.
4. ДУП за четврт С3 13
Големина на плански опфат:
51.70ха;
вредност со ДДВ
1.300.023.00ден.
780.013ден (дадена фактура)
за доплата
520 010,00ден.
Фаза:

Обезбедена согласност од Министерство за транспорт и врски

Изготвувач: Ин Пума ДОО Скопје.
Договор бр: 03-46/23; 0307-327/3 од 18.10.2013;
Анекс договор (ДЕЛ 8) бр.03-1014/1 од 21.03.2019год. и ИН -ПУМА бр.0307-164
од 15.03.2019год.
5.ДУП за четврт С3 16
Големина на плански опфат:
47.38ха;
вредност со ДДВ
680.797.00ден.
408,478.00ден(дадена фактура)
за доплата
272.319.00ден.
Фаза: Одржани 3 јавни анкети.(треба да се обезбеди позитивно мислење од
Град Скопје и АКН)

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

755.200,00 ден.
453.120.00ден

(дадена

фактура)
за доплата
302.080,00 ден.
Фаза:
Организирана јавна анкета.
Изготвувач: ИН-ПУМА Доо Скопје.
Договор бр: наш бр. 03-30/10 од 14.05.2019год.; 0307-149/1 од 17.03.2019;
ИЗВЕШТАИ:
Извештај за стратегиска оцена врз животната средина за Изменување и
дополнување на Урбанистички план за село Орман , Блокови
11,12,13,14,15,15.1,16 и 17 ,Општина Ѓорче Петров
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Големина на плански опфат:
65.00 ха
Фаза: Обезбедено позитивно мислење на финален извештај од МЖСПП
вредност со ДДВ
35.400,00ден.
2021
35.400,00ден.(дадена фактура)
за доплата
00.000,00ден.
Изготвувач: Консултантско трговско друштво ЕНВИРО РЕСУРСИ, ДОО
Скопје

ɜɤɭɩɧɨɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ

18,579,200.00

ɜɤɭɩɧɨɡɚɧɚɩɥɚɬɚɩɟɪɢɨɞ

2,335,097.00
ɨɫɬɚɧɭɜɚ

16,244,103.00

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ОДОБРЕНИ
1.
Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на
градежна парцела со намена Г4.1 - Отворени, полузатворени и затворени
складишта за индустриска стока, во опфатот на УПВНМ Клучка - Стопански
двор, на дел од КП 3475/1, КП3475/2, КП 3475/5, КП3475/6 и КП3475/14, КО
Кучково, Општина Ѓорче Петров
Потврда за заверка:26-4/8 од 18.05.2021
Изработувач : Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје
Приватна иницијатива

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
со кои се спроведува УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров, Скопје
ОДОБРЕНИ
согласно член 58 став 2
1.Урбанистички проект за инфраструктура за уточнување на крстосување помеѓу
„Сервисна улица 7” и „Сервисна улица 8”, со кружна крстосница, Општина Ѓорче
Петров;

Големина на плански опфат:
Вредност со ДДВ 362.944,00 ден
платено
000.000,00 ден

67.834,25м2 (6,78ха);
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362.944,00 ден

Фаза: Урбанистичкиот проект за инфраструктура (со идејни проекти), со
Завршен ревидентски извештај, во постапка на одобрување (постапка
37373 е-урбанизам).
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број)
Анекс договор 1 наш бр.03-824/1 од 19.04.2021 ; ГИМ 1002-52/77 од
20.04.2021
Анекс договор 2 наш бр. 03-824/3 од 30.07.2021 ; ГИМ 1002-52/132 од
30.07.2021
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
1.1

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




Идејни проекти – Книга 2;
Патишта – Книга 4;
Ревизија.

Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.

2.

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

Големина на плански опфат:
161.787,80м 2 (16,17ха);
Вредност со ДДВ 506.338,00 ден
платено
253.169,00 ден (50% - со барање за плаќање)
за доплата
253.169,00 ден (50%)
Фаза: Урбанистичкиот проект за инфраструктура (со идејни проекти), со
Завршен ревидентски извештај, во постапка на одобрување (постапка
37367 е-урбанизам).
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Анекс договор 1 наш бр.03-824/1 од 19.04.2021 ; ГИМ 1002-52/77 од
20.04.2021
Анекс договор 2 наш бр. 03-824/3 од 30.07.2021 ; ГИМ 1002-52/132 од
30.07.2021
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
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Геодетски Елаборат* за геодетски работи за посебни намени изработка
на ажурирана геодетска подлога за урбанистички проект за
инфраструктура за сервисни улици Новопланирана 6 и Новопланирана
1 од УПВНМ Веле Поле КО Ѓорче Петров 3 - Дексион, КО Кондово, КО
Ѓорче Петров 1 - Ново село и КО Кучково;
(*-за плаќање види: точка 1.3. од наслов „Геодетски елаборати”).
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.
2.2. Идејни проекти за Новопланирана улица 6 и Новопланирана улица 1:




Идејни проекти – Книга 2;
Патишта – Книга 3 и Книга 4;
Ревизија.

Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
3.

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

Големина на плански опфат:
Вредност со ДДВ 31.677,00 ден
платено
00.000,00 ден
за доплата
31.677,00 ден

2.243,93м2 (0,22ха);

Фаза: Урбанистичкиот проект за инфраструктура (со идеен проект), со
Завршен ревидентски извештај, во постапка на одобрување (постапка
37365 е-урбанизам).
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Анекс договор 1 наш бр.03-824/1 од 19.04.2021 ; ГИМ 1002-52/77 од
20.04.2021
Анекс договор 2 наш бр. 03-824/3 од 30.07.2021 ; ГИМ 1002-52/132 од
30.07.2021
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
3.1.Геодетски Елаборат за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за изработка на урбанистички проект за
инфраструктура со намена Е1.5-резервоар за вода, планиран во рамки на
Блок 2 од УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров, КО Ѓорче Петров 3 Дексион;
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.
4. Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.5-резервоар за
вода и препумпна станица, планиран во рамки на Блок 2 од УПВНМ Веле
Поле, Општина Ѓорче Петров;
Големина на плански опфат:
Вредност со ДДВ 36.139,00 ден

2.813,41м2 (0,28ха);
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00.000,00 ден
36.139,00 ден

Фаза: Урбанистичкиот проект за инфраструктура (со идеен проект), со
Завршен ревидентски извештај, во постапка на одобрување (постапка
37370 е-урбанизам).
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Анекс договор 1 наш бр.03-824/1 од 19.04.2021 ; ГИМ 1002-52/77 од
20.04.2021
Анекс договор 2 наш бр. 03-824/3 од 30.07.2021 ; ГИМ 1002-52/132 од
30.07.2021
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
4.1

Геодетски Елаборат за геодетски работи за посебни намени изработка на
ажурирана геодетска подлога за изработка на урбанистички проект за
инфраструктура со намена Е1.5-резервоар за вода и препумпна
станица,планиран во рамки на Блок 2 од УПВНМ Веле Поле, Општина
Ѓорче Петров, КО Ѓорче Петров 3 - Дексион;
Изготвувач: Геоинформатика ДООЕЛ Скопје.

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

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

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

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

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

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

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

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

Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД – Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број).
Единечен договор-Нарачка бр.1 03-1166/1 од 16-06-2020 (наш број).
3. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 1“ во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:

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

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

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

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

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

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

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

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен
ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
4. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 6“ во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Патишта – Книга 4 и Книга 4.1;
 Електротехника – Книга 6;
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

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

1.247.418,00 ден
1.247.418,00 ден
000.000,00 ден
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Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен
ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
5. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 2“ во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

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

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

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен
ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
6. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 8“ во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Патишта – Книга 4;
 Електротехника – Книга 6;
 Геотехника;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено

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

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

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

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен
ревидентски извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
7. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 3“ во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:

Геодезија;

Геотехника;

Патишта – Книга 3;

Електротехника – Книга 5;

Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

Фаза: Основен проект за сервисна улица со Завршен ревидентски
извештај.
Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје
Рамковна спогодба: 03-10/17 од 16.04.2020 (наш број) и
Единечен договор-Нарачка бр.2 03-1166/2 од 06-11-2020 (наш број).
7.1. Основен проект за изградба на хидротехнички инсталации на
сервисна улица „Новопланирана 3“ во месноста „Веле Поле“,
Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Водоводна мрежа – Книга 4;
 Атмосферска канализациска мрежа – Книга 4.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

Фаза: Основен проект за хидротехнички инсталации со Завршен
ревидентски извештај.
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Изготвувач: ГИМ Градежен институт Македонија АД - Скопје.
8. Основни проекти за изградба на сервисна улица „Новопланирана 4“ во
месноста „Веле Поле“, Општина Ѓорче Петров, Скопје:
 Геодезија;
 Геотехника;
 Патишта – Книга 3;
 Електротехника – Книга 5;
 Ревизија.
Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вредност со ДДВ
платено
за доплата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

75.336,00 ден
75.336,00 ден

ɋɬɪ126 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

за доплата

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

00.000,00 ден

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

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

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

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

̡̱̪̦̭̱̥̏̌̌
̨̦̪̣̯̖̦̌̌
̨̭̯̦̱̌̏̌

14,400,000.00
14,383,586.00
16,414.00
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II. Подпрограма Ф.2. и Ф.3. за уредување на градежно земјиште и 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
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

481.210

Изработен основен проект за изградба на пешачка патека бр. 6
Катастарска општина Ѓорче Петров
Изработка на основен проект за изградба на ул. Црногорска 10
Изработка на основен проект за реконструкција на ул. Радушка
втора фаза
Изработка на основен проект реконструкција на улица во сред
село према црквите св. Недела и св. Петка во с. Кучково
Изработка на основен проект за реконструкција на улица према ,,
СТАРО БУРЕ,, во с. Кучково
Изработка на основен проект за реконструкција на пат до школо
во
с. Кучково
Изработка на основен проект за изградба на фекална
канализација за реконструкција на ул. Алекса Демниевски 23 и 29
Изработка на основен проект за реконструкција на ул. Алекса
Демниевски 5, 15, 17, 19, 23, 25 и29
Изработка на основен проект за водовод и фекална кан. При
изградба на улица Антон Кецкаров
Изработка на основен проект за изградба на улица Антон
Кецкаров
Изработка на основен проект за реконструкција на улица Крсто
Раковски
Изработка на основен проект за атмосферска кан. Кичевска
Изработка на основен проект за реконструкција на улица Наум
Чакарев со краци
Изработка на основен проект за реконструкција на улица
Струмјани
Изработка на основен проект за реконструкција на улица

Проекти за јавни објекти

1. Изработка на основен проект за изградба на истражно експлотационен
бунар ЕИБ-1 за потребите на дополнително водоснабдување во с.
Кучково
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482.120 Изградба на улици, пешачки патеки, плоштади и др. јавни површини
1.

Изградба на улици
Изградба на улици во урбан дел на општината
Реконструкција на улици во Урбан дел на општината по договор бр. 0325/12 од 23. 04. 2021год. Изведувач Фабрика Карпош во вредност од
26.500.000,00 со ДДВ. Со овиј договор се изведени следните улици:
ул. Островска -Ат. Канализација л= 251м , и коловоз со Л=160м.
Ул. Драговити Ат. Канализација л= 57м коловоз со Л=250м.
Ул. Мис Стон Ат. Канализација л= 203м коловоз со Л=346м.
Ул. Мијачка Ат. Канализација л= 177,74м коловоз со Л=183м.
Ул. Кадињача и крак на А. Македонски коловоз со Л=570м.
Ул. Струмјани Ат. Канализација л= 51,9м коловоз со Л=212м.
Ул. Пекљане Ат. Канализација л= 134,47м коловоз со Л=129,83м.
Ул. Знеполе коловоз со Л=122м.
Рехабилитација и санација на улици во Урбан дел на општината по
договор бр. 03-57/13 од 02. 09. 2021год. Изведувач Фабрика Карпош во
вредност од 25.000.000,00 со ДДВ.
Ул. Мечкин Камен и ул. Сремски Фронт коловоз л=427,61м
Ул. Рафаело Батино со краци Ат. Канализација л= 74,84м коловоз со
Л=654,81м
Ул. Македонска Преродба (дел) коловоз со Л=302,3м
Ул. Лазо Димовски Ошенски (дел) коловоз со Л=204,88м
Ул. Андон Папрадишки коловоз со Л=152,29м
Ул. 1223 Ат. Канализација л= 44,27м коловоз со Л=87,25м
Ул. Александар Македонски (два крака) Ат. Кан л= 28,56м коловоз со
Л=206,98м
Ул. Алекса Демниевски крак 29 коловоз со Л=157,11м
Ул. Беаз Куле Ат. Кан. л= 288,04м коловоз со Л=414,03м (не е
довршена)
Ул. Алекса Демниевски крак 23 коловоз со Л=247,02м (не е довршена)
Ул. Крак на ул. Наум Чакарев коловоз со Л=52,8м
Ул. Беаз Куле Ат. Кан. л= 288,04м коловоз со Л=414,03м
Ул. Алекса Демниевски крак 23 коловоз со Л=247,02м
Ул. Крак на ул. Наум Чакарев коловоз со Л=52,8м
Ул.Манчу Матак ул. Кичевска ат. канализација л=600м.
Ул. Крсто Раковски и атмосферска л=130м. коловоз л=150м.
Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни
Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.
2. Реконструкција на ул Антон Кецкаров и ул. Кузман Шапкарев
финансирано од МТВ.
3. Реконструкција на ул. Лука Геров финансирано од Град Скопје
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Изградба на улици во рурален дел на општината
Изградба на улици во рурален дел на општината по договор бр. 03-14/14
од 19. 03. 2021год. Изведувач е Бауер БГ Скопје во вредност од
14.500.000,00 со ДДВ
Изработена е улицита 20 л=1080,02м во с. Волково
Изработена е улицита 22 л=1000,49м во с. Волково
Изработен е и крак за спој на ул. 20 и 22 л=174,09м. Во с. Волково
улици за Реконструкција и улици за Рехабилитација во Рурален дел на
општината во с. Волково, Кисела Јабука с. Ново Село и др. по договор
бр. 03-44/11 од 21. 07. 2021год. Изведувач е Ленди Груп во вредност од
35.000.000,00 со ДДВ,
Ул. 24 со (со три краци)
Ул. 31 од кружен тек во Волково до игралиштето на Бранители со
првиот крак десно.
Ул. 40 (главна улица)
Ул. 85 во с. Волково
Крак на улица 10 (крак 32) – Кисела Јабука
Крак на улица 10 (крак 12) – Кисела Јабука
Крак на улица 60 (после Дандар, десно Пржина)
Улица 78 -с. Волково
Улица 31 ( од игралиште Бранители до Стопански двор) -с. Волково
Улица 74 -с. Волково (Пржина)
Улица 78 -с. Волково (Пржина)
Улица 84- Кисела Јабука (крак на ул. 46 прва лево)
Улица 84- Кисела Јабука ( После ООУ Тихомир Милошевски))
Улица 34 – Кисела Јабука
Крак на улица Пекљане 5
Реконструкција на локални улици во с. Волково, с. Ново Село и други
улици во Рурален дел на Општината по договор бр. 03-57/11 од 17. 09.
2020год. Изведувач Фабрика Карпош во вредност од 4.500.000,00 со
ДДВ.
Улица 4 крак 1 с. Ново Село л=194м.
Улица 4 крак 2с. Ново Село л=202м.
Улица 5 с. Волково – Пржина л=425,53м.
Улица 18 - Кисела Јабука л=103,55м
Улица 14 - Кисела Јабука л=81,00м
Крак на улица 102 с. Волково л=320м
Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни
Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.

4. Изградба на пешачки патеки, тротоари и др. јавни површини
Изведба на партерно уредување на јавни површини за пешачко движење,
детски игралишта, јавни собири во реонски парк - Корзо фаза III
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Оваа фаза на работа ја изведува Ленги Груп која работата ја доби на
тендер за Јавни набавки, финансиски средства се обезбедени од
буџетот на Општина Ѓорче Петров 5.993.155,00 ден.
Добовор бр. 03-56/13 од 30.09.2020 год. Вршење стручен Надзор над
градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки при што е
избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.

Изградба на Паркинзи кај Кам маркет, позади СП Планет, Стара
Полициска станица, ООУ Јоаким Крчовски и стадион Македонија бр.
03-58/11 од 17. 09 .2020 год., од вкупна вреднос од 3.100.000,00 ден.
Изведувач е Фирмата Ленди Груп.
Вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно
Закон за Јавни Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ
ДОО Скопје.
-

Изработка на тротоар Борис Сарафов (4 Јули) изработено од ЈП
Улици Патишта.

Изградба на паркинзи пред колективни згради и уредување на просторот
околу нив, изградба на пристапни патеки, тротоари и уредување на
зелени површини во Урбан и Рурален дел на општината. Изведувач на
работите е фирмата РМК ГРАДБА АС – Скопје. Бр. На договор 03-29/12
од 10. 05. 2021год. Со вредност 4.000.000,00 ден. Со ДДВ. Изведено е :
Партер на урбан павиљон на Ул. Васил Чакаларов, Партер на урбан
павиљон на Ул. Стево Филиповиќ, Партер на урбан павиљон во нас. Даме
Груев, Партер на урбан павиљон во с. Волково (кај пошта). Партер на
чешма на ул. Ѓорче Петров кај Зегин. Изградба на пристапна улица и
детско игралиште во Јурија со вредност од 3.203.843,00ден. Со ДДВ.
Одржување на улици и патишта со крпење на ударни дупки, на територија на
општината со финансиска вредност од 3.000.000,00денари. Изведувач на
работите беше фирмата ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС -Скопје со договор
БР. 03-11/11 ОД 11. 03. 2021година

5. Училишта и Детски Градинки
-

-

Изградба на детска градинка во с. Волково договор бр. 03-3353/1 од
10.10.2019 год. во вредност од 73.800.000,00денари, финансирано од
Министерство за труд и социјална политика. Анекс 1 кон трипартитен
договор 03-915/2 од 13.04.2020 во ведност од 7.019.050,64 ден., и Анекс 2
кон трипартитен договор03-583/3 од
24.09.2021 год. Во вредност
3.730.914,19 ден. Реализиран .
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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Доградба на детска градинка Доградба на детската градинка ,,Детелинка,,
доградба на крило,,Б,,во склоп на постојната градинка. Договор бр. 03-66/11
од 27.10.2020 год. во вредност од 3.432.401,00 денари. финансирано од
буџетот на општина Ѓорче Петров. Реализиран.
Доградба на детската градинка ,,Детелинка,, доградба на крило,,А,,во склоп
на постојната градинка. Договор бр. 03-819/1 од 19.03.2020 год. во вредност
од 11.046.806,00 денари. финансирано од Министерство за труд и социјална
политика. Реализиран.

6. Диви депониии
Расчистување на диви депонии и извршување на други комунални дејности
по договор бр. 03-21/11 од 24. 03. 2021год. Изведувач ЈУ БАЈ Амет
Скопје вредност од 4.000.000,00 со ДДВ.
Извршено е чистење на депониите покрај река Лепенец на територијата на
Општината.
Со овој договор е извршена реконструкција со проширување на патот до с.
Грачане со тампонски материјал во должина од л= 2.000,00м.
Извршена е и реконструкција на патот од месност Чашка во атарот на с.
Кучково према Караулите со должина од 1.800м со тампонски материјал.
2. Расчистување на парцели (припрема на терен за озеленување и
пошумување на простор за игралишта и шеталишта) на локалитетот
Депонија покрај река Лепенец по Договор бр. 03-76/11 од 22.11
2021година со Фирмата КОМПАНИЈА – ДИМОВСКИ во вредност од
6.000.000,00ден со ДДВ

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
Реконструкција на спортски игралишта, обнова на подна подлога на
територија на општина Ѓорче Петров Македонија со договор бр. 03-53/11
од 04. 08 .2021 год., од вкупна вреднос од 7.500.000,00 ден. Изведувач е
Фирмата АСПРОМ Скопје .
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Изработени се следните игралишта: Игралиште за баскет на ул.
Шидска, Игралиште за кошарка во ООУ Димитар Поп Горгиев Беровски
Игралиште во населба Хром
Игралиште за ракомет во ООУ Ѓорче Петров
Игралиште за кошарка во ООУ Мирче Ацев
Игралиште за кошарка во ООУ Страшо Пинџур
Игралиште за кошарка во средно училиште Кочо Рацин
Во вредност од 6.661.181,00 ден. Со ДДВ
2. Одржување на објекти за спорт и рекреација, повеќе наменски
игралишта, детски игралишта со поправка и замена на постоечки
реквизити
со финансиски средства од Вкупно: 4.000.00,00ден со ДДВ.
Изведувач на работите Фина - Скопје.
Добовор бр. 03-9/11 од 24.02.2021 год., од вкупна вреднос од
4.000.00,00ден со ДДВ.
Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки.

Тековно одржување на повеќе спортски терени и тоа:
Во ООУ за спортски и повеќе наменските игралишта на територијата на
општината се заменети кошаркарски табли, обрачите на кошевите во
салите и надворешните игралишта, како и стативи на головите исто така
е извршена и делумна поправка на жичаната ограда околу игралиштата.

3. Детски игралишта
Извршени се поправки на повеќе детски игралишта( во реонскиот парк-на
двете детски игралишта) на игралиштето кај новиот кружен тек при што е
извршена поправка на реквизитите( лулашки, клацкалки, промена на
подлогата од песок и сл.) и детско игралиште на ул. Социјалистичка Зора
Средствата за реконструкција на спортски терени и одржување на
детските игралишта се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче Петров за
2021год.
4. Основни училишта
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.

JИ. Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води
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482.310
Подготовка на проекти вклучувајќи и дизајн за фекална и
атмосферска канализаци
482.320 Изградба на фекална и атмосферска канализација.
A. Фекална канализација
Изградба на фекална и атмосферска канализација во урбан и рурален
дел на Општината Изведувач –ЕНЕРГОМОНТ во вредност од
8.000.000,00ден со ДДВ
Договор бр. 03-15/13 од 09 .04.2021 год.
- Ископ во стена за Фекална канализација во с. Волково
- Ископ во стена за Фекална канализација во ООУ Јоаким Крчовски
- Изградба на фекална канализација на два крака на ул. 20 с. Волково
- Санација на дефект на фекална кан. На ул. 23 с. Волково
-Изградба на фаекална канализација на крак на ул. 20 с. Волково
- Изградба на фаекална канализација на крак на ул. 20 с. Волково
- Изградба на атмосферска канализација на ул. Крсто Раковски и ул.
Наум Чакарев
Изработка на фекална канализација ул. 23 и 29 Алекса Демниевски
Изработка на фекална канализација во с. Орман финансирано од ТАВ
Македонија прку влада на РСМакедонија
25.849.988,00ден.
реализирано 25%.
Надзорот над градбата на фекална канализациона мрежа, согласно
Закон за градба, го врши ЗИМ (фирма избрана на тендер согласно Закон за
јавни набавки).

Атмосферска канализација
Изградба на фекална и атмосферска канализациона мрежа на улица
Радушка втора Фаза на улици во СЗ 03 Изведувач –ЕНЕРГОМОНТ во
вредност од 2.437.837,00ден со ДДВ
Договор бр. 03-6/6 од 21 .02.2021 год.
Изработена Атмосферска канализација на ул. Радушка втора фаза ( од
последна 5 до пат за гробишта).
Надзорот над градбата на водоводна мрежа, согласно Закон за градба,
го врши ЗИМ (фирма избрана на тендер согласно Закон за јавни
набавки).

JГ. Изградба на системи за водоснабдување
482.710 Подготовка на проекти вкључувајќи и дизајн за водоводна мрежа
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А. Изградба на водоводна мрежа во Урбан и Рурален дел на Општината СЗ
03,
СЗ 11 и други улици
Изведувач ЕНЕРГОМОНТ Скопје договор бр 03-13/15 од 02 .04 .2021
год и, во вкупна вредност од 9.500.000,00 со ДДВ која работата ја доби
на јавен тендер за Јавни набавки.
- Изведба на водоводна мрежа со приклучок во ООУ Јоаким Крчовски.
- Изведба на водоводен приклучок на улица 4 и 4а во Ново Село
- Изведба на водоводна мрежа со приклучоци на ул. 20 с. Волково.
- Изведба на водоводна мрежа на крак на ул. 22 с. Волково.
- Изведба наприклучок за ново изградена чешма УПИЈА во н. Хром.
- Изведба на водоводна мрежа на ул. 5 и 6 во СЗ 03
- Изведба на водоводен приклучок во ООУ Тихомир Милошевски
- Изработка на водоводна мрежа на два крака на ул. 22 с. Волково
Изградба на водоводна мрежа на крак на ул. 102 ( спроти СПИК)

Надзорот над градбата на водоводна мрежа, согласно Закон за градба,
го врши ЗИМ (фирма избрана на тендер согласно Закон за јавни
набавки).
- Изработка на кружни текови на краци на ул. Алексо Демниевски и
изработка на водоводна мрежа на ул. Депа Каваева изведено ЈП
Водовод и канализација.

424.390 Одржување на други градби
1. Во текот на изминатиот период 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 МАКЕДОНИЈА со договор
бр. 03-10/10 од 02. 03. 2021 год. Во вредност од 290.988,00со ддв.
Средствата се обезбедени од Буџетот на Општината.
2. Пумпните построенија, резервоарите и локалниот водовод во с. Кучково
редовно се одржувани со фирмата избрана за таа намена, согласно Закон за
јавни набавки, при што е избрана фирмата Турбо Инженеринг со договор бр.
03-67/11 од 30. 12. 2020год. Во вредност 900.000,00 со ДДВ.Во текот на овој
период извршена е замена на одредени пумпи кај бунарите и редовно
одржување на локалниот водовод во с. Кучково.
Средствата одржување се обезбедени од Буџетот на Општината.

III ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
421.190 Други комунални работи
1.
Со цел да се подобри хигиената на улиците и другите јавни површини, во
општината редовно се ангажирани триесет невработени (социјално загрозени)
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кои секојдневно се ангажирани заради подобрување на комуналната состојба,
како и 21 социјален работник ангажирани преку Агенција за вработување.

VI Под програма J.6. Одржување и заштита на локални патишта и
Сервисни и стамбени улици на територија на Општина Ѓорче Петров
424.320 Одржување на локални патишта и улици
1. Зимско одржување на улици и патишта - Фирмата за набавка и поставување
на опремата и одржување на постојната е избрана согласно законот за јавни
набавки, при што како најповолна е избрана фирмата АНИЗОР договор бр.
03-79/11 од 28.12. 2020 год во вредност 6.366.000,00 ден. Со ДДВ
2. 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).
ЈФ Под Програма за изградба на сообраќајна сигнализација
Набавка и поставување на сообраќајна сигнализација вертикална и
хоризонтална, легнати полицајци и слични механизми за смирување на
сообраќајот на улици во општината. Изведувач на работите БОЈТА ИНГ Скопје
договор бр. 03-30/15 од 26. 04. 2021год . вредност на договорот
3.500.000,00ден. Со ДДВ. Досега е реализирано 41%.

I Под Програма J.O. одржување на урбана опрема
424.440 Поправки и одржување на урбана опрема
Реконструирани се повеќе парковски клупи и корпи за смет, заменети се
даски на оштетени клупи со 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. Со договор бр.
03-8/11 од 29. 03 2021 год . во вредност од 7.000.000,00ден. Со ДДВ. Досега
се искористени 50% од предвидените финансиски средства.

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

VI Под програма J.6. Одржување и заштита на локални патишта и
Сервисни и стамбени улици на територија на Општина Ѓорче Петров
424.320 Одржување на локални патишта и улици
1. Зимско одржување на улици и патишта - Фирмата за набавка и поставување
на опремата и одржување на постојната е избрана согласно законот за јавни
набавки, при што како најповолна е избрана фирмата АНИЗОР договор бр.
03-79/11 од 28.12. 2020 год во вредност 6.366.000,00 ден. Со ДДВ
1.

Санирањето на ударните дупки по улиците се врши пролетно и
есенско(зимско одржување).
Ударните дупки по улиците за 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.
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При интервенциите за свои потреби, фирмите EVN, Македонски
Телекомуникации, ЈП Водовод и канализација и др., оштетувањата на
асфалтните површини имаат обврска сами да ги санираат(вратат во
првобитната состојба).
Во тек е есенско крпење на ударни дупки и санирање на поголеми
оштетувања на асфалтните коловози со договор со фирмата ЈП Улици и
Патишта Скопје.

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

1. 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. Вршено е тековно сообраќајно хоризонтално бележење на улиците во
Општина Ѓорче Петров преку град Скопје извршено о ЈП Улици и патишта.
- На пат према и пред ООУ Јоаким Крчовски
- Во с. Орман
- Према с. Никиштани
- На улица 52 према с. Свиларе
- На улица 52према Обиколница
- Ул. Антон Кецкаров
- Ул. Веле Марков
- Во СЗ 11 на ул. Црногорска 2
вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за
Јавни Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО 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

J8. Други комунални услуги
424.230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
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Поради Ковид Пандемијата од 2021год изведени се дополнителни
извршувања на дератизација, дезинфекција и дезинсекција против
глодари односно, пролетна, летна и есенска и зимска при што третирани се
над 2.500 шахти на целата територија на општината како и општинските
објекти и основните училишта.
Договор бр 03 -23/11 од 29.03.2020год вкупна вредност 899.986,00 ден со
ДДВ со фирмата ЗОТОКС – Скопје. Средствата се обезбедени од Буџет на
општината – целосна реализација.

XII.

СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
И З В Е Ш ТА Ј
Од одделението за спроведување на урбанистички планови

2.

ОДОБРЕНИЕ ЗА
ГРАДЕЊЕ

3.

ОДОБРЕНИЕ ЗА
ГРАДЕЊЕ –
ДОГРАДБА ИЛИ
НАДГРАДБА
ОДОБРЕНИЕ ЗА
АДАПТАЦИЈАПРЕНАМЕНА
РЕКОНСТРУКЦ
ИЈА

4.

1
9

Останале
предмети за
решавање

ИЗВОДИ ОД
ДУП

Решени
предмети во
2021 година

1.

3
.
1
4
4
6
1
0
0
2
2

Вкупно од
графите 3 и 4

1
.

Нешерешени
предмети од
претходен
период 2020

Р
е
д
.
б
р

Примени
предети
2021 год.

ВИД НА
ПРЕДМЕТОТ (барањето)
Oдделение за
спроведување
на
урбанистички
планови
2.

во

ГОДИШЕН извештај од Одделение за спроведување на урбанистички планови
01.01.2021 до 31.12.2021 година

4.

5
.
1
4
4
6
1
1
5
2
4

6.

7.

/

15

2

/

1
9

14
4
6

/

10
0

15

21

3

16

3
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5.

ОДОБРЕНИЕ ЗА
ИНФРАСТРУКТ
УРНИ ОБЈЕКТИ
6.
РЕШЕНИЕ ЗА
ИЗМЕНА ВО ТЕК
НА ГРАДБА
7. ОДОБРЕНИЕ ЗА
УПОТРЕБА НА
ОБЈЕКТ
ЗАПИСНИК ЗА
ТЕХНИЧКИ
ПРИЕМ
8.
ЗАВЕРКА НА
ИДЕЕН ПРОЕКТ
9.
РЕШЕНИЕ ЗА
КОИ НЕ Е
ПОТРЕБНО
ОДОБРЕНИЕ ЗА
ГРАДБА
РЕШЕНИЕ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ
НА ОГРАДА
10.
ПОТВРДИ,
ОДГОВОРИ ДО
ИНСТИТУЦИИ И
ФИЗИЧКИ
ЛИЦА
11.
ЗАКЛУЧОЦИ,
РЕШЕНИЈА ЗА
ИСПРАВКА,
ИЗМЕНИ И ДР.
12. РЕШЕШНИЈА
ЗА ПРОМЕНА
НА
ИНВЕСТИТОР
ВКУПНО ОД
ТАБЕЛА:

Примени
предмети за
легализација
по години:
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1
7

1

1
8

18

2
1

5

2
6

23

7
0

2

7
2

67

5

9
2

5

9
7

8
8

9

9

/

9

7

2

1
8
5

/

1
8
5

18
5

/

7
3

/

7
3

73

/

1
1

/

1
1

11

/

2
0
6
5

30

2
0
9
5

2
0
55

4
0

3

РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ
2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

/

2
0

2
0

ОСТАНА
ТИ
ПРЕДМ
ЕТИ ЗА
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2011 година
- 10916
2014 година
42
2015 година
150
2016 година
- 1053
2018
година 323
Вкупно
12484

ВКУПНО ОД
ТАБЕЛА
12484

1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
9
0
7
3
5
1
6
7
6
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1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

РЕШАВ
АЊЕ

1
2
6
8

9
6
8

9
0
2

5
6
5

3
5
2

3
7
3

1
2
7

6
6

5362

7122

Сектор за урбанизам, инвестиции и
комунални дејности
Раководител со овластување:
Филип Ефтимов диа.
Градоначалник.
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување на Годишен Извештај за реализација на
Програмата за заштита на животната средина и природата, Програмата за
енергетска ефикасност, Програмата за јавно осветлување и Програмата за ЛЕР
на Општина Ѓорче Петров за 2021 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за заштита на животната средина и природата, Програмата за енергетска
ефикасност, Програмата за јавно осветлување и Програмата за ЛЕР на Општина Ѓорче
Петров за 2021 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та
седница на Советот, одржана на ден 15.03.2022 година.

Број 09-611/11
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.3/19 и 5/21), советот на Општина
Ѓорче Петров на 10-та седница одржана на ден 15.03.2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програмата за заштита на
животната средина и природата, Програмата за енергетска ефикасност, Програмата
за јавно осветлување и Програмата за ЛЕР
на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот извештај за реализација
на Програмата за заштита на животната средина и природата, Програмата за
енергетска ефикасност, Програмата за јавно осветлување и Програмата за ЛЕР на
Општина Ѓорче Петров за 2021 година.
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-554/13
од 15.03.2022 година
Скопје

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

ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмите од областа наСектор за Одржлив Економски Развој
за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година

Скопје, Март 2022 година
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ВОВЕД

Извештајот за работата на Сектор за и Одржлив ЕкономскРазвој за периодот од
01.01.2021 до 31.12.2021 год. е поделен во две поглавја согласно организационата
структура на секторот и двете одделенија кои го сочинуваат:
I. Извештај за рабтата
на ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕР, ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ
АПЛИКАЦИИ, ПОДДРШКА ЗА ЕУ ПРОГРАМИ И ЈПП
II. Извештај за работата на ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА,
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И УПРАВУВАЊЕ СО ЗЕМЈИШТЕ

I. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТАНА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕР, ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ
АПЛИКАЦИИ, ПОДДРШКА ЗА ЕУ ПРОГРАМИ И ЈПП
I.1. Извештај за реализација на програмата за подршка на локален економски развој
(Г-10 и Д-1)
Во Програмата за подршка на ЛЕР na општина Ѓорче Петров за 2021год.
предвидени беа активности за планирање на локалниот економски развој,
утврдување на развојните приоритети, водење на локалната економска политика и
подршка на развојот на МСП и претприемништвото. До овој момент реализирана е
само една активност од планираните:
1. Програма Г-1- Поддршка на ЛЕР
425970 – Консултантски услуги
За потребите од изработка на ПАД-документ за користење долгорочни заемски
средства од МСИП2-Проектот на Светска Банка при Министерство за финансии, од
страна на финансиски консултант-експер од Здружението ”Центар за промоција на
одржливи земјоделски практики и рурален развој” (ЦеПро Сард) беше изработена
стручна финансиска анализа на проектот за “Реконструкција на различни улици во
урбаното општинско подрачје -општина Ѓорче Петров”. Анализата опфаќаше три
поглавја:
1. Инвестициона анализа
2. Cost-benefit анализа
3. Анализа на ризици
Цена на чинење на услугата: 72.570,00МКД(со вклучен ДДВ).
Одделението за ЛЕР, подготовка на проектни апликации, поддршка за ЕУ и ЈПП
во текот на 2021година континуирано работеше на изработка на проектни апликации
и истите ги поднесуваше до соодветни институции (домашни, меѓународни
донаторски /институции од централна власт/амбасади/технички канцеларии).
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Ре
де
н
бр.

Име на проект

Институција во која е
поднесена паликацијата

Статус

Буџет на
проектот во
МКД

1.

Барање за Изработка на
стратешка документација
ЛЕАП (2020-2026), Катастар
на животна средина и
Регистар на загадувачи на
територија на општина
Ѓорче Петров

МЖСПП - Конкурс за
распределба на средства
за финансирање и
реализирање програми,
проекти и др. активности
од обкласта на
животната средина
(раздел 1.3, точка 1Изработ ана техничка
документација )

Нема
одговор

/

2.

Мапирање на рекреативна
велосипедска и пешачка
патека со поставување
вертикална сигнализацијаКучково, Општина Ѓорче
Петров

БРР преку МЛС

Одобрен за
финансирањ
е во 2022год.
со Одлука на
Влада.

484.099,12М
КД
(10%) е
општинско
кофинансир
ање
4.356.892,5М
КД ( 90%
)обезбедени
од
програмна за
регионален
развој

5.

Изградба на колектор од
фекална канализација во
с.Орман и станица за
третман на отпадни води
кај р.Лепенец

Поднесена апликација во
програмата за
прекугранична
соработка во
партнерство со општина
Ново Брдо-Косово ( IPA
Cross-Border Cooperation)

Одобрен за
финансирањ
е
Потпишан
Договор за
Грант
средства на
17.12.2021го
д.

6.

"Изградба на фекална
канализациона мрежа во

Јавен повик од БРР при
МЛС за Развој на

Не е одобран
за

13.523.167,35
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с.Никиштани со
пречистителна станица
покрај р.Лепенец"

подрачја со специфични
развојни потреби

финансирањ
е

7.

Изработка на комплетна
проектна документација за
регулација на канал за
одводнување долж
главната улица во
с.Никиштани и уредување
на улицата"

Јавен повик од БРР при
МЛС за Развој на
урбаните подрачја и
одржлив урбан развој

Нема
Одговор

8.

Изградба на локален пат
с.Орман – с.Волковос.Кучково-граничен премин
Чашка/делница ВолковоКучково општина Ѓорче
Петров

Јавен повик од БРР при
МЛС за Програма за
намалување на
диспаритетитемеѓу и во
рамки на планските
региони

Нема
Одговор

9.

„Изработка на Основен
проект за изградба на
водоснабдителен систем во
село Кучково – Општина
Ѓорче Петров”

Програмата за
инвестирање во
животната средина за
2021 година

Нема
Одговор

10.

”Опремување на јаслена
занимална во објект
“ДЕТЕЛИНКА” , ЈОУГД
РОСИЦА” во општина Ѓорче
Петров, Скопје .

Програма за
финансирање на
проекти за изградба,
доградба, адаптација и
опремување на објекти
за проширување на
капацитетите за
згрижување и
воспитание на деца од
предучилишна возраст
со средства од Буџетот
на Министерството за
труд и социјална
политика

Одобрен/Реа 365.187,00
лизиран

11.

”Изградба на детска
градинка во Стопански
Двор-општина Ѓорче
Петров”

Програма
за
финансирање на проекти
за изградба, доградба,
адаптација
и
опремување на објекти
за
проширување
на
капацитетите
за

Одобрн за
реализација
по корекција
на проект и
цениз а
изтиот

49.873.685,8
5
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згрижување
и
воспитание на деца од
предучилишна возраст со
средства од Буџетот на
Министерството за труд и
социјална политика
10.

Реконструкција на
различни улици во
урбаното општинско
подрачје на општина Ѓорче
Петров
Ул.Манчу Матак(сообрќај
+атмосферска
канализација)
Ул.Наум Чакарев
Ул.Крсто Раковски

МСИП2-Светска Банка

Одобрен
Реализиран

29.785.091,0
0

11.

Изградба на атмосферска
каналзиациона мрежа на
ул.Радушка во должина од
L=1.115m’
Партерно уредување на
локалитет КРСТ во
с.Кучково(Фаза 1-Еко
Училница)

МСИП2-остаток од заем
(неискористени
средства)

Одобрен /во
фаза на
реализација

17.135.952,45

МСИП-2-Светска БанкаГРАНТ

4,247,773.35

Набавка на комунално
возило за зимско
одржување наулици и
патишта во руралното
општинско подрачје

МСИП-2-Светска БанкаГРАНТ

Одобрен за
финансирањ
е со
доделени
Грант
средства и
дел
општинско
кофинансир
ање
Одобрен за
финансирањ
е со
доделени
Грант
средства и
дел
општинско
кофинансир
ање

12.

13.

4,000,531.65
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I.2 Извештај за реализација на програма а активности од областа на руралниот развој,
соработка со бизнис заедницата, НВО и подршка на туризмот
Програмските активности на ова одделение се вклучени во Програмата Р10 и Ј7 за
заштита на животна средина и природата на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за
2021 година, бидејќи досега нема добиено налог за изработка на сопствена Програма.
Во продолжение – извештај од работата на Соработник за рурален развој, соработка
со бизнис заедницата, НВО и поддршка на туризмот:

Реден Име на проект
бр.

Институција во која е
поднесена
паликацијата

Статус

Буџет на
проектот во
МКД

1.

Агрохемиска
анализа на
почви од
земјоделски
површини

Сектор за економски Април-Мај
одржлив
развој, тековно
Консултант

100.000,00

2.

Набавка на
садници за
зелен појас на
река Лепенец

Сектор за економски Реализиран
одржлив развој

1.000.000,00

Покрај овие активности, одделението е посветено на издавање Уверенија и записници
за обработливост на земјиште и по однос на овие барања, во прилог е Извештај за
статусот на досега пристигнатите и обработени барања на граѓани:

Вид на предмет

Барање за
обработливост
на земјиште
Мислење за
издавање
дозвола за
користење
површинска
вода од
р.Лепенец

Вкупно
поднесени
барања

Позитивно
решени

Негативно
решени

Неутрално
решени

Одбива
странката
да го
подигне/во
тек

66

48

13

4

2

2

1

1

/

/
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Проект за
регулација на
р.Лепенец
Чистење на
каналите за
наводнување
Инфраструктура
за пристап до
земјоделско
земјиште
Барање за сеча
на суви тополи
во с.Орман
Известување за
истекување
вода од
бушотина
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Во тек

1

1

/

/

/

1

1

/

/

/

1

1

/

/

/

1

/

1

/

/

II. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА,
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И УПРАВУВАЊЕ СО ЗЕМЈИШТЕ

Согласно планираното Одделението за заштита на животна средина,енергетска
ефикасност и управување со земјиште ги спроведе усвоените програми за 2021 година
II.1 Извештај за Програма за животна средина
Општа цел на програмата за заштита на животна средина и природата на
подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 2021 година е подобрување на
квалитетот на живеење на населението на подрачјето на врз основа на
анализа на реалната состојба на квалитетот на животната средина во
општината како и превземање на соодветни мерки согласни со Законот за
животна средина, заштита на животот и здравјето на луѓето, предвидување,
следење, спречување, ограничување и отстранување на негативните
влијанија врз животната средина и превземање на контролата врз
активностите кои ја загрозуваат животната средина.
II. 1.1 Спроведени мерки и превземени активности за спроведување на мерки од
програмата
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II.1.1.a Изработка на Локален акционен план за животна- обезбедени се средства
во висина од
307.500,00МКД од IPA CBC-проектот за прекугранична соработкс со
Косово.
II.1.1.b
Подигање на нови зелени површини и хортикултурно уредување и
одржување преку проектот
за реализирани преку спроведување на постапка за
доделување на договор за јавна набавка. Врз основ на склучениот договор во износ
од 449.152,00 денари, избраниот Економски оператор Розен
Центер
Дооел
ревитализираше и изврши хортикултурно уредување на зелени површини
во
вкупна површина од 1500 м2 со засадување на млади садници и засејување на
тревната
површина.
II.1.1.c Проектот за Набавка на садници за зелен појас на река Лепенец се реализираше
преку
спроведување на постапка за доделување на договор за јавна набавка.
Врз основ на склучениот
договор во износ од 1.463.782,00 денари, избраниот
Економски оператор Ристови ИР-Дооел
ревитализираше и изврши хортикултурно
уредување на зелени површини во вкупна површина од 5000 м2 со засадување на
млади садници и поставување на систем за наводнување.

II.2 Извештај за спроведување на Програма за чист воздух
Целта на оваа програма е во соработка и компилација на програмата на
Владата да презема мерки насочени кон промена на начините на греење на
домаќинствата и кон сите други сектори: градежништвото, греењето на мали
фирми, транспортот, уредувањето на јавните површини, заедно со
зајакнувањето на капацитетите на инспекцискиот надзор и зачестени
контроли во индустриските капацитети и другите правни субјекти ќе дадат
најдобри резултати за решавање на проблемот
II.2.1 Спроведени мерки и превземени активности за спроведување на мерки од
програмата
II.2.1.a
Врз основа на јавниот повик објавен од страна на Влада – Генерален
секретаријат,програма за
намалување на аерозагадувањето, обезбедени се
средства за замена на внатрешните врати и
прозорци во објектот на ЈОУДГ
Росица- клон Детелинка, во висина од 1.900.000 денари.
Избраниот економски
оператор од постапката која ја спроведе Влада – Генерален секретаријат, успешно го
реализираше договорот во предвидениот рок.

II.3 Извештај за спроведени мерки согласно акциониот план за Енергетска
Ефикасност
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II.3.1 Проект - енергетски ефикасни домови ЕЕД- врз основа на меморандумот за
соработка потпишан помеѓу Општина Ѓорче Петров и Хабитат Македонија, овој
проект предвидува 30% субвенционирање на колективните станбени згради за
воведување на мерки во енергетска ефикасност. Согласно концептот, Хабитат
Македонија,на барање на станарите, изработи
проектна документација во форма
на основен проект за реконструкција на кров и фасада на
две станбени згради.
Овој проект не е целосно реализиран поради немањето интерес кај мал дел
од
странарите поради што и се губи основната цел на истиот, а тоа е зајакнување на
односите во колективното домување.
II.3.2 Поставување на фотоволтаични централи на јавните објекти - Спроведена е
постапка за
доделување на договор за јавна набавка за Проектирање
и
изведба на фотоволтаични
централи на крововите на јавните објекти, со
потпишан договор во вредност од 3.000.000
денари. Во тек е разлизација на
фазата за проектирање врз основа на барањата од одделението
за ЕЕ од Секторот
за Економски одржлив развој.
II.3.3 По спроведената постапка за доделување на договор за Изградба на систем за
греење во с.сала во Јоаким Крчоски е потпишан договор со економскиот оператор
АС-КО Услуги во вредност од 1.562.129 денари. Согласно договорот, со краен рок до
22.02.2022 г., носителот на набавката е
потребно да инсталира топлотни пумпи
воздух вода заедно со цела пропратна опрема.
II.3.4 Како резултат од добиениот грант средства од страна на швајцарската агенција
за развој, а постапка спроведена од страна на УНДП, во тек е изработка на
физибилити студии и основни
проекти за замена и адаптација на системите за
греење во 4(четири) основни училишта, од
неефикасни и високозагадувачки
котли на течно гориво со високоенергетски ефикасни топлински пумпи.

II.4 Извештај за спроведување на програмата за оддржување и развој на јавно
осветлување на подрачјето на Општина Ѓорче Петров

II.4.1 Јавно осветлување- поправка и тековно одржување

1. На магистралните и собирни улици Градот врши замена на светилките, бидејќи
одржувањето на овие улици е во надлежност на Град Скопје.
2. 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 Eкономски Одржлив развој- Одделение за ЕЕ .
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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 неисправните електроелементи (светилки,
пригушници, фасонки итн)., а по барањата, но по претходно извршена анализа за
потребните финансиски средства, се поставуваат нови линии
за улично
осветлување, согласно барањата.
Во изминатиот период од годинава извршено е следното:
x Реконструкција на НН електрична мрежа и столбови на следните улици:
- Антон Кецкаров (десен крак)
- Кузман Шапкарев
- Наум Чакарев ( еден крак)
При што се изврши целосна замена на напојните водови во вкупна должина од
850м и поставување на вкупно 20 нови метални столбови
x Надополнување на линиите за улично осветлување со подземна НН мрежа на :
- паркинзи на ул.Христо Батанџиев
- паркинзи на ул. Шидска
- поврзување на пешачка патека на кеј во потегот од спортско игралиште Млади
Лавови до ул.Тодор Ципровски Мерџан
- нова пристапна патека до зграда на ул.1596 и осветлување на паркинг
- спомен парк за паднат борец ( ул.Ѓорче Петров)
За чијашто цел беа употребени вкупно 750 м напоен кабел, 27 метални столбови и 21
лед и 12 натриумови светилки
x Надополнување на линиите за улично осветлување со надземна НН мрежа на :
- крак на ул.102
- крак на ул.100
- ул.1 Ново Село
- парк Хром
- крак на ул.20
- крак на ул.1 Ново Село
- с.Никиштани од гробиштата до влез на селото
При што беа упоребени вкупно 1500 м напоен кабел, 29 дрвени и бетонски столбови и
исто толку лед светилки
Дополнително во изминатиот период се работеше и на реконструкција на постојната
надземна НН мрежа со замена на дотраените Алуминим-челични кабли со нови
изолирани СКС кабли како и отстранување на дефекти на истата по пријава на граѓани
и регистрирани проблеми преку системот за контрола и мониторинг. За таа цел беа
употребени следниве материјали и количини :
- кабел 2x16 SKS .......................................................... 1946 м
- сијалици ЛЕД 20W ................................................ 95 м
-сијалици ЛЕД 30W .....................................................678 м
- сијалици натриум 70W...............................................12
- сијалици натриум 150W............................................. 3
- сијалици натриум 250W........................................... 14
- фасонки Е-27 ............................................................. 431
- ЛЕД рефлектори со моќности од
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50,150 и 200W.................................................................71
И други елементи кои што се составен дел од техничката спецификација.
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.
Одделението интервенира и се грижи и за осветлувањето на објектите за кои е
надлежна општината, како: спортски игралишта, детски игралишта, дворовите на
детските 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 за 2021год.

II.3.2 Договор за ЈПП за реконструкција,одржување,управување и развој на јавното
осветлување
Со добивањето на позитивниот извештај од страна на надзорниот инженер, и
официјално се заврши првата фаза, односно делот за имплементација, од Договорот
за воспоставување на јавно приватно партнерство за модернизација на системот за
јавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување и
развој на јавното осветлување во општина Ѓорче Петров. Со него се потврдува дека,
приватниот партнер, ЏЕМДАГ АЈДИНЛАТМА САНАЈИ ВЕ ТИЏАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ
(АД ЏЕМДАГ осветлување, производство и трговија), Елмонд Електро и Џемдаг ИНТ
ДООЕЛ Ресен ги имплементирале сите фази кои се опфатени со договорот и барањата
од тендерската спецификација. Во предвидениот рок на терен се инсталирани 2887
и дополнителни 500 светилки. Извршено е изместување на блоковите за улично
осветлување кои беа дел од трафостаниците на ЕВН и се инсталирани во нови 83
ормари преку кои се врши целосната контрола и автоматизација на системот. Како
дополнителна потврда за квалитетот на изведба на работите, од страна на
акредитирана лабораторија беше извршено мерење на степенот на осветленост на
референтните улици опишани во тендерската документација. За своите активности
како и за работата на системот, приватниот партнер доставува месечни извештаи
генерирани од вршителот на теренските активности и од системот за контрола и
мониторинг.
Сите средства предвидени за извршување на овој договор се обезбедени од
Комуналната такса за улично осветлување .
II.5
Извештај за спроведени активност од програмата и постапките за отуѓување
на државно градежно земјиште
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Во овој дел, поднесен е извештај исклучиво за постапки поврзани со
документирање на градежно земјиште и водење постапки по пат на непосредна
спогодба :

Постапки за отуѓување на државно градежно земјиште
статус

Вкупен број

Во постапка

електронски
15

писмени
11

Во прекин

3

1

Во Државно
правобранителство за
мислење
Решени во 2021

3

36

8

-

поизитивни

11

0

-

негативно

25

8

1

2

По Жалба/тужба

Сектор за Економски одржлив развој
Раководител со овластување:
Васка Митровска

Извештајот за реализација на Програмите од областа на Сектор за Одржлив
Економски Развој на општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до 31.12.2021
година, градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до советот на
општина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.
Градоначалник
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување на Годишен Извештај за реализација на
Програмата за заштита, спасување и управување со кризи на
Општина Ѓорче Петров за 2021 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за реализација на
Програмата за заштита, спасување и управување со кризи на Општина Ѓорче Петров
за 2021 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та седница на
Советот, одржана на ден 15.03.2022 година.

Број 09-611/12
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.3/19 и 5/21), советот на Општина
Ѓорче Петров на 10-та седница одржана на ден 15.03.2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програмата за заштита,
спасување и управување со кризи на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот извештај за реализација
на Програмата за заштита, спасување и управување со кризи на Општина Ѓорче Петров
за 2021 година
Извештајот е составен дел од оваа Одлука.

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

Број 08-554/14
од 15.03.2022 година
Скопје

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

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата за заштита, спасување и управување со кризи
на oпштина Ѓорче Петров за 2021 година

Скопје, 2021 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
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за реализација на Програмата за заштита, спасување и управување со кризи
на oпштина Ѓорче Петров за 2021 година

За реализирање на Програмата за заштита, спасување и управување со кризи за
2021 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
Со изготвените документи се поставени потребните основи во заштитата и
спасувањето од природни непогоди и други несреќи на ниво на општина, кои во
иднина треба да се надградуваат.
3.Извршени се потребните сервисирања и одржување на противпожарните
апарати кои се набавени за потребите на општинските објекти согласно законските
нормативи и истите се распоредени во урбаните и месните заедници, општинскиот
објект, центарот на културата, реонскиот парк, повеќенаменските спортски
игралишта, стадионите, спортската сала „Христо Батанџиев“, секторот за урбанизам
просториите на одд. за легализација и просториите на службата за инспекција.
Исправноста и одржувањето се врши од страна на овластена фирма за оваа
намена избрана во постапка за јавна набавка ангажирана од општината.
За 2021 година, потрошени се 15.221,оо денари, сервисирани се сите
противпожарни апарати.
4.Редовно се врши пролетна и есенска дератизација на шахтите на територијата
на општината од страна на овластена фирма, ангажирана од општината како и
дезинфекција на објектите кои се сопственост на општината, основните училишта и
детската градинка ЈОУДГ „ Росица“. За 2021 година, потрошени се 514.908,оо денари.
4.Осигурувањето на општинските објекти, сите основни и подрачни училишта
објектите на ЈОУДГ „Росица“, урбаните и месните заедници, центарот за култура и
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спортската сала „Христо Батанџиев“, тековно се осигуруваат. За 2021 година,
потрошени се 24.500,оо денари
5. Зимското одржување на улиците и патиштата на територијата од Општина
Ѓорче Петров, тековно се остварува. За 2021 година, потрошени се 4.680.470,оо
денари.
6. За чистење и одржување на оџаците на општинските објекти, објектите на
основните и подрачните основни училишта, објектите на ЈОУДГ „Росица“, потрошени
се 186.015,00 денари
7. За еднократна финансиска помош на граѓани за штети кои се настанати од
природни непогоди и други несреќи во 2020 година се исплатени 402.511,00 денари
од конто Совет на општина Ѓорче Петров во 2021 година.

Б. Не реализирани програмски активности
1.Опремувањето со облека, обувки и средства за работа, за членовите на
општинскиот штаб и универзалната единица за заштита и спасување не е целосно
реализирано.
2.Организирање на обука за вработените во општинската администрација од
областа на заштитата и спасувањето, а посебно противпожарната заштита.
3.Организирање на предавања за вработените и учениците од Основните
училишта и за вработените во ЈОУДГ „ Росица“ од Општината,од областа на
заштитата и спасувањето
x
x

Противпожарна заштита и
Заштита од земјотреси

Изготвување на план за евакуација на вработените
4. Сервисирање
општината.

и одржување на хидрантската опрема во објектите на

5.Одржување на громобранските инсталации на сите објекти сопственост на
општината
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Рекапитулар на П Р О Г Р А М А
за заштита, спасување и управување со кризи за 2021 година
Краток опис на програмската
активноста:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Облека и обувки за членовите
на општинскиот штаб и
универзалната единица за
заштита и спасување
Организирање на еднодневна
обука со припадниците
определени во универзалната
единица за заштита и
спасување
Организирање на предавања за
вработените и учениците од
Основните училишта и за
вработените во ЈОУДГ „ Росица“
од Општината,од областа на
заштитата и спасувањето
x Противпожарна заштита
и
x Заштита од земјотреси
x Изготвување на план за
евакуација
на
вработените
Редовен сервис и одржување на
противпожарните апарати во
општината, месните и урбаните
заедници.
Сервис и одржување на
хидрантската опрема во
објектите на општината
Редовна дезинфекција и
дератизација на општинските
објекти ,Основните училишта,
објектите на ЈОУДГ „ Росица“ и
шахтите на територијата на
општината
Осигурување на општинските
објекти ( објектите на
општинската
администрација,објектите на
општинските основни
училишта, објектите на
детската градинка, урбаните и
месните заедници, Центарот за

Предвидени
средства за
реализација на
програмската
активнос
50.000,00
денари

Реализирани средства
за програмската
активнос

7.505,00 денари

30.000,00
денари

/

40.000,00
денари

/

120.000,00
денари

15.221,00 денари

50.000,00
денари

/

900.000,00
денари

514.908,00 денари

250.000,00
денари

24.500,00 денари
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култура и Спортската сала
„Христо Батанџиев“ с.Ново Село
и магацини.
8.
Зимско одржување на
сервисните и станбените улици
и на локалните патишта на
територијата на општината
2020/2021 година
9.
Одржување на громобранските
инсталации на сите објекти
сопственост на општината
10. Чистење на оџаците на
општинските објекти, објектите
на општинските основни и
подрачните училишта и
објектите на детската
градинка, тоа два пати годишно
Предвидени средства
Реализирани средства
Не реализирани средства
11. Еднократна финансиска помош
на граѓани за штети кои се
настанати од природни
непогоди и други несреќи во
2020 година
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7.000.000,00
денари

4.680.470,00 денари

50.000,00
денари

/

295.000,00
денари

186.015,00 денари

8.785.000,оо денари
5.831.130,оо денари
2.953.870,оо денари
800.000,00
402.511,00 денари
денари
(посебна
буџетска
резерва/Совет
на општина
Ѓорче Петров)

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

с.р
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Годишен финансов извештај на
Општина Ѓорче Петров за 2021 година
Се објавува Годишниот финансов извештај на Општина Ѓорче Петров за 2021
година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та седница на Советот,
одржана на ден 15.03.2022 година.

Број 09-611/13
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ168 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 и член 62 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија. бр.5/02), член 34 од Законот за финансирање на
единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија бр.61/04,
96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на Р.С.Македонија“ бр.244/19,
53/21, 77/21 и 150/21), член 16 став 1 точка 2 од Статутот на Општина Ѓорче Петров - Пречистен
текст („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) и Статутарните одлуки за
измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров („Службен гласник на Општина
Ѓорче Петров“ бр.3/19 и 5/21), советот на Општина Ѓорче Петров на 10-та седница одржана на
15.03.2022 година, донесе

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 ГОДИНА
Вовед
1.1. Основни податоци за Општина Ѓорче Петров
Број на жители по попис од 2002 година: 41.680
Површина: 67 км2
Населени места (7): Ново Село; Волково; Кисела јабука; Орман; Кучково; Никиштани и Грачани
1.1.1

Опис на економските параметри на општината:

Според пописот на население од 2002 година (сеуште нема податоци од пописот спроведен во
2021 година) Општина Ѓорче Петров брои:
11.845 домаќинства,
13.896 станови,
988 деловни субјекти од кои 424 се активни.
Во општината постојат околу 20 (дваесет) поголеми деловни субјекти и занаетчиско услужни
дејности кои се распоредени во различни гранки:
 Градежна индустрија;
 Прехрамбено преработувачка индустрија;
 Текстилна индустрија;
 Хемиска индустрија;
 Пекарско-занаетчиски дејности;
 Сервиси; услужни дејности (дуќани, сендвичари, ресторани и сл.)
 Филијали на неколку банки (Комерцијална - две филијали, Стопанска, Охридска, НЛБ
Тутунска, Прокредит банка, Шпаркасе банка, Халк банка и Уни банка);
 Здравствени установи;
Во општината има и институционални објекти:










Поликлиника со амбуланти во Дексион и Волково;
Геронтолошки завод;
Полициска станица;
Пожарникарска единица;
Касарна на единиците за брза интервенција;
Една градинка со пет клона;
Шест основни училишта со осум објекти, т.е. две подрачни;
Едно средно училиште – Гимназија;
Три спортски сали;
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Стадион за спортски натпревари со помошно фудбалско игралиште;
Цркви, манастири и др.

1.2. Буџет, Одлука за извршување на буџетот
Буџетот на Општина Ѓорче Петров и Одлуката за извршување на буџетот за 2021,
советот на Општина Ѓорче Петров ги донесе на својата 49-та седница одржана на 28.12.2021
година. Извршени се 3 (три) ребаланси на буџетот и тоа на 53-та седница на советот на
28.04.2021 г, 56-та седница на советот на 15.07.2021г и 3-та седница на советот на 15.11.2021г.
Годишна сметка
2.1. Основни приходи на Општината
Опис на сметките

Основен буџет 2020

Основен буџет 2021

планирано

планирано

извршено

извршено

ВКУПНИ ПРИХОДИ

384.831.000 174.218.228

572.395.341

303.396.352

201.241.436
12.920.000

462.465.765

226.290.207

733

Даночни приходи
Данок од доход, добивка и
капитални доб.
Данок на имот
Даноци од специфични
услуги
Такси за користење или
дозволи за вршење на
дејност
Неданочни приходи
Такси и надоместоци
Административни такси и
надоместоци
Други владини услуги
Други неданочни приходи
Капитални приходи
Продажба на капитални
средства
Продажба на земј.и
нематер.вложувања

741

Трансфери и донации
Трансфери од други нивоа
на власт

71
711
713
717

718
72
722
723
724
725
73
731

74

42.850.000
145.371.436
100.000

127.495.735
14.179.559
42.977.311
70.330.772

15.080.000 11.737.404
52.600.000
61.776.417
394.585.765

152.762.918

200.000
13.351.200
2.250.000

13..468
2.339.404
1.122.881

1.500.000
100.000
9.501.200
32.510.300

89.904
48.000
1.078.619
16.960.419

0

0

32.510.300

16.960.419

8.093

91.300.000
1.750.000
1.000.000

2.965.643
929.437
413.885

50.000
88.500.000
31.601.000

0
1.622.321
21.665.930

0
31.601.000

0
21.665.930

60.688.564

22.090.920

60.688.564

22.090.920

64.068.076
64.068.076

57.806.322
57.806.322

Од табелата се забележува дека остварувањето на вкупните основни приходи
споредбено со 2020 година бележи зголемување од 74,14%. Во внатрешната структура на
приходи состојбата е различна, зголемување бележи групата 71 – Даночни приходи и 74 трансфери и др. донации, додека групите 72 - неданочни приходи и 73 – капитални приходи
бележат намалување.
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Во рамките на група 71, која во однос на 2020 година бележи зголемување за 77,48%
влегува персоналниот данок, данок на имот на општината, данок од специфични услуги и
такси за користење и дозволи за вршење на дејност.
Неданочните приходи, група 72, во однос на 2020 година бележи намалување за
21,11%.
Капиталните приходи, група 73 во однос на минатата година бележат намалување за
21,71%. Тие се содржат од приходи од продажбата на државно земјиште, надоместоци за
концесии на минерални суровини, но и од надоместокот за утврдување на правен статус на
бесправно изградени објекти кој се намалува поради се помалиот број на нерешени предмети
Во трансфери и донации или групата 74 се бележи зголемување во однос на 2020
година за 161,6%. Овде се содржани трансферите за ДДВ, трансфер од Ј.П. за државни
патишта и капитални трансфери од други нивоа на власта.
Планирањето и реализацијата на планот се гледаат од графичкиот приказ што следи:
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɢɢɡɜɪɲɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɧɚɈɩɲɬɢɧɚɬɚɜɨ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ

510,000,000
480,000,000
450,000,000
420,000,000
390,000,000
360,000,000
330,000,000
300,000,000
270,000,000
240,000,000
210,000,000
180,000,000
150,000,000
120,000,000
90,000,000
60,000,000
30,000,000
0
Ⱦɚɧɨɱɧɢɩɪɢɯɨɞɢ

ɇɟɞɚɧɨɱɧɢ
ɩɪɢɯɨɞɢ

ɢɡɜɪɲɟɧɨ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ
ɩɪɢɯɨɞɢ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢ
ɞɨɧɚɰɢɢ

Во графиконот што следи, се гледаат разликите во реализацијата на приходите по
групи споредени со реализираните во 2020 година и она што беше погоре текстуално
објаснето со проценти, графиконот го покажува со еден поглед, кои приходи се пораснати, а
кои се намалени.
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ʰ̵̨̛̛̛̬̹̖̦̪̬̦̏̔̌̚ʽ̨̛̪̹̯̦̯̌̌̏ϮϬϮϭ̛ϮϬϮϬ

̨̨̛̬̹̖̦̏̏̚ϮϬϮϭ

̨̨̛̬̹̖̦̏̏̚ϮϬϮϬ

ϮϰϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϮϭϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϭϴϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϭϱϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϭϮϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϵϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϲϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
Ϭ
ʪ̸̵̨̨̛̛̛̦̦̪̬̌̔

ʻ̸̵̨̨̛̛̛̖̦̦̪̬̔̌̔

ʶ̵̨̛̛̛̛̪̯̣̦̪̬̌̌̔

˃̴̶̨̛̛̛̛̬̦̭̖̬̦̌̔̌

Во табелата што следи пак се прикажува структурното учество на реализираните
приходи во текот на 2021 година по сметки:
303.396.352 53,68%
223.658.512 39,57%

Основен буџет
Дотации
Самофинансирачки активности
Донации

12.943.798
12.411.297

2,29%
2,20%

12.832.908 2,27%
565.242.867 100 %

Кредити
ВКУПЕН БУЏЕТ

Оваа година најголемо учество во структурата на консолидираниот буџет и тоа со
53,68% има основниот буџет. Потоа следат дотациите со 39,57%; Приходите од кредитите се
со учество од 2,27% самофинансирачките активности на градинките и основните училишта
учествуваат со 2,29%. Донациите во структурата на Буџетот учествуваат со најмал процент
2,20%,

Учество на приходите по сметки во вкупен приход на буџетот
на Општина Ѓорче Петров за 2021

2.20%
2.29%

2.27%
Основен буџет

39.57%

53.68%

Дотации
Самофинансирачки активности
Донации
Кредити

2.2.

Расходи на Општината
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Расходната страна на буџетот на Општина Ѓорче Петров се планира согласно
законските прописи и програмското планирање. Програмите пак, се утврдени согласно
надлежностите. Во наредната табела ќе се задржиме на односот меѓу планираното и
реализираното во основниот буџет на расходи, споредбено со претходната 2020 година:

40
401
402
404
41
412
413
42
420
421

423
424
425
426
427
45

46

47
48

Опис на сметките

Основен буџет 2020
планирано
извршено

Основен буџет 2021
планирано
извршено

ВКУПНИ РАСХОДИ
Плати, наемнини и
надоместоци
Основни плати и
надоместоци
Придонеси од плати
Надоместоци
Резерви и недефинирани
расходи
Постојана резерва
(непредвидливи расходи)
Тековна резерва
(разновидни расходи)
Стоки и услуги
Патни и дневни расходи
Комунални услуги, греење,
комуникации и транспорт
Ситен инвентар, алат и
други материјали за
поправка
Поправки и тековни
одржувања

384.831.000 165.674.184

572.395.341

303.396.352

Договорни услуги
Други тековни расходи
Привремени вработувања
Каматни плаќања
Каматни плаќања кон
452 домашни кредитори
Субвенции и трансфери
Трансфери до невладини
463 организации
464 Разни трансфери
Социјални бенефиции
471 Социјални надоместоци
Капитални расходи
Купување на опрема и
480 машини

43.799.000

39.203.286

49.319.000

42.157.363

28.930.000
10.769.000
4.100.000

25.564.277
9.631.023
4.4007.986

31.388.000
11.715.000
6.216.000

26.292.470
9.825.293
6.039.600

2.300.000

1.081.492

1.600.000

1.032.511

1.500.000

573.492

800.000

402.511

800.000
138.267.000
525.000

508.000
61.243.364
21.032

25.602.000

12.113.395

36.697.000

21.019.089

3.068.000

786.469

3.823.500

1.477.921

51.815.000

24.122.665

73.139.500

36.538.023

41.555.000
7.202.000
8.500.000
250.000

14.868.450
1.976.030
7.355.323
221.320

56.425.750
10.188.000
8.000.000
300.000

35.297.279
3.344.990
5.918.918
209.148

250.000
13.124.000

221.320
2.259.502

300.000
15.128.000

209.148
9.390.913

336.332
5.487.000
1.923.170
9.641.000
2.141.100
3.330.000
2.141.100
3.330.000
41.322.310 295.895.491

1.488.000
7.902.913
2.611.095
2.611.095
126.105.048

5.866.000
7.258.000
3.300.000
3.300.000
165.246.000
500.000

19.604

800.000
630.000
188.528.750 103.596.220
255.000
0

7.669.000

1.200.593
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481
482
483
485
486
49
493

Градежни објекти
Други градежни објекти
Купување мебел,
Други нефинансиски
средства
Купување на возила
Отплата на главница
Отплата на главница од
други нивоа на власт

12.596.000
149.150.000
0
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3.063.910
38.238.796
0

11.703.110
271.023.381
0

8.193.703
116.710.752
0

3.000.000
0
18.545.000

0
18.201.810

5.500.000
0
18.294.100

0
0
18.294.054

18.545.000

18.201.810

18.294.100

18.294.054

Графиконот подолу, го прикажува наменското планирање и остварување на расходите.
Поголеми отстапувања има во делот на стоки и услуги, како и во капиталните расходи, каде
планот е поголем од реализацијата.
Сината или повисоката линија го прикажува планираното.
Црвената или пониската линија го прикажува

реализираното-извршено.

Планирани и извршени расходи на Општината во 2021
планирано

извршено

320,000,000
280,000,000
240,000,000
200,000,000
160,000,000
120,000,000
80,000,000
40,000,000
0
Плати, наемнини
Резерви
и надоместоци
и недефинирани
Стоки
расходи
и услуги
Каматни плаќања
Субвенции и трансфери
Социјални бенефиции
Капитални расходи
Отплата на главница

Наредниот графикон ги прикажува реализираните расходи (извршено) споредени со
претходната 2020 година.
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Извршени расходи на Општината во 2021 и 2020
извршено во 2021

извршено во 2020

140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
Плати, наемнини
Резерви
и надоместоци
и недефинирани
Стокирасходи
и усллуги
КаматниСубвенции
плаќања иСоцијални
трансферибенифиции
Капитални Отплата
расходи на главница

Од овој графикон се гледа дека точките на црвената - извршено во 2020 г. и сината
линија - извршено во 2021 година, во расходите за резерви, каматни плаќања, плати и
социјални трансфери се преклопуваат, односно приближно исто е трошено и во 2020 и во 2021
година. Зголемувања во трошењата или исплатите има во стоки и услуги и капитални расходи.
Во следната табела како и во приходите прикажано е структурното учество на
реализираните расходи по сметки:
Основен буџет
Дотации

303.396.352 55,12%
223.658.512 40,63%

Самофинансирачки активности
11.574.538 2,10%
Донации
5.335.911 0,97%
1,18%
Кредити
6.469.442
100%
ВКУПЕН БУЏЕТ
413.727.716
Од табелата подолу се изведени и прикажани процентуалните учества на расходите по
намени и истите ги следат и процентите на приходите.
Најголемо учество во расходите има основниот буџет и тоа 55,12%, потоа следат
дотациите со 40,63%, самофинансирачки активности со 2,10%, кредит со 1,18% и најмало е
учеството на донации со 0,97%.
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Учество на расходите по сметки во вкупен расход на
буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2021

0.97%
2.10%

1.18%

Основен буџет
Дотации

40.63%

Самофинансирачки активности

55.12%

Донации
Кредити

2.

Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства

Општината при изготвување на Завршната сметка на сите сметки со кои располага
(буџет, орган, самопридонес, дотации, донации и кредит) изготвува и биланс на состојба каде
се прикажуваат сите средства и извори на средства со кои располага општината.
2.1.
Градежни објекти. врз основа на добиени имотни листови од страна на Секторот за
урбанизам со ревалоризирана вредност вкупната вредност на сите градежни објекти изнесува
63.365.131,00 денари.
2.2.
Во делот на опрема (мебел, возила и машини) Општина Ѓорче Петров располага со
основни средства во вредност од: ревалоризирана набавна вредност - 29.587.639,00 ден.
Во текот на 2021 година има новонабавени основни средства во вредност од
1.861.211,00 ден.
Споменикот на револуционерот Ѓорче Петров и Споменикот на бранителите во
с.Волково се водат како други градби. Нивната ревалоризирана вредност е 31.900.619,00 ден.
Покрај материјални, во книговодствената евиденција, се водат и нематеријални
вложувања (софтверски решенија и надоместок за одземен имот). За софтверски решенија
вредноста изнесува 179.715,00 денари. За надоместок за одземен имот во 2021 година
општината нема исплатено средства. Во нематеријални капитални расходи се појавува
акционерски капитал со откуп на акции од Ф.К.Македонија Ѓорче Петров во вредност од
385.876,00 денари.
2.3. Ситен инвентар (канцелариски инвентар, алати,
мобилни телефони,
знамиња и сл.) во вкупен износ од 1.397.960,00 ден. или новонабавени во 2021 г. во износ од
68.221,00 ден. Овој инвентар со ставање во употреба книговодствено се отпишува.
2.4. Материјали (канцелариски материјали, средства за хигиена и храна и пијалоци)
во текот на 2021 година набавени се во вредност од 1.373.973,00 денари од кои на залиха се
наоѓаат средства во вредност од 65.256,00 денари.
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83.780.799,00 ден.

- закупнини,
- надоместок за уредување на градежно земјиште
кој се плаќа на рати,
- комунална такса од рулално подрачје
- надоместок за утврдување на правен статус на
бесправно изградени објекти кој се плаќа на рати
- обврска за данок на имот
- глоба

1.382.349,00
0,00
1.584,00
11.800,00
81.998.228,00
386.838,00

Податоците за обврски од данок на имот и комунална такса ги добиваме од Извештајот кој
градската даночна администрација го доставува до општината. Вкупно задолжување со салда
од претходни години кои не се наплатени по основ на данок на имот и комуналната такса за
фирмарина изнесува:
- за физички лица
27.875.754,00
(во 2020 година овој износ беше 23.370.626,00)
(во 2019 година
20.000.531,00)
(во 2018 година
19.226.977,00)
(во 2017 година
18.488.610,00)
(во 2016 година
17.221.973,00)
- за правни лица
4.406.754,00
(во 2020 година овој износ беше 5.274.057,00)
( во 2019 година
3.369.975,00)
( во 2018 година
3.238.500,00)
( во 2017 година
3.348.978,00)
( во 2016 година
2. 958.632,00)
- за дополнителна стапка
6.757.826,00
(во 2020 година овој износ беше 6.901.087,00)
( во 2019 година
7.031.488,00)
( во 2018 година
7.361.324,00)
( во 2017 година
7.842.752,00)
( во 2016 година
8.295.299 ,00)
Вкупни побарувања од данок на имот:

39.039.799,00

Комунална такса за истакнување на фирма
(фирмарина)
42.958.429,00
(во 2020 година овој износ беше
41.269.470,00)
(во 2019 година
40.678.263,00)
( во 2018
38.625.773,00)
( во 2017
37.406.201,00)
( во 2016
34.219.841,00)
( во 2015
32.017.859,00)
Вкупно
81.998.228,00

Од погорните податоци се забележува дека побарувањата по основ на данокот на имот
од физички лица, како и комуналната такса за фирмарини, бележи зголемување во однос на
претходната година. Причините треба да ни ги образложи даночната администрација на Град
Скопје, иако во извештајот што го добивме се вели дека поведени се постапки за присилна
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наплата на ненаплатени побарувања. Побарувањето по основ на дополнителната стапка на
данок на имот, сеуште е висока. Споредена со претходната година наплатени се само
143.261,00 денари што е навистина малку. Советот на Општината оваа стапка ја има укинато
од 2014 години.

2.6 .

Краткорочни обврски према добавувачи:
(во 2020 година изнесува
(во 2019 година изнесува
(во 2018 година изнесуваа
(во 2017 година изнесуваа
(во 2016 година изнесуваа

2.7.

116.875.023,00 ден

78.883.117,00 ден)
28.282.743,00 ден)
19.282.743,00 ден.)
24.173.273,00 ден.)
19.041.858,00 ден.)

Обврски према вработени и давачки према држани институции
16.689.612,00 ден.

- Плати на вработени за м. 12/2020
- Надомест за Членови на Совет за м.12/2020
- Договори за дело и социјална помош за 12/2020
- Персонален данок
- Обврски за ДДВ

2.928.860,00
380.000,00
2.359.157,00
233.682,00
13.147.070,00

3.
Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменски, капитални и блок
дотации
Капиталните инвестиции кои се водат во вонбилансна евиденција, во текот на 2021
година се зголемени за 165.464.833,00ден. (во 2020г. се зголемиле за 61.033.666,00 ден.).
Кумулираната вредност на капиталните вложувања со вложувањата и од претходните години
изнесува 1.018.406.738,00 денари (во 2020 г. Била 852.941.905,00 денари). Овде влегува
градба и набавка на опрема како што се водоводни и канализациони мрежи, изградба и
реконструкција на сервисни и станбени улици, локални патишта, паркови, игралишта, урбана
опрема, реконструкција на деловни објекти и слично.
Што се однесува до блок дотациите, оваа година се реализираа во целост. Последната
транша во месец декември редовно се уплаќа при крај на месецот и не можеше да се
искористи. Како и секоја година таа се пренесува во салдо на жиро сметка и овие средства се
користат како депозитни средства, ако затреба. Секоја година блок дотациите по малку ги
зголемуваат, но се зголемуваат и платите на вработените, така што блок дотацијата во делот
за покривање на материјалните трошоци сеуште не ги задоволуваат потребите, посебно во
делот за одржување на објектите. Општината прави напори да обезбеди средства и од други
извори, посебно донации, за реконструкции на училиштата.
Што се однесува до колона кредит, треба да се потенцира дека во 2021 година добиен
е нов кредит во вредност од 43.454.818,00 денари

4. Преглед на трошењето на тековна буџетската резерва од програма Д0 - Градоначалник за
2021

Р.
Бр.

Решение
Број/дата

Опис на намена

ИЗНОС
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1.

20-1988/2
22.12.2020

2.

20-178/2
26.01.2021

3.

20-302/2
10.02.2021

4.

20-121/2
18.02.2021

5.

6.

20-426/2
18.02.2021
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Средства за помош за лица со оштетен слух

63.000,00

Средства за помош за обнова и
50.000,00
реконструкција на ГТЦ ГЛОБАЛ Струмица по
настанат пожар
15.000,00
Средства за финансиска поддршка за
печатење книга за животот и делото на
Шабан Трстена
15.000,00
Средства за финансиска поддршка за
снимање на музички спот – Наташа Мијат
Крстевска

30.000,00

Средства за финансиска поддршка за
20-553/2
печатење на книга со сатирични афоризми
04.03.2021 – Васил Толевски

10.000,00

Средства за финансиска поддршка за
покривање болнички трошоци за повреда
настаната вон раб. време – Слободан Донев

30.000,00

7.

20-681/2
23.03.2021

8.

20-760/2
Средства за финансиска поддршка за
05.04.2021 опожарена куќа

10.000,00

9.

20-791/2
14.04.2021

Средства за помош за лекување и
покривање болнички трошоци

15.000,00

10.

20-783/2
21.04.2021

Средства за помош за починат член во
фамилија

10.000,00

11.

20-803/2
21.04.2021

12.

13.

14.

20-791/4
29.04.2021
20-881/1
28.04.2021
20-875/2
28.04.2021

5.000,00
Средства за финансиска поддршка
30.000,00
Средства за финансиска поддршка
10.000,00
Средства за помош за починат член во
фамилија
45.000,00
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15.

20-1015/2
19.05.2021
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Средства за помош за починат член во
фамилија

16.

20-983/2
19.05.2021

Средства за финансиска поддршка за
изградба на чешма во ОЃП,реплика на
познатата чешма УПИЈА од Галичник

17.

20-1053/2
27.05.2021

Средства за донација со купување
уметничко дело – ПРОЕКТ СРЕЌА

18.

20-1121/2
09.06.2021

19.

20.

20-1169/2
23.06.2021

Средства за помош за починат член во
фамилија

21.

20-1223/2
02.07.2021

23.

20-1221/2
02.07.2021

24.

20-1455/2
04.08.2021

25.

26.

27.

20-974/2
06.07.2021

20-791/2
14.04.2021

20-1855/2
10.11.2021

5.000,00

Средства за финансиска поддршка

Средства за помош за самохран родител

20-1426/2
27.07.2021

5.000,00

10.000,00

20-1195/2
23.06.2021

22.

9.000,00

40.000,00

10.000,00

30.000,00
Средства за финансиска поддршка за
авторски проект (учебник)
30.000,00
Средства за поддршка за одржување на
ИЛИНДЕНСКИ МАРШ
Средства за финансиска поддршка за
продолжување студии по пеење и глума на
ВЕНГЕР КОЛЕЏ

30.000,00

30.000,00
Средства за финансиска поддршка за
лекување и покривање болнички трошоци
10.000,00
Средства за финансиска поддршка за
проект – МЛАДИТЕ КРАТОРИ НА НАШАТА
ИДНИНА
-15.000,00
Средства за поддршка за делумно
покривање на трошоци предизвикани од
пожар
10.000,00
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28.

09-2102/2
30.11.2021
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Средства за помош за починат член во
фамилија

30.000,00

20.000,00
29.

09-1236/3
24.11.2021

30.

20-2212/2
10.11.2021

Намалување на реализација на сметката на
БУЏЕТ на ОЃП (прекнижување поради
вратени средства)
10.000,00

31.

Средства за помош за починат член во
фамилија

10.000,00

20-2204/2
10.12.2021

32.

20-2177/2
10.12.2021

33.

20-1791/2
10.12.2021

Средства за финансиска поддршка за
лекување во странство

8.000,00

Средства за финансиска поддршка за
универзитетска надоградба на
универзитетот по музика и танц во
Келн,Германија

10.000,00

Средства за финансиска поддршка за
лекување и покривање на болнички
трошоци
Средства за помош за починат член во
фамилија

Средства за финансиска поддршка за
подмирување режиски трошоци
Средства за финансиска поддршка за
школување
ВКУПНО :

Број 08-554/15
од 15.03.2022 година
Скопје

630.000,00

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Завршна сметка на Буџетот
На Општина Ѓорче Петров за 2021 година
Се објавува Завршната сметка на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2021
година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та седница на Советот,
одржана на ден 15.03.2022 година.

Број 09-611/14
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 33 од Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник
на Р.С.Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21 и 150/21) и член 16 став 1 точка 2 од
пречистен текст на Статутот на Општина Ѓорче Петров („Службен гласник на Општина
Ѓорче Петров“ бр.18/13) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот
на Општина Ѓорче Петров („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр. 3/19 и
5/21), советот на Општина Ѓорче Петров на 10-та седница одржана на 15.03.2022
година донесе:
ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ
НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЗА 2021 ГОДИНА
1.Општ дел
Член 1
Завршната сметка на Општина Ѓорче Петров за 2021 година се состои од:
Планирано
Остварено
------------------------------------------------------I.Вкупно приходи
829.491.824
538.916.981
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Приходи од дотации
Приходи од трансфери
Приходи од донации
II.Вкупно расходи
Од утврдени намени
Расходи од резерви
III. Дефицит/Суфицит
IV.Финансирање
Прилив
Домашно задолжување
Странски заеми
Депозити
Одлив
Отплата на главница

462.465.765
4 8.937.200
32.510.300
222.256.000
43.025.067
20.297.492
896.406.005

226.290.207
15.287.702
16.960.419
218.975.289
48.996.567
12.406.797
532.140.701

894.406.005
1.600.000

531.108.190
1.032.511

-66.514.181

6.776.280

66.514.181

-6.776.280

84.808.281
43.454.818
0
41.353.463
18.294.100
18.294.100

11.517.774
12.832.908
0
-1.315.134
18.294.051
18.294.054

Член 2
Планираните приходи и приливи по извори и видови, и расходи и одливи по
основни намени, се искажува во: Билансите на приходи и Билансите на расходи на
Завршната сметка на Буџетот на Општината.
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Член 3
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Ѓорче Петров на 31.12.2021
година претставува збир од остварените приходи во тековната 2021 година и
пренесениот вишок од претходните години.
-

Салдо на 31-12-2021

53.211.916,00ден.

Салдо на основен буџет (630)
Салдо буџет дотации (930)
Салдо буџет самофинасирачки активности (787)
Салдо на сметка кредити (786)
Салдо од сметка донации (785)

12.345.197,00 ден.
21.455.765,00 ден.
1.521.659 ,00 ден.
6.363.466,00 ден.
11.525.829,00 ден.

Салдата на секоја сметка поединечно се пренесуваат во наредната 2021 година
и се депозитни средства.

Член 4
Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Ѓорче Петров
за 2021 година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми,
сметки и основни намени.
Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за
2021 година ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-554/16
од 15.03.2022 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за донесување на План за парцелација од Урбанистички
проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена А2 –
Домување во станбени згради од две градежни парцели ГП 2.44 и ГП 2.45 во опфатот
на ДУП за Градска четврт СЗ 20,
КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Се објавува Одлуката за донесување на Планот за парцелација од Урбанистички
проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена А2 –
Домување во станбени згради од две градежни парцели ГП 2.44 и ГП 2.45 во опфатот
на ДУП за Градска четврт СЗ 20, КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров, Општина Ѓорче
Петров – Скопје, што Советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та седница на
Советот, одржана на ден 15.03.2022 година.

Број 09-611/15
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ185 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 63 став (1) и став (9) од Законот за урбанистичко
планирање („Службен весник на Р.С Македонија“ број 32/20), член 16 став (1)
точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров – Пречистен текст („Службен
гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) и Статутарните одлуки за измена
и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров („Службен гласник на
Општина Ѓорче Петров“ бр.3/19 и 5/21), советот на Општина Ѓорче Петров на 10та седница одржана на 15.03.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на План за парцелација од Урбанистички проект со план
за парцелација за формирање на градежна парцела со намена А2 – Домување
во станбени згради од две градежни парцели ГП 2.44 и ГП 2.45 во опфатот на
ДУП за Градска четврт СЗ 20, КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров,
Општина Ѓорче Петров – Скопје

Член 1
Со оваа одлука се донесува Планот за парцелација од Урбанистичкиот
проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена
А2 – Домување во станбени згради од две градежни парцели ГП 2.44 и ГП 2.45
во опфатот на ДУП за Градска четврт СЗ 20, КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров,
Општина Ѓорче Петров – Скопје.
Планот за парцелација, како составен дел од Урбанистички проект со
план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена А2 –
Домување во станбени згради од две градежни парцели ГП 2.44 и ГП 2.45 во
опфатот на ДУП за Градска четврт СЗ 20, КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров,
Општина Ѓорче Петров – Скопје, е изготвен во целост почитувајќи ги одредбите
зададени со важечкиот Детален урбанистички план за Градска Четврт СЗ 20,
Општина Ѓорче Петров (Одлука бр.08-3187/3 од 01.10.2019 год. и Одлуки за тех.
исправки бр. 08 220/4 од 30.01.2020 год. и 08 1392/29 од 31.08.2020 год.), како
и согласно Законот за урбанистичко планирање, Правилникот за урбанистичко
планирање („Службен весник на Р.С Македонија“ број 225/20 и 219/21) и
останатата релевантна законска и подзаконска регулатива.
Член 2
Со Планот за парцелација од Урбанистички проект со план за
парцелација за формирање на градежна парцела со намена А2 – Домување во
станбени згради од две градежни парцели ГП 2.44 и ГП 2.45 во опфатот на ДУП
за Градска четврт СЗ 20, КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров, Општина Ѓорче
Петров – Скопје од претходно планираните две градежни парцели 2.44 и 2.45 се
формира една градежна парцела (2.44А), а согласно со член 63 став (1) од
Законот за урбанистичко планирање.

ɋɬɪ186 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Член 3
Планот за парцелација од Урбанистичкиот проект со план за парцелација
за формирање на градежна парцела со намена А2 – Домување во станбени
згради од две градежни парцели ГП 2.44 и ГП 2.45 во опфатот на ДУП за Градска
четврт СЗ 20, КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров, Општина Ѓорче Петров – Скопје
е изработен од ДТУ БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје со технички број 0801-384/21 од
февруари 2022 год.

Планот за парцелација е со следната содржина:
1. Опис и образложение на парцелацијата
2. Графички дел – план за парцелација
3. Синтезна карта
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-554/17
од 15.03.2022 година
Скопје

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

ɋɬɪ187 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ 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“
бр.3/19 и 5/21), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на Јавната
Општинска Установа за деца - детска градинка
„Росица“ - Ѓорче Петров - Скопје
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишната сметка за 2021 година на
Јавната Општинска Установа за деца - детска градинка „Росица“ - Ѓорче Петров Скопје, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на 10-та седница на Советот,
одржана на ден 15.03.2022 година.

Број 09-611/16
од 15.03.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Стојкоски с.р.

ɋɬɪ188 Ȼɪɨʁ4. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

Ɇɚɪɬ 2022 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 116 став 1 алинеја 4 од
Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ 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
„Службен весник на Р.С.Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 294/21),
член 16 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Ѓорче Петров - Пречистен текст
(„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) и Статутарните одлуки за
измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров („Службен гласник на
Општина Ѓорче Петров“ бр. 3/19 и 5/21), советот на Општина Ѓорче Петров на 10-та
седница одржана на ден 15.03.2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишна сметка за 2021 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 2021 година на
Јавната општинска установа за деца - детска градинка „Росица“ - Ѓорче Петров Скопје, за сметките:
- 7780101996 787 17,
- 7780101996 903 11 и
- 7780101996 603 10.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Ѓорче Петров“.

Број 08-554/18
од 15.03.2022 година
Скопје

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

