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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија” бр.5/2002), член 16 став 1 точка 37 од Статутот на
oпштина Ѓорче Петров – Пречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров
бр.18/2013), Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина
Ѓорче Петров (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), советот
на општина Ѓорче Петров на седница одржана на ден 28.12.2020 година, донесе:
ПРОГРАМА
за меѓународна соработка на општина Ѓорче Петров за 2021 година
I.

Вовед

Надлежностите на општините, па оттаму и на општина Ѓорче Петров, во областа
на меѓународната соработка произлегуваат од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002). Имено член 14 од овој закон
пропишува дека општините можат да соработуваат и со единици на локалната
самоуправа на други земји, со меѓународни организации на локалните заедници, како
и да членуваат во меѓународни организации на локалните власти. Понатаму, член 2
од истиот закон ја дефинира „меѓународна соработка на општините" како секое
дејствие на општините од Република Македонија преземено во согласност со закон,
заради воспоставување соработка меѓу нив и локалните заедници или локалните
власти на една или повеќе други држави, како и членување на нивните асоцијации во
меѓународни организации на локалните заедници или локалните власти.
Општина Ѓорче Петров има воспоставено разни облици на меѓународна
соработка со вкупно осум општини oд земји членки на Европска Унија и земји
кандидати за членство во Европска Унија. Тие се следниве:
1. Општина Кушадаси, Република Турција, донесена е одлука за збратимување и
потпишан Протокол за соработка на сите полиња на дејствување на двете општини во
1999 година;
2. Општина – реон Красна Полјана, град Софија, Република Бугарија, донесена е
одлука за збратимување од страна на Советот на општина Ѓорче Петров и потпишан
Протокол за врски и соработка помеѓу двете општини во 2006 година;
3. Општина Ормож, Република Словенија - иако формално правно не е потпишан
договор за соработка, постои долгогодишна соработка со општината започната во
2008 година.
4. Општина Поважска Бистрица, Република Словачка, склучен договор за
соработка помеѓу двете општини во 2016 година; донесена одлука за збратимување
од страна на Советот на општина Ѓорче Петров и потпишана декларација за
понатамошна соработка помеѓу двете општини во 2017 година;
5. Општина Разлог, Република Бугарија, иако формално правно не е потпишан
договор за соработка помеѓу двете општини, остварена е извонредно успешна
долгогодишна соработка која резултираше со заедничко изготвување и
спроведување на проектот „Направи и научи - Имплементација на образовни методи
на учење преку правење, за користење на соларната енергија во основните училишта,
2016-1-МК01-КА201-021676“. во рамките на Erasmus+ Programme, Клучна акција 2:
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Стратешки партнерства, финансиран од ЕУ. Проектот се спроведуваше во периодот
од ноември 2016 до октомври 2018 година
6. Општина Осечина, Република Србија, потпишана е иницијатива за соработка и
збратимување, донесена е одлука за збратимување и потпишан е протокол за
збратимување и меѓусебна соработка помеѓу двете општини во 2017 година.
7. Општина Ириг, АП Војводина, Република Србија, потпишана иницијатива за
соработка и збратимување и донесена одлука за збратимување од страна на Советот
на општина Ѓорче Петров во 2019 година, предвидена е финализација на постапката
за збратимување;
8. Општина Пирот, Република Србија, потпишана иницијатива за соработка и
збратимување во 2019 година, предвидена е финализација на постапката за
збратимување;
Во тек на 2018 и 2019 година беше интензивирана комуникацијата и
координацијата на активностите, како и организацијата на заеднички средби, со сите
погоренаведени локални самоуправи во странство со кои општината има остварено
разни облици на меѓународна соработка.
Ваквото интензивирање на соработката беше преземено со цел да се разгледаат
подетално прашања/проблеми/проекти од заеднички интерес од областа на
одржливиот локален економски развој, заштитатата на животната средина,
природното и културното наследство, туризмот, енергетската ефикасност како и од
други области. При тоа се идентификуваа и можни ко-баратели со кои општина Ѓорче
Петров би изготвувала заеднички предлог-проекти и соодветни апликации на
отворените повици за поднесување предлог-проекти, кои Европската Унија и
поединечни земји членки на Европската Унија ги финансираат во рамките на ИПА
програмата за предпристапна помош, други програми на ЕУ, како и билатерални
програми на поединечни земји членки на ЕУ за меѓународна помош.
Во 2020 година пандемијата на коронавирусот Ковид-19 како и мерките и
препораките донесени од страна на Владата на РСМ и националните влади во земјите
на збратимените/пријателски општини за спречување на неговото ширење справување пред се со здравствено-економските последици од пандемијата,
забраните за патување, ограниченото движење како и препораките за сведување на
минимум на непродуктивните трошоци резултираа со нереализирање на
предвидените
посети/средби
помеѓу
општина
Ѓорче
Петров
и
збратимените/пријателски општини. Се реализираше само една посета во странство
во месец февруари 2020 година пред избувнувањето на пандемијата. Средствата
наменети за нереализираните средби со збратимени/пријателски општини, во
земјата и странство, кои претставуваат непродуктивни трошоци – патни трошоци,
дневници и угостителски услуги – беа пренаменети за зголемување на месечниот
паричен надоместок на работниците од комуналните служби, како и за набавка на
средства за дезинфекција и хигиена на општинските основни училишта и објектите
на градинката.
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Контактите, комуникацијата и средбите со претставништвата на меѓународните
организации, амбасадите и дипломатските претставништва, продолжија да се
реализираат, иако со значително намален интензитет и пред се за целите на
реализација на веќе одобрените донаторски проекти.
Општината и понатаму продолжи да поднесува апликации на отворени повици
за доставување предлог проекти во рамките на регионалните форуми организирани
од ЦР на Скопски плански регион и други проекти финансирани од разни донатори
(како на пример Швајцарската Агенција за Соработка и Развој, Шведската Развојна
Агенција,итн. ), како и апликации за грантови и заеми одобрени во рамките на МСИП
проектот спроведуван од Министерството за финансии со финансиска поддршка од
Светска Банка. Општината активно учествуваше на сите обуки и настани кои се одвива
во рамките на подготовката на програмата ИПА 2020 „ЕУ за општините“ чијшто повик
беше објавен во ноември 2020 година. Предвидено е изготвување и поднесување на
концепт за иновативен предлог проект со учество на општина од ЕУ, во рамките на
овој повик, до крај на 2020 година. Во тек на годината не беа објавени нови повици за
поднесување предлог проекти во рамките на ЕУ ИПА програмите за прекугранична
соработа со Р. Србија и Косово.
Во декември 2019 година општина Ѓорче Петров беше избрана заедно со осум
други општини да учествува во тек на 2020 г., во проектот „Зајакнување на
општинските совети“, спроведуван од страна на Програмата за развој на обединетите
нации (УНДП), а со финансиска поддршка на Швајцарската агенција за развој и
соработка (SDC). Крајната цел на проектот е да се создадат оддржливи, ефективни и
ефикасни општини, чие работење ќе биде транспарентно, отчетно и одговорно,
секогаш во служба на граѓаните и нивните потреби.
Во 2020 г. општината успешно учествуваше во сите три проектни компоненти –
1) градење на капацитетите на Советот и грант од 12.000 CHF за иновативни ICT
решенија, 2) финансиска поддршка – грант во износ од 2.700.000 денари за
приоритетни проекти избрани по пат на јавни консултации со граѓаните– форуми на
заедницата и 3) вмрежување на членовите на Советот.
Како дел од компонента 1, членовите на Советот, општинските координатори на
проектот и претставниците на администрацијата, успешно ги завршија сите 11 модули
на обуки. По пат на консултации меѓу советниците, Градоначалникот и општинската
администрација, беше изготвен и одобрен предлог-проект за изработка на нова
општинска вебстраница – „Транспарентна општина – задоволни граѓани“. Оваа
иновативна ICT алатка за подобрување на транспарентноста и отчетноста на
општината и граѓанско учество е финансирана со проектниот грант од 12.000
швајцарски франци. Јавната набавка ја спроведе УНДП, реализацијата започна во
ноември 2020 а се очекува новата вебстраница да биде изготвена најдоцна до крај на
јануари 2021 година. Вебстраницата ќе овозможи поголема прегледност, достапност
и транспарентност на податоците/извештаите и документите кои општината треба
редовно да ги објавува.
За подобра финансиска отчетност и транспарентност
инсталирана е и контролна табла на вебстраницата на општината со податоци за
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реализација на буџетот на квартална и годишна основа.
Во рамките на компонента 2), во периодот од 18 февруари до 26 август 2020 г,
општината успешно организираше јавни консултации, односно проектен форум во
заедницата во тек на кој се одржаа 4 форумски сесии и три работилници. Форумот
овозможи активно учество на граѓаните во процесот на одлучување, преку
идентификување на приоритетни проблеми и предлог решенија, како и разработка
на предложените решенија во предлог-проекти. На четвртата форумска сесија,
граѓаните со најголем број гласови, го избраа како најприоритетен проектот „Со
мобилност до инклузија преку безбедно осветлени патеки“ кој е финансиран со
проектниот грант од 2.700.000 денари. Со проектот се предвидува да се реши во
целост проблемот со недостиг на јавно осветлување на два пешачки премини во
близина на основно училиште, како и приодните патеки на движење од влезовите до
седум училишни згради и два објекта на градинката. Сите интервенции ќе се
направат на точки кои се идентификувани како критични по безбедноста и сигурноста
на учениците, наставниците, родителите/семејствата, и општо на граѓаните. Целта е
да се овозможи подобар пристап до објектите на училиштата и градинката, а со тоа и
до наставните и воннаставните активности на децата со типичен развој и децата со
попреченост кои се вклучени во редовниот воспитно образовен процес, и подобар
квалитет на живот на жителите на општината. Ќе се подобри безбедноста,
посетеноста на наставните и воннаставните активности од страна на децата; ќе се
намали чувството на несигурност кај учениците, вработените, родителите и
граѓаните; а ќе се зголеми и учеството на граѓаните, децата, мажите и жените во
активностите на фоклорните ансамбли и спортските клубови и здруженија кои ги
користат салите и објектите на училиштата. Со проектот е предвидено поставување
на 71 столбови, 91 високо-квалитетни енергетски ефикасни светилки, 71 фундаменти,
1239 метри напојни водови, како и светлосни знаци и концентрирано осветлување на
2 два пешачи премини со 2 еднострани конзолни столбови. Согласно договорот
склучен со УНДП на 17 септември 2020г. проектот ќе се спроведува до крај на април
2021 година, а неговата реализација започна на крај на месец ноември 2020, по
спроведената постапка за јавна набавка.
Во рамките на компонента 3) членовите на Советот успешно учествуваа на повеќе
онлајн состаноци на тематските работни групи. Во 2021 покрај онлајн состаноците на
тематските работни групии се очекува и организирање на настани за вмрежување со
физичко присуство, доколку се создадат поволни услови.
Пандемијата привремено го одложи и спроведувањето на проектот „Нова
спортска опрема за здрави спортки навики и интеграција на децата“ финансиран
преку програмата за меѓународна соработка на Р. Бугарија. Во соработка со
Амбасадата на Р. Бугарија рокот за имплементација на проектот е продолжен и истиот
ќе се реализира во 2021 година.
II.

Цели на Програмата
А) Општа цел

ɋɬɪ57 Ȼɪɨʁ11. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 28.Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 2020 ɝɨɞɢɧɚ

Понатамошно јакнење на сите постоечки облици на меѓународна соработка на
општина Ѓорче Петров, во функција на поддршка на одржливиот локален економски
развој, заштитата на животната средина, природното и културното наследство,
подобрување на услугите од областа на образованието, културата, спортот, туризмот,
енергетската ефикасност и комуналните дејности.
Б) Специфични цели
1. Понатамошно јакнење на комуникацијата и координацијата со локалните
самоуправи во странство со кои општината има остварено разни облици на
меѓународна соработка, и иницирање и развивање меѓународна соработка со
новоидентификувани општини/градови.
2. Понатамошно јакнење на контактите, комуникацијата и средбите со
претставништвата на меѓународните организации и амбасадите и дипломатските
претставништва на поголемите земји донатори во РСМ.
3. Зголемено искористување на сите домашни и меѓународни фондови кои се
достапни за единиците на локалната самоуправа, преку изготвување и поднесување
на издржани и квалитетни предлог проекти, самостојно или во партнерство со
локални самоуправи од државата и други земји.
III. Опис на проекти и активности
Се очекува дека со спроведување на подолу наведените проекти и активности во
рамките на Програмата за меѓународна соработка за 2021 година позитивно ќе се
влијае врз утврдените недостатоци/проблеми и успешно ќе се реализираат општата
и специфичните цели на програмата.

Бр.

3.

2.

1.
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Спроведувач/
Носител
(сектор/одделение)
Проектен тим
(меѓусекторски)

Буџет ОЃП

Буџет ОЃП

март – август

јуни

Извор на
Временска
финансирање рамка
(буџет ОЃП/
програми на
Влада
/Донатор)
Буџет ОЃП
март – август

144.448,00
денари

64.405,00

66.680,00
денари

Проценет
Буџет

Се очекува дека со спроведување на подолу наведените проекти и активности во рамките на Програмата за
меѓународна соработка за 2021 година позитивно ќе се влијае врз утврдените недостатоци/проблеми и успешно
ќе се реализираат општата и специфичните цели на програмата.

III. Опис на проекти и активности

8.

7.

6.

5.

4.

Организирање средба во општина
Ѓорче Петров со делегации од сите
збратимени/пријателски општини
од странство по повод „Денот на
општината“ – 20 Септември и
пригодната традиционална
манифестација „Звуци на
културата“.
Организирање посети во
странство на делегација од
општина Ѓорче Петров заради
учество во меѓународни проекти
каде општината е придружна или
партнерска организација
Комуникација и координација со
локални самоуправи во странство
заради дефинирање и
реализација на програма за
економска соработка
Комуникација и координација со
локални самоуправи во странство
заради дефинирање и
реализација на иницијативи за
соработка од други области
(образование, спорт, култура,
туризам, одржлив економски
развој итн.).
Поддршка за имплементација на
проектот „Младински локални
банки“ поддржан од Амбасадата
Буџет ОЃП

7

Одделение за поддршка
Буџет ОЃП
на
Градоначалникот/Сектор

Одделение за поддршка
Буџет ОЃП
на
Градоначалникот/Сектор
за економски одржлив
развој
Одделение за поддршка
Буџет ОЃП
на
Градоначалникот/Сектор
за економски одржлив
развој

Одделение за поддршка
на Градоначалникот

Буџет ОЃП
Одделение за поддршка
на
Градоначалникот/Сектор
за економски одржлив
развој

јануарисептември

тековно

тековно

јануари декември

септември

186.000,00

/

/

168.144,00
денари

324.260,00
денари

12. Активно следење на сите повици
за поднесување на предлогпроекти и изготвување на предлог
проекти за истите, во рамките на
меѓународните програми за

на САД а спроведуван од
Здружението на граѓани
„Младите можат“ – финансирање
на проекти кои ќе се одберат по
пат на консултации со младите
9. Координација на
имплементацијата на проектот
„Зајакнување на општинските
совети“ чиј донатор е
Швајцарската агенција за
соработка и развој, а спроведувач
е УНДП.
10. Координација на
имплементацијата на проектот
„Нова спортска опрема за здрави
спортски навики и интеграција на
децата“, финансиран од
Програмата на Р. Бугарија за
меѓународна соработка.
11. Изготвување апликација за
иновативен проект во рамките на
јавниот повик ИПА 2020 „ЕУ за
општините“.
Донатор

Донатор – ЕУ
ИПА 2020
Програма „ЕУ
за
општините“
ОЃП

Одделение за поддршка
на Градоначалникот/
Сектор за економски
одржлив развој

Оддделение за
поддршка на
Градоначалникот/
Сектор за економски
одржлив развој
Одделение за поддршка
на
градоначалник/Сектор
за економски одржлив
развој/други сектори и

8

Донатор

Одделение за поддршка
на Градоначалникот

за економски одржлив
развој

Тековно

јануари - јуни

јануари – мaj

јануари-јуни

/

/

2.128.000,00

/

помош на ЕУ и на разни земји
донатори.
13. Редовна комуникација,
координација и организирање
средби со претставништавата на
меѓународни организации како и
со странски дипломпатскиконзуларни претставништва во
РСМ.
Вкупно (финансирано од буџет на ОЃП)
Вкупно (финансирано од донатори)

9

одделенија зависно од
тематиката
Одделение за поддршка
на Градоначалникот

953.937,00
2.128.000,00
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IV.

Очекувани резултати

Зголемување и јакнење на соработката со сите домашни и меѓународни
чинители (локални самоуправи, организации, институции, дипломатско конзуларни
претставништва) како и зголемување на бројот на иницијативите/проектите со кои
општина Ѓорче Петров ќе настапува пред разни меѓународни донатори, во земјата и
во странство, а по нивно евентуално прифаќање и одобрување ќе ги спроведува,
самостојно или во соработка со локални самоуправи од странство.

V.

Следење на имплементацијата на програмата и остварувањето на
предвидените резултати

Одделението за поддршка на Градоначалникот ќе ја следи реализацијата на
предвидените цели, активности, исходот од активностите, временска рамка,
ограничувања/ризици, индикатори (за успешноста во работата и целни индикатори),
како и активностите на лицата/проектните тимови одговорни за спроведување на
одредената
активност/проект.
Покрај
следењето
на
успешноста
на
проектите/активностите предвидени со програмата редовно ќе се следат и сите
финансиски параметри поврзани со остварувањето на Програмата во тесна
координација со Секторот за финансиски прашања.
Одделението за поддршка на Градоначалник ќе ги изготвува и доставува до
Советот сите неопходни извештаи за спроведувањето на програмата.

VI.

Финансирање на проектите/активностите предвидени со програмата за
меѓународна соработка

Проектите/активностите утврдени со оваа програма ќе бидат финансирани од
Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2021 година, или алтернативно од странски
донатори онака како што е предвидено во Дел III. Опис на проекти и активности.
За активностите од областа на меѓународната соработка што ги опфаќа
Програмата, а кои ќе се појават во текот на 2020 година ќе бидат предвидени
дополнителни финансиски средства во Буџетот на oпштина Ѓорче Петров.
VII.

Завршни одредби

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.
Број 08 – 2040/9
Од 28.12.2020 година
Скопје

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

