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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа 

(Службен  Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина 
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 
бр.18/2013) и Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на 
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14), 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување на Одлука за меѓуопштинска соработка со Град Скопје  

за изградба на ул.63 и ул.65 во с.Волково, Ѓорче Петров 
 
 

Се објавува Одлуката за меѓуопштинска соработка со Град Скопје за 
изградба на ул.63 и ул.65 во с.Волково, Ѓорче Петров, што Советот на Општина 
Ѓорче Петров ја донесе на Шеесет и втората седница на Советот, одржана на ден 
10.03.2017 година. 

 
 
 
 
Број 09-763/1                 ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                     
од  10.03.2017 година                       ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                                   Сокол Митровски с.р. 
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Врз основа на член 36, а во врска со член 14 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” број 5/02),  член 4 од Законот за 
меѓуопштинска соработка (“Службен весник на Република Македонија” број 79/09) 
и член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-пречистен текст 
(,,Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров,, број 18/13), и Статутарната одлука за 
измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров(,,Службен гласник на 
Општина Ѓорче Петров,, број 13/14), Советот на Општина Ѓорче Петров на 62-рата 
седница одржана на 10.03. 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу  
Општина Ѓорче Петров и Град Скопје за финансиско учество за изградба  

на улица 63 и улица 65 во с. Волково 
 

Член 1 
            Со оваа одлука  се воспоставува меѓуопштинска соработка со Град Скопје и се 
уредува начинот, условите, финансирањето и други прашања заради остварување 
на заедничка цел и интерес помеѓу Општина Ѓорче Петров и Град Скопје за 
изградба на улица 63 и улица 65 во с. Волково- Општина Ѓорче Петров. 
 

Член 2 
             Во остварување на соработката, Градот Скопје ќе учествува со финансиски 
средства обезбедени од Буџетот на Град Скопје за 2017 година, во износ од 
2.424.137,00 денари, согласно Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Град Скопје и Општина Ѓорче Петров за финансиско учество за 
изградба на улица 63 и улица 65 во с.Волково-Општина Ѓорче Петров(,,Службен 
Гласник на Град Скопје,, број 2/2017). 

 
Член 3 

             За реализација на оваа одлука  Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров 
ќе склучи договор со Градоначалникот на Град Скопје, во форма и содржина 
пропишана со Законот за меѓуопштинска соработка. 
 

Член 4 
              Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Ѓорче Петров “. 
 
Број 08-623/3     Совет на Општина Ѓорче Петров   
Од 10.03.2017 година                Претседател,                                     
Скопје             Гоце Петрески с.р.                                                                                           
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа 

(Службен  Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина 
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 
бр.18/2013) и Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на 
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14), 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за реализација  

на Програмата за урбано планирање и Програмата  
за комунални дејности за 2016 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен Извештај за 
реализација на Програмата за урбано планирање и Програмата за комунални 
дејности за 2016 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров го донесе на 
Шеесет и втората седница на Советот, одржана на ден 10.03.2017 година. 

 
 
 
 
Број 09-763/2                ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                     
од  10.03.2017 година                       ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                                   Сокол Митровски с.р. 
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Врз основа на член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-
Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и 
Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче 
Петров(,,Службен гласник на Општина Ѓорче Петров,, број 13/14), Советот на 
Општина Ѓорче Петров на 62-рата седница одржана на 10.03. 2017 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за урбано планирање 

и Програмата за комунални дејности за 2016 година 
 
 

1. Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за реализација на 
Програмата за урбано планирање и Програмата за комунални дејности за 
2016 година. 

 
2. Заклучокот ке се објави во „Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“. 

 
 
 
 
Број 08-623/4     Совет на Општина Ѓорче Петров   
Од 10.03.2017 година                Претседател,                                     
Скопје             Гоце Петрески с.р.                                                                                          
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНА ПРОГРАМА 

 ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  „Ф“   
 

Ф.1  РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ - ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  ДО 
ДЕКЕМВРИ 2016год.     

 
ПРОГРАМА ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНА ПРОГРАМА Ф.1 

 ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА 2016година  
 

Урбанистички планови по Програма за 2007година   
  
1.   УПС - Урбанистички план за село Кучково со разработка на 

Блок 
Големина на плански опфат:    312.00 ха; 
      

Фаза:  Предлог план - ДОНЕСЕН.  
Цена:  По договор:       802.000,00 ден. 
  Платено:       481.200, 00 ден. 
  

Платено:       320.800, 00 ден.  
За доплата:         000.000, 00 ден.  
 

Средства: обезбедени од буџет на Општина Ѓорче Петров-Скопје;  
Изготвувач:  БИЛД – Доо Скопје; 
 Период на 
 донесување: ДОНЕСЕН ВО 2016 година.   

 
2. Изработка на Детални Урбанистички Планови-ДУП  согласно нов ГУП на 

град Скопје 2012-2022год. 
 
2.1. Според завршените постапки за Јавни набавка на услуги за Изработка на 

ДУП за сите градски четврти на територија на општината Ѓорче Петров, се 
избрани изготвувачи на ДУП, дефинирани цени, склучени договори и е 
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отпочната работа за Изработка на ДУП-ови за градските четврти уште во 
2013год. 
За плановите со поголеми Четврти од 30.00ха. градот Скопје треба да 
донесе УПЧ - Урбанистички план за четврт, па потоа да се отпочне со 
постапка за донесување на ДУП.  
Дополнителен проблем е постапката за Е-урбанизам со која се менува и 
постапката за донесување на УПЧ. Град Скопје се уште нема изготвена 
динамика за тоа кои УПЧ  ќе бидат донесени со добиена согласност од 
МТЦ, ниту за колку време ќе се екипираат службите во град Скопје и 
колку време треба за УПЧ кои тие треба да се донесат согласно Е-
урбанизам. 
Дел од договорите се постари од две години, но одбраните изготвувачи 
не се спремни за нивно раскинување, заради отпочнати и завршени  
договорни обврски, за кои платиле, а за целиот период обезбедиле и 
банкова гаранција. 

    
2.2  ДУП за четврт С3 06 

Големина на плански опфат:    45.61ха; 
    

Фаза:   Предадена Планска програма и донесен Урбанистички план за 
четврт СЗ 06 од Град Скопје.   

  Планот е отпочнат за работа, по даден налог од Општина,  согласно   
новиот Закон за  Просторно и урбанистичко планирање, (Службен 
весник на РМ број 199/2015година) постапката во е-урбанизам е 
во фаза на работа и се спрема Предлог план за отпочнување на 
Јавна анкета. 

 Цена:  По договор:            236.000,00ден. 
  Платено:       000.00, 00 ден. 
  

За доплата:         236.000, 00 ден.  
Средства: обезбедени од буџет на Општина Ѓорче Петров-Скопје;  
Изготвувач:  Ин Пума  ДОО  Скопје ;  
Период на  
Донесување:   првата половина на 2017год. 
   
 
2.3  ДУП за четврт С3 16 

Големина на плански опфат:    47.38ха;   
  

Фаза:   Има донесен Урбанистички план за четврт СЗ 16 од Град Скопје.  Се 
спрема Планска програма и се усогласува предлог план за постапка 
во Е-урбанизам.  

Цена:   По договор:        680.797, 00 ден 
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  Платено:       000.00, 00 ден. 
  

За доплата:         680.797, 00 ден 
Средства: обезбедени од буџет на Општина Ѓорче Петров-Скопје;  
Изготвувач: ГИМ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје, 
Период на  
Донесување: Се спрема план за постапка по е- урбанизам, планирано е 

планот да се донесе во прва половина на 2017год. доколку не се 
одлучи да се води постапка за измена на ГУП, за дислокација на  ЈСП и 
планираното депо за шински возила. 

       
2.4  ДУП за четврт С3 13    

Големина на плански опфат:    51.70ха;    
Фаза:   Предадена Планска програма, се чека донесен Урбанистички план 

за четврт СЗ 13 од Град Скопје.   
Цена:   По договор:         1.300.023,00 ден.  

Платено:         0 00.000, 00 ден. 
  

За доплата:          1.300.023,00 ден. 
Средства: обезбедени од буџет на Општина Ѓорче Петров-Скопје;  
Изготвувач:  Ин Пума  ДОО  Скопје. 
Период на  
Донесување: Планот  ќе мирува се до добивање на УПЧ за четврт С3 
13. 
   Постапката за донесување се планира за 2017год. 
 

2.5  ДУП за четврт С3 14         
Големина на плански опфат:   64.96ха;   
  

Фаза:   Предадена Планска програма, одржана е анкета за прибирање 
информации за потребта на граѓаните. Се подготвува Предлог 
план за Јавна анкета и јавна презентација. 

Цена:   По договор:       1.911.600,00 ден. 
Платено:           764.640, 00 ден.   
За доплата:         1.146.960, 00 ден.  

Средства: обезбедени од буџет на Општина Ѓорче Петров-Скопје;  
Изготвувач: Иванов Инженеринг ДООЕЛ  Битола. 
Период на      
Донесување:  Има донесен УПЧ за четврт С3 14.        

Планот има одобрена планска програма, изготвен елаборат за 
ажурирана геодетска подлога.  Се планира да се донесе на крај на 
2017год.                
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2.6 ДУП за Четврти со површина помала од 30ха  со отпочна постапка 

за донесување  
                 

   2.7  ДУП за четврт С3 25 
Големина на плански опфат:    28.49ха; 
 

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

Цена:   По Договор:           199.420,00 ден. 
Платено:                000. 00, 00 ден. 

                  За доплата:                        199.420,00 ден. 
  
Средства: обезбедени од буџет на Општина Ѓорче Петров-Скопје;  
Изготвувач: ДПУ БИЛД ДООЕЛ  Скопје. 
Период на  
Донесување: Се чека согласност на Проект за инфраструктура за регулација на 
река  
   Вардар од град Скопје.        
 
 

2.8          ДУП за четврт С3 02      
Големина на плански опфат:    28.94 ха; 

      
Фаза:  Отпочнат план  со постапка по  Е-урбанизам, се чека мислење од 

АКН, Град Скопје и согласност од МТВ.   
Цена:  По Договор:             616.740,00 ден. 

Платено:                000.000,00 ден. 
За доплата:             616.740,00 ден. 

Средства: обезбедени од буџет на Општина Ѓорче Петров-Скопје;  
Изготвувач: Ин Пума  ДОО  Скопје, 
Период на  
Донесување: Се планира да се донесе во  прва половина на 2017год. 
   
 2.9  ДУП за четврт С3  11 

Големина на плански опфат:    26.04 ха;   
        

Фаза:   Се чека согласност од МТВ по Предлог план  . 
Цена:  По Договор:                   649.000,00 ден. 

Платено:                389. 400,00 ден. 
За доплата:             260.000,00 ден. 
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Средства: обезбедени од буџет на Општина Ѓорче Петров-Скопје;  
Изготвувач: Иванов Инженеринг  ДООЕЛ Битола.    
Период на  
Донесување: да се донесе во 01.2016год.   
 
 
2.10            ДУП за четврт С3 12 

Големина на плански опфат:    19.06 ха;  
         

Фаза:   Нацрт ДУП утврден на Совет и завршена јавна анкета.  
  Се спрема повторна јавна анкета.   
Цена:  По Договор:       477.900,00 ден. 

Платено:                286.740, 00 ден. 
За доплата:             191.160, 00 ден. 

Средства: обезбедени од буџет на Општина Ѓорче Петров-Скопје;  
Изготвувач:  Иванов Инженеринг  ДООЕЛ Битола. 
 Период на  
Донесување: Се планира да се донесе во 2016год но е неизвесно заради барање 
од граѓани до МТЦ, за кое очекуваат  одговор. 
 
 

   2.11           ДУП за четврт С3 07   
Големина на плански опфат:    21.09ха;    

Фаза:   Добиена согласност во Министерство за транспорт и врски, 
ДОНЕСЕН ПЛАН 

Цена:   По Договор:          454.300,00 ден. 
Платено:                454.300,00 ден. 
За доплата:             000,000,00ден 

Средства: обезбедени од буџет на Општина Ѓорче Петров-Скопје;  
Изготвувач: Иванов Инженеринг  ДООЕЛ Битола. 
Период на  
Донесување: донесен  на крајот на 2016год. 

    

3. Изработка на Урбанистички Планови за Села согласно 
ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНА НА ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ “Ф„ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЗА 2014година. 

 

3.1  УПС за село НОВО СЕЛО 
Големина на плански опфат:             126.56 ха;  

Фаза:  Изработена планска програма.Изработен предлог план за Јавна 
анкета. 
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Цена:  По договор:                  1.378.830,00 ден. 

Платено:                000.000,00 ден. 
За доплата:             1.378.830,00 ден. 

Средства: обезбедени од буџет на Општина Ѓорче Петров-Скопје;  
Изготвувач: ИН-ПУМА Доо Скопје.  
Период на  
Донесување: Се планира да се донесе до крајот на 2017год. 
 
3.2  УПС за село КИСЕЛА ЈАБУКА 

Големина на плански опфат:             26.40 ха;  
Фаза:  На крај на постапка за донесување. 
Цена:  По договор:                  159.772,00 ден. 

Платено:                127. 817,00 ден. 
За доплата:              31.954,40ден. 

Средства: обезбедени од буџет на Општина Ѓорче Петров-Скопје;  
Изготвувач: ИН-ПУМА Доо Скопје.  
Период на  
Донесување: Се чека согласност  од МТВ, да се донесе во почетокот на 2017год. 
 
3.3  УПС за село ВОЛКОВО 

Големина на плански опфат:             328.20 ха;  
Фаза:  Се спрема Предлог план за Јавна анкета и стручна презентација. 
Цена: По договор од 2015година:          1.853.615,00 ден. 

Платено:                000.000,00 ден. 
За доплата:             159.772,00 ден.  

Средства: обезбедени од буџет на Општина Ѓорче Петров-Скопје;  
Изготвувач: „ЛОУТЕК’ Доо Скопје. 
 Период на 
 Донесување: Се планира да се донесе во текот на  2017год. 
 
  
4. Завршена постапка за одобрена проектна документација во 

2016година - АУП: 
 
4.1.   Одобрени  АУП во 2016год.:  

a. АУП за бензиска на ГП 7.7 од ДУП СЗ 03, изготвен од ИН-ПУМА 
Скопје 

b. АУП за црква во УЗ Даме Груев,  за ГП 1.2 на КП 2415/3 КО Ѓорче 
Петров 5-Лепенец, изготвувач Планерис Куманово, 

c. АУП за А3 групно домување-дом за стари лица за ГП 1.1 на КП 
419/1 и КП 414 КО Ѓорче Петров 1-Ново Село од Општакт Ново 
Село, нарачател општина Ѓ.Петров изготвен од ЗУМ Проект, 
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d. АУП за производен погон со магацин на КП 388/1 и 678/1 од Општ 
акт за Ново Село , 

e. АУП за ГП Б.2.5 на КП 494/37 КО Ѓорче Петров 1-Ново Село 
општина Ѓорче Петров од УПВНМ Клучка стопански двор изготвен 
од ТАЈФА ПЛАН 

f. АУП за ГП Б.2.16 на КП 494/35 КО Ѓорче Петров 1-Ново Село 
општина Ѓорче Петров од УПВНМ Клучка стопански двор изготвен 
од ТАЈФА ПЛАН 

g. АУП за изградба на објект – сервис за поправка на лесни и тешки 
возила на ГП Б.2.8 на КП 493/2 КО Ѓорче Петров 1-Ново Село 
општина Ѓорче Петров од УПВНМ Клучка стопански двор изготвен 
од ДОО УРБАН ГИС Куманово. 

 
 
5. Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А: 
 

• Донесени планови до 2016година 
  5.1   Деталните планови за: СЗ 03; СЗ 04; СЗ 08; СЗ 15; СЗ 18; СЗ  10; 

      СЗ 07, и УПС Кучково, се донесени во 2016година. 
 

5.2 ДУП кои се во постапка и кои се планираат да се донесат до крајот на 
2016год се, СЗ 02, ДУП СЗ 11 , СЗ 12, СЗ 06 и СЗ 16. Сите планови се во 
отпочната постапка, а во завршна фаза на донесување се  ДУП СЗ 11,  ДУП 
СЗ 02 и УПС за Кисела Јабука. 

 
5.3 АУП-и одобрени во 2016год. вкупно 7. 
 

• За проектни документации-постапката ја води општината а 
средствата се целосно на инвеститорот, освен проектната документација  кои се за 
потреба на општината, за кои средствата се обезбедени од буџетот  на општината. 

 
 II.  Подпрограма Ф.2. и Ф.3. за уредување на градежно земјиштеи уредување 

на просторот во руралното подрачје 
 

1. Подпрограма  ФA. и ФD. За уредување на градежно земјиште 
класифицирано по основни сметки 

 
482.110 Подготовка на проекти вклучувајчи дизајн на улици, пешачки патеки, 

плoштади и други јавни површини 
 
1.  Во фаза на изработка се основни проекти за изградба и реконструкција на 

повеќе   улици во општината за период 2016/2017год. и тоа за: 
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1.1 Основен проект за изградба на улици согласно ДУП СЗ 18 и тоа Ул.2,3,4,5,6 со 

широчина    према усвоите од усвоениот ДУП, 
1.2  Основен проект за изградба на Улици во дел од ДУП Спортски терени, 
1.3  Основн проект за Изградба на Ул.Волче Наумчевски,во должина од (110+210) 

м, и широчина према теренските услови, 
1.4  Основен проект за Изградба на Улоци согласно ДУП СЗ 03, 
1.5  Основен проект за Реконструкција на Ул.Кузман Капидан, во должина од 

200м, и широчина од 6,00м и тротоари 2х2м,  
1.6  Основен проект за Реконструкција на Улица Радушка, со посебен проект за 

атмосверски колектор,  
1.7  Основен проект за Реконструкција и проширување на патот за Кучково, со 

посебна пешачка и велосипедска патека,  
1.8 Основен проект за доградба на локалниот пат с.Орман до спој на патот за 

Косово, 
       За изработка на проектите, согласно законската регулатива, избрана е фирма 

согласно Закон за Јавни Набавки при што како најповолна е избрана фирмата 
ГИ Македонија-Скопје, а средствата се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче 
Петров. 

 
481.210 Подготовка  на проекти за деловни објекти 
 

1.  Изработен е основен проект  за реконструкција со пренамена во детска 
градинка во ОУ Ѓорче Петров, 

 
        

482.120 Изградба на улици, пешачки патеки, плоштади и др. јавни површини 
 

1.    Изградба на улици  
 
А. Завршена е градбата на бул.Партизански Одреди, од порта Влае до 

црквата св.Петар и Павле со нов кружен ток на сообраќајот, 
    а средствата  се обезбедени со меѓуопштинска соработка со Град Скопје. 

Б. Во фаза на реконструкција е ул.Ѓорче Петрв од кружниот тек кај СП Планет 
се до општинската зграда, при што целосно се реконструира асвалтниот 
коловоз и комплет се реконструираат тротоарите, Со средствата обезбедени 
со меѓуопштинска соработка со Град Скопје 

 
В.  Со средствата обезбедени со меѓуопштинска соработка со Град Скопје 

- Во фаза на припрема е градбата на улиците во УЗ дексион и тоа ул. 
Црногорска2,ул.4, ул6, ул.8,ул10 и ул.12. 
- Завршена е изградбата на ново проектирана улица 2 делот кој ја 
поврзува улицата од Пошта до ул.Македонска Војска и ќе ги поврзе 
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новоизградените објекти за полициската станица и против пожарната 
станица со булеварот. 
 

В.   Со новото кредитно задолжување преку Министерство за Финансии на РМ 
и Светска Банка,  завршена е градбата на планираните улици при што се 
завршени следниве улици:  

       - Завршена е реконструкцијата на дел од ул. Исае Маџоски, во должина од 
210м, 

       - Завршена е реконструкцијата на ул. Злате михајловски, во должина од 
392м, 

       - Завршена е реконструкцијата на ул. Ибе Паликуќа, во должина од 350м,, 
       - Завршена е градбата на ул. Браќа Галеви, во должина од 100м, 
       - Завршена е градбата на улицата Вија Игнатија, во должина од 236м, 
       - Завршена е градбата на ул. Црногорска 2( кракот кој води према 

гробишта), во должина од 187м, 
       - Завршена е градбата на улицата Јадранска, во должина од 100м,при што 

изведена е нова водоводна, фекална и атмосверска 
канализација,поставена е нова електрична инсталација и поставено е 
современо електрично осветлување, 

 - Завршена е градбата на улицата Новопроектирана- Антон Кецкаров во 
УЗ Даме груев, 

       - Завршена е градбата на улицата Австралиска во УЗ Даме Груев, 
       - Завршена е градбата на улицата Антон Чехов во УЗ Даме груев, на сите 

овие улици изведени се подземните инсталации, водоводи и канализации, 
потоа поставена е нова електромрежа за улично осветлување, изработен е 
современ асвалтен коловоз и изработени се тротоар со павер елементи . 

       - Завршена е градбата на улиците Новопроектирани 3,4 и 5 како дел од 
улицата Алекса Демниевски во УЗ Дексион, при што комплетно се 
иизведени подземните инсталации, водовод, фекална и атмосверска 
канализација, поставена е нова електрична инсталација за улично 
освтлување, изработен е современ асвалтен коловоз и изработени се 
тротоари со павер елементи. 

В.1 За изградба на улиците согласно пропозициите од СВ Банка за изведувач е 
избрана фирмата Ф-ка Карпош,со кого е потписан договор бр.03-13/30 од 
01.06.2015год во вредност од 51.845.969,00ден. додека согласно законот 
за јавни набавки за вршење на стучен надзо избрана е фирмата Евро 
Конслатинг од Скопје, со кого е потписан договор бр.03-45/21 од 
22.06.2015год. во вредност од 2.360.000,00ден. 

 
Г.  Изградбата или реконструкцијата на улици во Урбаниот и руралниот дел на 

општината:  
 
        - Завршена е изградбата на ул. Пеклане 2,со коловоз од Павер елементи, 
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        - Завршена е реконструкцијата на ул.4 во МЗ Ново Село, со изградба на     
нов асвалтен слој и тротоари од едната страна на улицата, 

        - Завршена е изградба на улицата Лука Геров 7, при што предходно 
поставена е водоводната мрежа и фекалната канализација, додека 
коловозот е изведен со павер елементи, 

        - Завршена е изградбата на улица 5 во Ново Село се до пречистителна 
станица во должина од 650м, 

        - Завршена е градбата на улицата 42 во МЗ Кисела Јабука, во должина од 
342м. со коловоз од павер елементи. 

        - Извршена е реконструкција на повеќе улици со струган асвалтен 
материјал и тоа на улиците: 

        - Во С. Волково на ул. 31,33,37,39,41,102,49 и други, 
        - Во Кисела Јабука на ул. 8,18,34,36 
        - Во с.Орман пристапниот пат за гробишта, 
      Изведувач на работите беше фирмата ЈУ БАЈ2 
 
Д.  Завршена е градбата на паркингот на ул.Социјалистичка Зора-кај зграда---, 

истиот е уреден со павер елементи, и поставени се нови столбови за 
осветлување на истиот. 
      За изградба на улиците, согласно законската регулатива, избрана е фирма 
согласно Закон за Јавни Набавки при што како најповолна е избрана фирмата 
ЈУ БАЈ2-Скопје, со кого е склучен договор.  
Исто така согласно законската регулатива и законот за Јавни Набавки, за 
надзор над градбата е избрана фирмата Евроконсалтиг- Скопје, со кого е 
склучен договор. 

        Градбата на преостантите улици планирани за 2016год, зависат од 
приливот на средства во Буџетот на Општината. 

 
   Ѓ. Завршена е градбата на локалниот пат од с.Волково(сред село) до с.Орман-

Делница 2( од ОУ Јоаким Крчовски до с.Орман(до преминот на 
железничката пруга во должина од 1700м, 
         Средствата за изградба се обезбедени од Агенција за Финансиска 
Поддршка на Земјоделието и Руралниот Развој на РМ во износ од 
12.323.940,00 ден. и Општина Ѓорче Петров во висина од 2.218.309,00ден.      
За изградба на улиците, согласно законската регулатива, избрана е фирма 
согласно Закон за Јавни Набавки при што како најповолна е избрана фирмата 
Филип Инжењеринг-Скопје, со кого е склучен договор 
        Исто така согласно законската регулатива и законот за Јавни Набавки, за 
надзор над градбата е избрана фирма Пема инжењеринг, со кого е склучен 
договор.  

 
 
2. Изградба на пешачки патеки, тротоари и други јавни површини 
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 2.1 Завршена е изградбата на автобуска постојка на ул.Лука Геров во Уз даме 

Груев. Изведувач на работите е ЈП Улици и Патишта. 
         Средствата се обезбедени од буџетот на Град Скопје и Општина Ѓорче 

Петров,  
2.2  изработени се пристапни патеки,паркинза и тротоари 
       - Изработен е пристапна патека и паркинг кај објект за колективно 

домување на ул.Наум Чакрев, 
      - Изработена е пристапна патека со бехатон елементи на крак на ул.Антон 

Кецкаров, 
       -  Изградена е патека на ул. Шарпланинска со павер елементи, 
       -  Извршена е реконструкција на патека врз каналот во УЗ Дексион, 
       -  Изработена е бетонска банкина на патот Орман с. Никиштане, 
       -  Изработена е пристапна патека на ул.Хрисо Батанџиев, 
       - Изработено е паркиралиште за коли за станарите на зградите на ул. Христо 

Батанџиев, 
       - Изработени се улиците 31, 53 и 33 до фаза асфалтирање. 
         Изградбата на останатите улици за кои веке има потпишано тригодишен 

договор, ќе се реализираат во зависност од приливот на средства во 
Буџетот на општината. Планирани а не изведени улици се: 

          Ул.Браќа Чакреви, ул.Ѓуро Салај, ул.Јосиф Ковачев, ул.Наум Чакарев, 
ул.Рафајло Батина3 и улиците во с.Волково ул31,ул.53 и ул 33. 

 
          V10. Детски градинки 
 

481.230 Реконструкција на деловни објекти 
 

   1.   Заврешена е градбата со пренамена на одредени простории за детска 
градинка во ОУ Ѓорче Петров, при што предвидениот простор од ОУ 
комплетно е реновира и уреден-пренаменет за потребита за преселување 
на градинката од Дексион.Комплетно е пруреден дворот за престој на 
децата, уредена ефасадата и просторот-пациото за престој на 
децата.Уреден е влезниот дел на градинката од двете улици 4’ти Јули и ул. 
Ѓорче Перов со павер елементи и нова ограда. Градинката е во фаза на 
преселување на инвентарот и преселување. 

         Средствата за оваа грдба во висина од 3.000.000,00 се обезбедени од 
Министерството за труд и социјала, додека за уредување на просторот, 
фасадата, дворот, изградбата на подстаницата за парно греење се 
обезбедени средства од буџетот на општината и од детската градинка. 

2.     Во детската градинка Росица клон Детелинка изградена е нова занимална, 
како дел од проектот за проширување на овај објект во целина. Средствата 
во висина од 3.000.000,00 се обезбедени од општината како гранд за 
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предходно успешно реализирани обврски-изградени улици со  кредитот од 
св.Банка. 

3.     Во целост е завршена догрдбата на ОУ Беровски во Хром, при што е 
извршено и реновирање на стариот дел од ОУ, и се комплет уредено со 
современа опрема и пуштено во работа.  

4.   Извршена е санација на ООУ Димитар Поп Беровски после оштетување од 
земјотресот со средства од општината. 

         Средствата се обезбедени од МОН. 
 

LA. Подпрограма Спорт и рекреација(Капитални трошоци)  
 
482.920 Изградба и одржување објекти за спорт и рекреација 
 
1.      Спортски терени-рекреација 
1.1    Нови спортски терени 
 

     - Во УЗ Дексион завршна е градбата на  повеќе наменско игралиште, кое е 
комплет снабдено со сите реквизити за спортување на младите во мал 
фудбал, кошарка или ракомет  
Средствата за изградба се обезбедени од буџетот на РМ, преку Агенција за 
млади и спорт на РМ- за повеќенаменското игралиште, додека другите 
средства за уредување на просторот со новите соддржини се обезбедени од 
Буџет на Општина Ѓорче Петров.  
- Во текот на овај период изградени се повеќе игралишта за билдирање на 
децата уредени со реквизити и тоа во непосредна близина на постојните 
повеке наменски игралишта и тоа во Даме Груев, На ул.Социјалистичка Зора, 
Во УЗ Хром во прсторот на месноста Јурија. 
Средствата за изградбата се обезбедени од буџетот на општината. 

 
1.2    Реконструкција на постоечки спортски терени 
 
       На сите спортски терени во општината сукцесивно е вршено одржавњето 
на  теренот, реквизитите, а најчесто поправка или замена на дел од жичаните 
огради. 
      - Во Оу Мирче Ацев заменети се таблите и обрачите на кошевите во салата и 
надворешните игралишта, и извршено е делумна поправка на жичаните огради, 
      -  Во Оу Страшо Пинџур поправени се таблите на кошевите и обрачите, 
      -  Во Оу Тихомир Милошевски извршена е поправка на дел од жичаната ограда 
околу игралиштето.  

 
2. Детски игралишта 

 
Извршени се поправки на повеќе детски игралишта( во реонскиот парк-на 
двете детски игралишта) на игралиштето кај новиот кружен тек при што е 
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извршена поправка на реквизитите( лулашки, клацкалки, промена на 
подлогата од песок и сл.) 
- Во ПОУ Јоаким Крчовски во Никиштане завршена е реконструкцијата на 
детското игралиште, со промена на клацкалките, лулашките идр. 
- Во УЗ хром извршена е поправка на реквизитите од детското игралиште. 

 
Средствата за реконструкција на спортски терени и одржување на детските 
игралишта  се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче Петров за 2016год.  

 
3.   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. 
 
3.1  Во ОУ Беровски завршена е реконструкција на училиштето кое беше оштетено 

од земјотресот, при што планираната реконструкција на горниот и долниот 
спрат се целосно завршени. Средствата за оваа реконструкција во целост се 
обезбедени од Буџетот на општината.   

 
JU. Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води 

 
482.310 Подготовка на проекти вклучувајќи и дизајн за фекална и атмосферска 

канализација 
 

1. Направени се повеќе проекти со ко-финансирање на Град Скопје и 
општината кои се произлезени од законските обврски по основ на платен 
надомест за уредување на градежно земјиште, и тоа:  

        Во Завршна фаз е изработка на Основни Проекти за подобрување на 
водоснабдувањето на општината со посебе резервоар од 5000м3, на Оризарски 
рид.  

 
482.320 Изградба на фекална и атмосферска канализација. 

 
A)  Фекална канализација 

1. Завршена е фаза на градба   на секундарна канализациона мрежа во    УЗ 
Даме Груев на ул. Пекљане 4 и крак на ул Австралиска, ул,Пекљане7 и ул 
Тиранска. 

    - Изработена е фекална канализација на ул.Алекса Демниевски 3,4и5, 
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     JGO. Изградба на системи за водоснабдување 
 
482.710 Подготовка на проекти вкључувајќи и дизајн за водоводна мрежа 
 
1. Направени се повеќе проекти со ко-финансирање на Град Скопје и општината 

кои се произлезени од Законските обврски по основ на платен надоместок за 
уредување на градежно земјишт, што ги изработи ЈП Водовод и канализација-
Скопје. 
  

482.320 Изградба на системи за водоснабдување 
 
1. Завршена е изградбата на дел од водоводната мрежа на улицата 22 во 

с.Волково со приклучоци на индивидуалните куќи. 
Изборот на изведувачот е извршен согласно Закон за јавни набавки, при што 
како најповолен е избрана фирмата ЕНЕРГОМОНТ, со кого е потпишан Договор 
за градба бр.03-30/18 од 27.06.2014год. во висина од 2.039.774,00ден.  
Надзорот над градбата на фекалната канализациона мрежа, согласно Закон 
за градба, го врши ГИ Македонија-Скопје(фирма избрана на тендер согласно 
Закон за јавни набавки) со кого е склучен договор бр.03.39/13 од 30.04.2014год. 
во вредност од 413.118,00ден. 

Средствата за изградба се обезбедени од Буџет на општината. 
2. Во фаза на изградба е водоводна мрежа прва фаза во с.Никиштани со 

средства на Министерство за животна средина а изведувач на работите е 
Трансмет Скопје. 

 
JA. Изградба на јавно осветлување 

 
482.810 Подготовка на проекти на капацитети од енергетика 
(ННелектрична мрежа и топлификациона мрежа) 
 
≠ Направени се повќе проекти и со ко-финансирање на градот Скопје и кои се 

произлезени од Законските обврски по основ на платени надоместоци за 
уредување на градежно земјиште.  
 

482.820 Изградба на објекти од енергетиканиско-напонскаелектрична и     
топлификациона мрежа 

 
1. Направени се повеќе приклучоци на објекти со ко-финансирање на Град Скопје 

и општината кои се произлезени од Законските обврски по основ на платени 
надоместоци за уредување на градежно земјиште.  

2. Извршена е дислокација на нн и вн електро мрежа за проширување на 
локалниот пат с.Волково-с.Орман. 
Средствата се обезбедени од Буџет на општината. 
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482.930 Реконструкција на објекти од енергетика (нисконапонска и топлификациона 

мрежа) 
 
1. На магистралните и собирни улици Градот врши замена на светилките, бидејќи 

одрѓувањето на овие улици е во надлежност на Град Скопје.  
 

2. На локалните улици и јавни површини во надежност на општината во функција се 
околу 3.700 светилки од различни типови.  

 
 За исправноста на светилките и линиите за јавното (улично) осветлување  се 

грижи Сектор за урбанизам- Одделение за инвестиции и тековно одржување. 
  
 Одделението интервенира секојдневно, по пријави од граѓани (телефонски 

или усмено)  регистрирани во пријавна листа за интервенции или писмени 
барања од група граѓани, доставени преку Архива(службено). 

 По пријавната листа се врши замена на не исправните електроелементи  
(светилки, пригушници, фасонки итн)., а по барањата, но по претходно  
извршена анализа за потребните финансиски средства, се поставуваат нови 
линии  за улично осветлување, согласно барањата. 

  На територијата на општината просечно дневно се вршат над 30 интервенции 
на светлечки места, штопретставува околу 1% од вкупниот број на светилк, при 
што е извршена замена на сијалици, пригушници, фасонки и други 
електроелементи.  

 Во изминатиот период од годинава извршено е следното: 
 
1. Прправка или промена на светилки; 

 
-  Живина 125w.......................................................................................... 0 
-  Живина 250w........................................................................................ 12 
-  Обични 60 w....................................................................................... ...  0 
-  Метал Халоген 400w.......................................................................  62 
-  Флуо 55w.............................................................................................. .112 
-  Штедливи 11 w..................................................................................... 34 
-  Штедливи 18 w................................................................................... 187 
-  Штедливи 40w.................................................................................2383 
-  Штедливи 70w.......................................................................................57 
-  Штедливи 100w.....................................................................................18 
- Сијалица VTF 250W……………………………………………………….  .96 
- Заменска сијалица 150w ……………………………………………… . ...4 
- Заменска сијалица 250w………………………………………………….38 
                                                                                ----------------------------------------- 
                                                                                 Вкупно: 3003 
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Оваа количина на променети светилки пресметано со бројот на работните 
денови изнесува 12 променети светилки на ден, односно интервенции на ден. 
 

 
1. Флуоресцентни цеви и стартери od 18 do 36 w............................ 191 
2. Заштитно стакло200W.........................................................................     117 
3. Сенил вкупно..........................................................................................        64 
4. Фасонкивкупно......................................................................................     .112 
5. Рефлектори (50W , 70W и 100W) вкупно...........................................74 
6. Флуо-Арматури, Вандерми вкупно................................................... 110 
7. Елек склопки (32А, 40А, 63А)вкуп и Грбенасти склопки.......181 
8. Затегачвкупно.........................................................................................     .49 
9. Обрачивкупно..........................................................................................     ...5 
10. Поцинкована лента 2N30x4………..................................................   .722 
11. Форел со сонда и тајмер.....................................................................  ...57 
12. Метални столбови-канделабри вкупно.......................................... 14 
13. Дрвени столбови до7m вкупно .......................................................... ...2 
14. Кабел PGP 3x1,5mm² 5х2,5 мм2 /m¹……………………..……   …….550 
15. Кабел од разни профили  m¹…….…………………………............… 5500 
16. Друг електро материјал како осигурувачи, стеги, жица, стартер, прекинувачи 

и др. е евидентирано во градежните дневници и книги. 
 

Зa извршените работи Одделението води обемна документација (градежни 
дневници, градежни книги, фактури и сл).  Во градежните дневници внесени се 
податоци за секој ден, кога, на кои локации (улици) и какви електороматеријали се 
потрошени. Комисијата за комунални работи може да добие информации и да 
изврши увид за поединечни работи и периодично. 

 
-  Интервенции на поедини линии поради неизолирани  проводници и несоодветен 

пресек на жиците поради прекината линија од ветер, снег и др., извршена е 
реконструкција, односно замена на проводниците(петта жица) на повеќе улици 
во руралниот дел на општината. Заменети се и подземни кабли поради 
оштетувања во уз Дексион. 

 
      Одделението интервенира и се грижи и за осветлувањето на објектите за кои е 
надлежна општината, како: спортски игралишта, детски игралишта, дворовите на 
градинките и основните училишта, урбани и месни заедници и паркот.  
 
      Во извештајот, збирно дадени се потрошените електроматеријали и друга 
опрема за извршените работи. 
Средствата се обезбедени од буџетот на Општина Ѓорче Петров. 
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Изведувач на работите е фирмата ДОРА ДООЕЛ- Скопје, избрана согласно законот 
за Јавни набавки, со која епотписан договор бр.03-22/13 од 25.03.2014 год на 
вредност од 8.496.000,00ден и нов договор бр.03-62/18 од 15.09.2015 год на износ 
од 6.175.174.00ден. 
 
  JZ. Јавно осветлување- поправка и тековно одржување 
 
424.390 Одржување на други градби 
 
1. Во текот на изминатиот период редовно е вршено одржување на часовникот 
и дисплејот во градскиот парк, со фирма претходно избрана согласно Закон за 
јавни набавки, при што е избрана фирмата ГЕО ХАЈД 
Средствата се обезбедени од Буџетот на Општината. 
 
2.  Фонтаните, пумпните построенија и резервоарите, редовно се се одржувани 
со фирмата избрана за таа намена, согласно Закон за јавни набавки, при што е 
избрана фирмата Турбо Инженеринг. Во текот на овој период извршена е 
замена на одредени пумпи кај бунарите и вградени се нови пумпи во пумпната 
станица во с.Кучково. Поради работа во реонскиот парк на Општинскиот објект, 
оваа година фонтаните не беа пуштени во работа. 
Средствата одржување се  обезбедени од Буџетот на Општината. 
 

2. За новогодишното украсување на повеќе улици и јавни површини во 
општината, во 2015/2016год. Беа потрошени  средствата во висина од 
1.252.545,00ден.фирма избрана согласно законот за јавни набавки, 
Средствата беа обезбедени од Буџетот на Општината. 

 
III  ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 
 
I Под Програма J.O. одржување на урбана опрема 
 
424.440 Поправки и одржување на урбана опрема  
 

1. Реконструирани се повеѓе парковски клупи и корпи за смет, заменети се даски 
104 на оштетени клупи и 208 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. 

    
II Под Програма J.N. Урбана опрема(капитален расход) 
 
480.190 Набавка на урбана опрема 
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1.Извршена е набавка и поставување на нови 59 парковски клупи и 41 корпи за 
отпадоци кои се поставени на повеќе локации на општината. Постојано се 
одржувани постојните клупи со промена на скршени или оштетени даски, 
промена на штрафови, бојадисување на клупитеи поправка на постојните канти 
за смет. 

 
Ред.б
рој 

Локација на поставување            
КЛУПИ 

   КАНТИ ЗА СМЕТ 

1. ОУ Ѓорче Петров 2 / 
2. Социјалистичка Зора 2 / 
3. ОУ Мирче Ацев 2 / 
4. Болница св. Лазар 5 5 
5. Ул. Исае Маџоски Хром 4 2 
6. На просторо кај Пошта                     5                                     4 
7. УЗ Хром  испред згради 2 2 
8. Очна Болница / 4 
9. Зграда кај полиција 2 2 

10. Игралиште кај кружен ток-Фина                     2   2 
 

11. Градинка Рипчиња                    6                                     4 
12. Комуналун Пункт 4 / 
13. Амбуланта Волково 2 1 
14. ОУ Ѓорче Петров 3 / 
15. Хром на ул Исае Маџоски 2 2 
16. Парк кај надвозник 5 / 
17. Зграда позади полиција                     2                                     2 
18. Хром играличте 4 4 
19. ОУ Мирче Ацев / 6 
20. УЗ Мирче Ацев 3 / 
21. УЗ Хром  1 1 
22. Автобуска кај ОУ Јоаким Крчовски 2 1 

 ВКУПНО 59 41 
 

- Фирмата за набавка и поставување на опремата и одржување на постојната е 
избрана согласно законот за јавни набавки, при  што како најповолна е избрана 
фирмата ФИНА дооел-Скопје. 

 
Средствата за оваа позиција и за поправки на опремата се обезбедени од Буџет на 
општината. 
 
III и V Под Програма J.Z. и J.A. Јавно осветлување и    
 изградба на нови линии за јавно осветлување 
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- Прикажано во претходната програма 
- Фактурите од EVN за потрошена електрична енергија  за јавно осветлување  

 
IV  Под Програма J.4. За Јавна чистота 
 
421.190 Други комунални работи 
 
1. Со цел да се подобри хигиената на улиците и другите јавни површини, во 

општината редовно се ангажирани триесет невработени (социјално загрозени) 
кои секојдневно се ангажирани заради подобрување на комуналната состојб, 
како и 21 социјален работник ангажирани преку Агенција за вработување. 

 
2. Во текот на годината повеќекратно се направени акции  со ЈП Комунална 

Хигиена за отстранување смет од дивите депонии , при што се дигнати околу  
600 m3 смет кој е депониран во Депонија ДРИСЛА. 

3. За расчистување на дивите депонии, поправка на пристапните патишта и други 
површини, согласно Законот за Јавни набавки одбрана е фирма ЈУБАЈ2, која во 
текот на годината очисти депонии од градежен шут и отпаден материјал во 
количина од околу 400 m3,, изврши прочистување на каналот во стопаски двор 
во должина од 900м, поправени- танпонирани се повеќе улици пред се во 
Волково, Кисела Јабука и Стопански Двор, кои значително беа оштетени од 
обилните дождови во пролетниот и летниот период,  
Средствата се обезбедени од буџетот на Општина Ѓорче Петров. 
 

4. Извршено е чистење на каналот за одводнување во Стопански Двор до Ново 
Село во должина од 1500m. 
Средствата за акцијата и чистењето на каналот се обезбедени од Буџет на 
Општина Ѓорче Петров. 

5. Извршено е чистење на каналот за одводнување од влезната глава во с.Орман па 
се до центарот на с.Волково, како и каналот за наводнување во с.Ново Село во 
вкупна должина од 3500m. 
Средствата за чистењето на каналот се обезбедени од Буџетот на Општинта. 

 
VI Под програма J.6. Одржување и заштита на локални патишта и 
 Сервисни и стамбени улици на територија на Општина Ѓорче Петров 
 
424.320 Одржување на локални патишта и улици 
 
 1.    Санирањето на ударните дупки по улиците се врши пролетно и есенско(зимско 

одржување). 
      Ударните дупки по улицитеза кој е надлежен Град Скопје-ги санира градот, а 

општинските –Одделението за тековно одржување и инвестиции. 
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      Истите се санираат(крпат) , по пријава од граѓани и по увидот на терен од 

вработените. 
      При интервенциите за свои потреби, фирмите EVN, Македонски 

Телекомуникации, ЈП Водовод и канализација и др., оштетувањата на 
асфалтните површини имаат обврска сами да ги санираат(вратат во 
првобитната состојба). 

 Во текот на изминатиов период извршено е крпење на ударните дупки и санирање на 
прекопи со топла асфалтна маса на следните улици: 

 
 - ул.Лепенец(1076) УЗ Даме груев 
 - ул.1 Ново Село, 
 - ул. Волковска, 
 - ул. ул.60 Волково Пржина 
 - ул. Лука Геров 
 - ул. Кузман Шапкарев  
 - ул. Радушка 
 - пат за с.Кучково 
 - ул.4ти Јли 
      - ул.Ѓуро салај  
 
        Во тек е есенско крпење на ударни дупки и санирање на поголеми оштетувања на      

асвалтните коловози, согласно договорот за меѓуопштинска соработка со Градот и 
Општината. 
За оваа намена е потпишан договор во вреднос од 6.000.000,00 ден. со јавното  
предпријатие ,,УЛИЦИ И ПАТИШТА,, Од таа вредност Градот ќе обезбеди 50% и 
Општината 50%. 

  
2.  За зимско одржување на локалните патишта и улициизбрани се фирмите Анизор 

Драшко ДООЕЛ, ДГИ БИЛД-ИНГ ДОО Скопје и ДГПТУ БИТЕМ ДООЕЛ Скопје и е 
во тек  зимското одржување.  

 Средствата за оваа позиција во висина од 2.000.000,00 ден се обезбедени од 
буџетот на Општина Ѓорче Петров. 

 
VII Под програма J.D. Изградба и реконструкција на локални      
         патишта и сервисни станбени улици 
 
1. Со оглед дека средствата од ЈП за државни патишта драстично се намаллија(за 

околу 50%), предвидените средства се користат само за летно и зимско 
одржување на локалните патиштаи улици и за активностите за пробивање и 
тампонирање на улици кое е прикажано во претходната Програма. 
 

2. Општината изврши реконструкција-надградба на дел од улиците во руралниот 
дел на општината и тоа на оние улици каде се завршени подземните 
инсталации(водовод и фекална канализација и каде се направени куќните 
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приклучоци).Во тек е поправка на улици каде во предходниот период се 
оштетени со нанесување на танпонски материјал, поравнување инабивање. 

3.   
VIII Под програма J.F. Изградба и сообраќајна сигнализација 
 
1. Во тек на изминатиов период, два пати е вршено бележење на улиците во 

општината, при што е обновувана хоризонталната сигнализација на поважните 
сообраќајници( ул.Ѓорче Петров, ул.Лука Геров, ул.Христо Батанџиев, 
ул.Кичевска, ул.Панајот Гиновски и извршено е бележување на игралиштата и 
сл.). 

2. Извршена е набавка на  60 сообраќајни знаци и истите се поставени на 
најкритичните места на улицитекои се спојуваат со улици од повисок ранг(значи 
СТОП и знаци за првенств на минување, како и знаци за ограничена брзина). 
Средствата се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче Петров. 

 
IX Под Програма J.G. Изградба на систем за водоснабдување 
 
     Активностите од оваа под програма се прикажани во претходната програма. 

 
X Под програма  J.I. Изградба на систем за одводнување на отпадни води 
 
 Во текот на 2016год. Исчистен е каналот за наводнување –одводнување кој 

поминува низ с.Орман, с.Волково и дел од каналот во с.Ново Село во должина од  
3500m. 

Средствата се обезбедени од буџетот на Општина Ѓорче Петров. 
 

 
XI Под програмаJ.M.Изградба и реконструкција на парковски површини и 
зеленило 
 
1. Спроведени се акциите за Одбележување на денови на пролетта и екологијата 

со садење садници во училишните дворови и градинките, одржани се еколошки 
часови и сл. R1-Програма. 

2. Поддржана е акцијата на Влада на Република Македонија иград Скопје за 
Чистење на дивите депонии и уредување на просторот околу пешачката патека 
на кејот на река Вардар.  

3. Уредени се површините околу ново изградените улици, игралишта и околу 
школските објекти и градинки, со хумизирање, набавка и садење на квалитетни 
садници од дрва и затревување на зелените површини. 

 
Средствата за горе наведените позиции се обезбедени од Буџет на Општина 
Ѓорче Петров. 

 



Стр.26  Број 3.  Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров   10.Март  2017 година 
 
 
     J8. Други комунални услуги 
424.230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
 

Извршена е пролетна а во тек е есенската дератизација против глодари при што 
третирани се над 2000 шахти на целата територија на општината.Исто така 
извршена е пролетна дезинфекција на просториите во ОУ и останатите 
Општински објекти.  
Средствата се обезбедени од Буџет на општината. 

 
XII.     СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

 
Во одделението за спроведување на урбанистички планови во 2016год. 
примени се  2202 предмети за решавање и 113 предмети останати од 
предходната година, или вкупно 2315 предмети. Од вкупниот број предмети за 
решавање , решени се 2267.  
Согласно законот за легализација на бесправно изградени објекти примени се 
12.162 предмети, од кои решени се 5.428 заклучно со 09/2015год. , а 6.734 се во 
постапка на решавање.Примените предмети се со следната структура:  

 
 
ИЗВЕШТАЈ 
ОД 01-12/2016 

 
 
Ред. 
Бр. 

 
ВИД НА ПРЕДМЕТОТ – 
(Барањето) 
Одделение за 
спроведување на 
урбанистички планови П

ри
м

ен
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ет

и 
во
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и 
во

 
20

16
 го
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О
ст

ан
ал

е 
пр

ед
м

ет
и 

за
 

ре
ш

ав
ањ

е 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1.  ИЗВОД ОД ДУП 1520 / 1520 1520 / 
2.  ОДОБРЕНИЕ ЗА 

ГРАДЕЊЕ 
 
115 

 
51 

 
166 

 
148 

 
18 

3.  ИЗМЕНА ВО ТЕК НА 
ГРАДБА  

   
26 

 
13 

  
39 

     
32 

 
7 

 
4.  

ОДОБРЕНИЕ ЗА 
АДАПТАЦИЈА - 
ПРЕНАМЕНА  

 
15 

 
9 
 

 
24 
 

 
21 
 

 
3 
 

5.  
 

ПОТВРДИ, ОДГОВОРИ 
ДО ИНСТИТУЦИИ И 
ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

 
193 
 

 
14 

 
207 

 
199 

 
8 

6.  ИДЕЕН ПРОЕКТ 89 23  112 101 11 
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7.  ЗАПИСНИЦИ ОД 
НАДЗОРНИ ОРГАНИ 

 
57 

 
2 

 
 59 

 
59 

 
/ 

8.  РЕШЕНИЕ ЗА ОБЈЕКТИ 
ЗА КОИ НЕ Е 
ПОТРЕБНО 
ОДОБРЕНИЕ 

 
 9 

 
/ 

 
9 

 
9 

 
/ 

9.  ЗАКЛУЧОК ЗА 
ИСПРАВКА НА 
ГРЕШКА, ПРЕКИН, 
ЗАПИРАЊЕ И ДР. 

 
115 

 
/ 

 
115 

 
115 

 
/ 

10.  РЕШЕНИЈА, ОДЛУКИ 57 / 57 57 / 
11.  ПРОМЕНА НА 

ИНВЕСТИТОР 
 
6 

 
1 

 
7 

 
6 

 
1 

  
ВКУПНО ОД ТАБЕЛА:                                                  

 
2202 

 
113 

 
2315 

 
2267 

 
48 

 
 

Примени предмети за 
легализација по 
години: 
       2011 година - 
10916 
      2014 година -       42 
      2015 година -     150 
    2016 годинма -  1054 
                Вкупно         
12162 

 
РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ 

ОСТАНАТИ 
ПРЕДМЕТИ 
ЗА 
РЕШАВАЊЕ 

2011-
2013 

2014 2015 2016  

 
2497 

 
1262 

 
973 

 
696 

 
6734 

 ВКУПНО ОД ТАБЕЛА  
12162                                    

 
5428 

 
6734 

 
 
 

1. Надоместок за уредување на градежно земјиште по основ на издадени одобренија 
за градба во урбаниот дел на територијата на Општина Ѓорче Петров  до 9ти месец 
2016 година примени се  33.672.274,00 денари. 

 
2. Наплата на комунална такса по основ на издадени одобренија за градба во 

руралниот дел од територијата на Општина Ѓорче Петров 9ти месец  2015година 
наплатени се    1.229.429,00 денари. 

 
3. За предметите кои се завршени за легализација на беспшравно изградени објекти 

до сега се уплатени вкупно 9.596.094,00 денари. 
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XIII.  СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ СОГЛАСНО АКЦИОНИОТ ПЛАН ЗА ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ 
 
Мерка 1: Објекти во надлежност на Општина Ѓорче Петров( градинки, објекти на 
основни училишта): 
 

- Изработени се барања за средства за реконструкција на кровови во ОУ Димитар 
Беровски, ОУ Ѓорче Петров и ОУ Јоаким Крчовски.Барањата се поднесени во 
Министерство за образование и наука на РМ –Програми за 
инвестиции./Подобрување на условите во основното образование. Согласно 
објавените резултати во план се да се реконструираат крововите на ОУ Димитар 
беровски и ОУ Ѓорче Петров, но кога ќе се почне со реализација сеусте немаме 
информација. 

- Од оштетувањата предизвикани од земјотресот најпогодено беше ОУ Беровски, 
од тие причини веднаш е пристапено на санација на училиштето кое е завршено, 
при што целосно се санирани училниците и ходниците на горниот кат со 
поставување на нова конструкција на таваните и зидовите, како и во неколку 
простории во приземјето. По завршената реконструкција наведените простории 
се бојадисани и комплет средени се предадени за употреба. Средствата во 
висина од 2.500.000,00 ден се целосно обезбедени од Буџетот на Општината. 

- со средства обезбедени од МОН завршена е доградбата на првата фаза на ОУ 
Беровски подрачно училиште во Хром и истото е пуштено во употреба за 
учебната 2017/2018 година. 
 

- Со средствата од МТСП во висина од  3.000.000,00ден и средства од општината 
и градинката во висина од 7.000.000,00ден. извршена е пренамена со 
адаптација на дел од ОУ Ѓорче Петров за потребите на детска градинка-клон 
Кокиче,и истата е предадена за употреба.Во фаза е преселувањето на 
градинката Кокиче-во УЗ Дексион во новите простории. -  Извршена е целосна 
реконструкција на објектот во кругот на ОУ Беровски, кој е пренаменет за детска 
градинка. 

- Со средствата од грантот од кредитот од Светска Банка во висина од 
3.000.000,00ден. и средства во висина од 1.000.000,00ден од општината 
извршена е доградба на една занимална во детската градинка-клон Детелинка и 
истата е предадена во употреба. 

 
- Изготвени се барања за изградба на нови, реконструкција, доградба и 

адаптација на постоечки објекти на детски градинки и ОУ(енергетски-ефикасни) 
и сите се доставени до Министерство за труд и социјална политика на РМ и 
Влада на РМ во следниот редослед и тоа за: 
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1. Изгрдаба на нова градинка во С.Волково за згрижување на 100деца, за која 
општината изнајде локација а МТСП веќе изработува основен проект. Со градбата 
се очекува да се одпочне во почетокот на 2017година. 

2. Надградба-доградба на постоечкиот објект(кат) на ЈОУД –детска Градинка Росица, 
објект "Калинка" во УЗ Хром. 

3. Надградба на ОУ Тихомир Милошевски, 
 
Мерка 2: Јавно осветлување/ Замена на светилки со енергетски-ефикасни 
На територијата на општината во изминатото деветтомесечие, направена е замена на 
неисправни електроелементи(светилки, пригушници, фасонки итн.) со енергетски-
штедливи, и тоа: 
- Штедливи 11 w...................................................................................................34 
- Штедливи 18 w.................................................................................................187 

- Штедливи40w................................................................................................2383 
- Штедливи 70w....................................................................................................57 
- Штедливи 100 w.................................................................................................18 

 
                        ------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                     Вкупно штедливи светилки:   2679 
 
Средствата потрошени за Мерка 2 се обезбедени од другите програми од буџетот на 
општината. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ  НА ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И 
ПРИРОДАТА 

 
 

1. Под Програма JO одржување на урбана опрема 
 
424.440 Поправки и одржување на урбана опрема  
 

≠ Реконструирани се повеѓе парковски клупи и корпи за смет, заменети се даски.104 
на оштетени клупи,208 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. 

    
II Под Програма J.N. Урбана опрема(капитален расход) 
480.190 Набавка на урбана опрема 
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≠ Извршена е набавка и поставување на нови .59 парковски клупи и 41.корпи за 
отпадоци кои се поставени на повеќе локации на општината. Постојано се 
одржувани постојните клупи со промена на скршени или оштетени даски, промена 
на штрафови, бојадисување на клупитеи поправка на постојните канти за смет.( 
локациите се дадени во предходните програми) 
 
Средствата за оваа позиција и за поправки на опремата се обезбедени од Буџет на 
општината. 
 

2. Под Програма J4 за Јавна чистота 
       421.190 Други комунални работи 
 

1. Со цел да се подобри хигиената на улиците и другите јавни површини, во општината 
редовно се ангажирани триесет невработени (социјално загрозени) кои секојдневно 
се ангажирани заради подобрување на комуналната состојб, како и 21 социјален 
работник ангажирани преку Агенција за вработување. 

2. Во текот на годината повеќекратно се направени акции  со ЈП Комунална Хигиена 
за отстранување смет од дивите депонии , при што се дигнати околу  400 m3 смет 
кој е депониран во Депонија ДРИСЛА. 

3. За расчистување на дивите депонии, поправка на пристапните патишта и други 
површини, согласно Законот за Јавни набавки одбрана е фирма ЈУБАЈ2 , која во 
текот на годината очисти депонии од градежен шут и отпаден материјал во 
количина од околу 3500 m3 , поправени- танпонирани се повеќе улици пред се во 
Волково, Кисела Јабука и Стопански Двор, кои значително беа оштетени од 
обилните дождови во пролетниот и летниот период. 
Средствата се обезбедени од буџетот на Општина Ѓорче Петров. 
 

4. Извршено е чистење на каналот за одводнување во Стопански Двор до Ново Село-
спој со река Лепенец во должина од 1500m. 
Средствата за акцијата и чистењето на каналот се обезбедени од Буџет на Општина 
Ѓорче Петров. 

5. Извршено е чистење на каналот за одводнување од влезната глава во с.Орман па се 
до центарот на с.Волково, во вкупна должина од 3500m. 
Средствата за чистењето на каналот се обезбедени преку Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ. 

 
 

3. Под Програма J7 - Одржување и користење на паркови и зеленило 
               424.390 Одржување на други градби 
 
1. Во текот на изминатиот период редовно е вршено одржување на часовникот и 
дисплејот во градскиот парк, со фирма претходно избрана согласно Закон за јавни 
набавки, при што е избрана фирмата ГЕО ХАЈД. 
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Средствата се обезбедени од Буџетот на Општината. 
 
2.  Фонтаните, пумпните построенија и резервоарите, редовно се се одржувани со 
фирмата избрана за таа намена, согласно Закон за јавни набавки, при што е 
избрана фирмата Турбо Инженеринг. Во текот на овој период извршена е замена на 
одредени пумпи кај бунарите и вградени се нови пумпи во пумпната станица во 
с.Кучково. Поради работа во реонскиот парк на Општинскиот објект, оваа година 
фонтаните не беа пуштени во работа. 
Средствата одржување се  обезбедени од Буџетот на Општината. 
 
  424590 Одржување на други зелени површини 
 
1. Спроведени се акциите за Одбележување на денови на пролетта и екологијата 

со садење садници во училишните дворови и градинките, одржани се еколошки 
часови и сл. R1-Програма. 

2. Поддржана е акцијата на Влада на Република Македонија за пошумување на 
голинитесо масовно учество на населението. Во општината се посадени нови 
садници во сите основни училишта, детски градинки и обновени се дрвореди на 
дел од улиците. R1-Програма. 
 

3. Уредени се површините околу ново изградените улици, како ул.Партизански 
Одреди,  паркот од новиот спортски комплекс, со хумизирање, набавка и садење 
на квалитетни садници од дрва и затревување на зелените површини кај ОУ 
Беровски во Хром, кај Детската градинка во ОУ Ѓорче Петров-Кокиче и детската 
градинка Детелинка. 
  
Средствата за горе наведените позиции се обезбедени од Буџет на Општина 
Ѓорче Петров. 

 
   4.    Под програма J8 - Други комунални услуги 
              424.230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
 

Извршена е пролетна и есенска дератизација против глодари при што 
третирани се над 2000 шахти на целата територија на општината.  
Средствата.  се обезбедени од Буџет на општината. 
 
     424.390 Одржување на други градби 
Фонтаните, пумпните построенија и резервоарите, редовно се се одржувани со 
фирмата избрана за таа намена, согласно Закон за јавни набавки, при што е 
избрана фирмата Турбо Инженеринг. Во текот на овој период извршена е 
замена на одредени пумпи кај бунарите и вградени се нови пумпи во пумпната 
станица во с.Кучково. Поради работа во реонскиот парк на Општинскиот објект, 
оваа година фонтаните не беа пуштени во работа. 
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      Средствата за одржување се  обезбедени од Буџетот на Општината 
 
 

4. Под Програма R1 - Заштита на животна средина и природа 
                      426990 - Други оперативни расходи 
 
     1. Спроведени се акциите за Одбележување на денови на пролетта и екологијата 

со садење садници во училишните дворови и градинките, одржани се еколошки 
часови и сл.  

 
     2. Поддржана е акцијата на Влада на Република Македонија за пошумување на 

голинитесо масовно учество на населението. Во општината се посадени нови 
садници во сите основни училишта, детски градинки и обновени се дрвореди на 
дел од улиците.  

 
 

5. Под програма N1 - Основно Образование 
          481.210 Подготовка на проекти за деловни објекти 
 
1.   Сите досега изработени основни проекти за доградби, надградби и 
реконструкции на Оу се предадени во МОН, за планирање на средства за нивна 
реализација. 
         
424210 Одржување на згради 
 

1. Во текот на изминатиот период  во основните училишта вршено е 
перманентно одржување на осветлувањето, водоводната и канализациона 
инсталација, дворните површини и сл. Пред почетокот на учебната година 
одвоени се средства и предадени на училиштата за поправки, бојадисување 
и слични поправки кои ќе овозможат непречено одвивање на наставниот 
процес.  

2. Од оштетувањата предизвикани од земјотресот најпогодено беше ОУ 
Беровски, од тие причини веднаш е пристапено на санација на училиштето 
кое е завршено, при што целосно се санирани училниците и ходниците на 
горниот кат со поставување на нова конструкција на таваните и зидовите, 
како и во неколку простории во приземјето. По завршената реконструкција 
наведените простории се бојадисани и комплет средени се предадени за 
употреба. Средствата во висина од 2.500.000,00 ден се целосно обезбедени 
од Буџетот на Општината. 

3.  
4. Под програма V1 – Детски градинки   

           481.210 Подготовка на проекти за деловни објекти 
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1. Во фаза на изработка е основен проект за изградба на детска градинка во 
с.Волково. 
 Средствата за изработка на проектите се обезбедени од МТСП и Буџетот на 
Општината. 
 
2. Изготвени се барања за изградба на нови, реконструкција, доградба и адаптација 
на постоечки објекти на детски градинки и сите се доставени до Министерство за 
труд и социјална политика на РМ и Влада на РМ во следниот редослед: 
 
 

5. Под програма L0/LA – Спорт и рекреација 
            482.920 Одржување на други градби 
 
1.1    Одржување на постоечки спортски терени 
 
       На сите спортски терени во општината сукцесивно е вршено одржавњето 
на  теренот, реквизитите, а најчесто поправка или замена на дел од жичаните 
огради. 
      - Во Оу Мирче Ацев заменети се таблите и обрачите на кошевите во салата и 
надворешните игралишта, и извршено е делумна поправка на жичаните огради, 
      -  Во Оу Страшо Пинџур поправени се таблите на кошевите и обрачите, 
      -  Во Оу Тихомир Милошевски извршена е поправка на дел од жичаната ограда 
околу игралиштето.  

 
1. 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.) 
- Во ПОУ Јоаким Крчовски во Никиштане завршена е реконструкцијата на 
детското игралиште, со промена на клацкалките, лулашките идр. 
- Во УЗ хром извршена е поправка на реквизитите од детското игралиште. 

 
Средствата за реконструкција на спортски терени и одржување на детските 
игралишта  се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче Петров за 2016год.  

 
8.1     Под програма LA – Спорт и рекреација(капитални трошоци)   
           482920- Изградба на други објекти 
 

-      - Во УЗ Дексион завршна е градбата на  повеќе наменско игралиште, кое е 
комплет снабдено со сите реквизити за спортување на младите во мал 
фудбал, кошарка или ракомет  
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Средствата за изградба се обезбедени од буџетот на РМ, преку Агенција за 
млади и спорт на РМ- за повеќенаменското игралиште, додека другите 
средства за уредување на просторот со новите соддржини се обезбедени од 
Буџет на Општина Ѓорче Петров.  
- Во текот на овај период изградени се повеќе игралишта за билдирање на 
децата уредени со реквизити и тоа во непосредна близина на постојните 
повеке наменски игралишта и тоа во Даме Груев, На ул.Социјалистичка Зора, 
Во УЗ Хром во прсторот на месноста Јурија. 
Средствата за изградбата се обезбедени од буџетот на општината. 
 

6. Под програма DA месна самоуправа(Капитални Проекти) 
           481230-Реконструкција на деловни објекти 
 
Предвидените реконструкции на објекти на месна самоуправа и изградба на нови 
објекти на месни заедници се во фаза на тендерска постапка за избор на 
најповолен изведувач,  
 
 
согласно законот за Јавни набавки. По изборот на изведувачите ќе се одпочне со 
градбата на УЗ Дексион и реконструкција на МЗ Кучково. 

Средствата за изградбата се обезбедени од буџетот на општината. 
 

7. Под програма EA- Капитални трошоци на општината 
 

 482930- Реконструкција на други објекти 
 480160-Купување на опрема за греење и климатизација 
 
Предвидената реконструкција (кров, климатизација, доградба) на Дом за Култура 
на Општина Ѓорче Петров не се реализираше во 2016год. поради немање 
финансиски средства во буџетот на Општина Ѓорче Петров.                                                                                      

 
 

    ГРАДОНАЧАЛНИК                                            
                                                                                           Сокол Митровски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа 

(Службен  Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина 
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 
бр.18/2013) и Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на 
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14), 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за реализација  

на Програмата за остварување на социјална заштита  
во Општина Ѓорче Петров за 2016 година 

 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен Извештај за реализација 
на Програмата за остварување на социјална заштита во Општина Ѓорче Петров за 
2016 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров го донесе на Шеесет и втората 
седница на Советот, одржана на ден 10.03.2017 година. 

 
 
 
 
Број 09-763/3                ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                     
од  10.03.2017 година                       ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                                   Сокол Митровски с.р. 
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Врз основа на член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-
Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и 
Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче 
Петров(,,Службен гласник на Општина Ѓорче Петров,, број 13/14), Советот на 
Општина Ѓорче Петров на 62-рата седница одржана на 10.03. 2017 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за остварување на 

социјална заштита во Општина Ѓорче Петров  
за 2016 година  

 
 
 

1. Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за реализација на 
Програмата за остварување на социјална заштита во Општина Ѓорче Петров 
за 2016 година. 

 
 

2. Заклучокот ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“. 
 

 
 
Број 08-623/5     Совет на Општина Ѓорче Петров   
Од 10.03.2017 година                Претседател,                                     
Скопје             Гоце Петрески с.р.                                                                                          
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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
за реализација на програма  на Општина Ѓорче Петров  во областа 

на социјална , детска и здравствена заштита  
во 2016 година 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, Февруари 2017 година 
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I. ВОВЕД НА ИЗВЕШТАЈОТ 
 
 

 Извештајот е изготвен во насока да даде целосна слика за реализација на 
активностите предвидени во Програмата за остварување на социјална заштита во 
Општина Ѓорче Петров за 2016 година (во натамошниот текст : Извештај), кој беше 
донесена од Советот на Општина Ѓорче Петров. 

Согласно наведеното, Извештајот ги вклучува планираните и реализираните 
средства поединечно за секоја категорија опфатена во Програмата, по износи и 
програма од Буџетот и според соодветната документација и финансиски извештај 
за реализација 01.01-31.12.2016 година.  
 

 
II. Реализација на програмата на општина Ѓорче Петров во областа  на 

социјалната , детска и здравствена заштита за 2016 год 
 

1. Во во делот за детската, социјалната и здравствената заштита 
остварени се следниве активности : 
 

Краток опис на активноста Доделување на еднократна парична 
помош на 20 социјално загрозени лица по 
повод Новата 2016 година врз основа на 
утврдена евидентна листа како 
најзагрозена категорија на лица кои се 
наоѓаат во социјален ризик , за секое 
лице по 3.000,00 денари  

Време на реализација Јануари 2016 година 
Трошоци Извршена е исплата  во вкупен износ од 

60.000,00 денари од програма ДО-
Градоначалник , позиција 471160 

ВКУПНО: 60.000,00  денари 
   

2. Активност по повод 8ми Март,  меѓународниот дена на жената   
 
Краток опис на активноста Манифестација за одбележување на 

меѓународниот дена на правата на 
жената при што се  додели 3 награди за 3 
есеја и 3 цртежи за децата од прво до 
деветто одделение од сите основни 
училишта во Општина Ѓорче Петров  

Време на реализација Март 2016 година 
Трошоци За наградите на учениците се потрошени 

средства во износ од 5.045,00 денари 
кои се исплатени од програма EO 
Општинска админинистрација позиција 
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423910-други материјали за специјални 
намени. 
За печатење на дипломи и пофалници 
потрошени се 4.986,00 денари кои се 
исплатрени од Програма ЕО Општинска 
администрација позиција 425920 за 
услуги за копирање и печатење и 
издавање 

ВКУПНО: 10.031,00  денари 
 
3. Хуманитарна акција  организирана од Општината Ѓорче Петров во соработка 
со градинката ,,Росица,,   
 
Краток опис на активноста Доделување на 100 хуманитарни пакети 

за социјални случаи и самохрани 
родители. Доделени од хуманитарна 
донација на родители во Културниот дом 
во Ѓорче Петров .  

Време на реализација Јуни 2016 година 
Трошоци / 
 
4. Еднократен паричен надомест за новороденчиња  
Краток опис на активноста Во 2016 год. поднесени се 284 

барања за еднократна парична помош 
за новороденче од кои машки 
баратели се 90, а женски 194.  
Одобрени се 278 барања од кои 270 
барања се за едно дете и 8 барања се 
за близнаци . 
Одобрена е парична помош за вкупно 
286 новородени деца од кои 160 се 
машки и 126 женски деца .  
Одбиенини се 6 барања од кои 3 се 
одбиени бидејќи се родени во 
2015год, а 3 се бидејќи еден од 
родителите не е со живелиште на 
Општина Ѓорче Петров. 

Време на реализација  01.01.2016-31.12.2016 
Трошоци 270 X   5.000 ден =1.350.000 ден 

      8 X 10.000 ден =     80.000 ден 
________________________________________________________________________________ 

Вкупно нето                       1.430.000ден 
Перс данок 10%                 159.008ден                   
                  
Вкупно бруто                    1.589.008ден                                                 
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5.  Еднократна парична помош, поддршка или материјални добра 
 

Краток опис на активноста  Во 2016 год вкупно се поднесени  105 
барања за еднократна парична помош на 
лица на  кои им беше  потребна хируршка 
интервенција во странство, тешко болни 
лица и приматели на терапија, кои не се 
во можност финансиски да ги покријат 
трошоците, како и на самохрани 
родители, за поединец или семејство кое 
се нашло во положба на непогода 
(земјотрес, поплава, пожари др). 

 Од нив  одобрени се 94 барања, од 
кои  54 се жени и 40 мажи. Oдбиени се 11 
лица-(кои немале целосна документација 
според правилникот за еднократана 
помош) при што се исплатени вкупно 
628.000,00 денари со персонален 
данок од 69.778,000, ден. или вкупно 
69.778,000 ден  и за едно лице -  дете 
без родители и родителска грижа 
исплатен е износ од 54.000,00 ден. со 
персонален данок од 60.000,00 ден или 
вклупно 60.000,00 ден .   Средствата се 
исплатени од позиција 471160- ДО –
Еднократна парична помош , а на  таа 
позиција предвидени се 700.00,00 
ден.  
 

Време на реализација Од 0.1- 31.12.2016 год  
Трошоци 628.000,00 денари 
  

 
Сите предвидени активности во делот на социјалната заштита се релизирани  
 
III.  Активности во делот на детската заштита кои  се релизирани  до 

31.12.2016 
 

Активностите во делот на детската заштита континуирано се реализираат во 
текот на календарскава година, во соработка со градинката ЈУОДГ ,,Росица,, како : 
логистичка поддршка на активностите, манифестации,  надминување на слабости 
во организациска структура, воспитно образовната на истите, систематска контрола 
на исхраната во градинаката и промоција на здрава храна .  
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Одредени активности планирани во програмата се реализирани без 
финансова импликација од Буџетот на Општина Ѓорче Петров и тоа: Изнајмување 
на простор за одржување на активностите (спортска сала, културен дом, стадион), 
изнајмување на озвучување и друга техничка поддршка за релизација на 
активностите, обезбедување на медиумска покриеност на настаните (телевизиско 
снимање, гостување во телевизиски емисии, објави на интернет страници и 
портали). 

Одредени активности кои беа поткрепени со финансово планирање се во 
финсовиот извештај во одделението за урбанизам. 

 Планираните сретства  во програмата за детска заштита во висина од 
125.000,00 денари  не  се релизирани, а истите ќе се релизирааат во  периодот од 
2017 год . 
 
IV.    Активности кои се релизирани без финансова импликација 
 
1. Соработка и поддршка во реализација на манифестации, завршни 
приредби, куклени претстави, презентации, промоции и др. 

 
Активности  

Предвидени 
финансиски 
средства 

Очекувани 
резултати 

 
Изнајмување на простор за 
одржување на активностите 
 ( спорстка сала, културен дом, 
стадион и др. ) 

          
 16.09.2016 
Изнајмување на 
стадион „Млади 
лавови “ за 
реализација на 
„Спортски ден“ на 
ЈОУДГ „РОСИЦА“ 

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

 
Изнајмување на озвучување и друга 
техничка поддршка за реализација 
на активностите 

 
16.09.2016 
Изнајмување на 
озвучување, 
микрофнони и друга 
опрема за 
реализација на 
„Спортски ден “ на 
ЈОУДГ „Росица“ 

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

 
Обезбедување на медиумска 
покриеност на настаните  
( телевизиско снимање, гостување 
во телевизиски емисии, објави на 

 
05.10. 2016     
Медиумска 
покриеност при 

 
Успешно 
реализирање на 
планираните 
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интернет страници и портали ) отворањето на новиот 
објект на ЈОУДГ 
РОСИЦА во 
нас.Дексион 

 

активности и 
зголемување на 
угледот на 
градинката во 
средината 

 
Вкупно 

финансиски средства: 

Нема  потрошени 
финансисиски      
сретства                        

 

                                            
V.    Нереализирани активности  
Во 2016 година дел од активностите од Програмата од областа на детската  заштита не 
се релизирани . Тоа се следниве активности:  
 
1.Поддршка на обуки во ЈУОДГ ,, Росица ,,  
2.Унапредување на организациската структура на ЈУОДГ ,, Росица ,,  
3.Здрава и безбедна храна – здрави среќни деца  

 
VI.    Рекапитулар за потрошени финансиски срества  

 
За активностите од областа на социјалната заштита за период од 01.01.2016 до 

31.12.2016 година планираните 2.134000 ден, потрошени се вкупно 2.112.000 ден  
 
 Планирани: 2.134.000,00 денари  
 Потрошени: 2.112.000,00 денари  

 
2016 година Планирани средства  Реализирани средства 
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ 
СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ 

 
2.134.000,00  

 
2.112.000,00 

- За еднократна социјална 
помош 

650.000,00 628.000,00 

- За помош на 
новороденчиња 

1.430.000,00 1.430.000,00 

- Др. Социјална помош 54.000,00 54.000,00 
 
 

    ГРАДОНАЧАЛНИК                                            
                                                                                           Сокол Митровски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа 
(Службен  Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина 
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 
бр.18/2013) и Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на 
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14), 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за реализација  

на Програмата за еднакви можности во Општина  
Ѓорче Петров за 2016 година 

 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен Извештај за реализација 
на Програмата за еднакви можности во Општина Ѓорче Петров за 2016 година, што 
Советот на Општина Ѓорче Петров го донесе на Шеесет и втората седница на 
Советот, одржана на ден 10.03.2017 година. 

 
 
 
 
Број 09-763/4                ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                     
од  10.03.2017 година                       ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                                    Сокол Митровски с.р. 
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Врз основа на член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-
Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и 
Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче 
Петров(,,Службен гласник на Општина Ѓорче Петров,, број 13/14), Советот на 
Општина Ѓорче Петров на 62-рата седница одржана на 10.03. 2017 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за еднакви  

можности во Општина Ѓорче Петров за 2016 година  
 
 
 

1. Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за реализација на 
Програмата за еднакви можности во Општина Ѓорче Петров за 2016 година. 

 
 

2. Заклучокот ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“. 
 

 
 
Број 08-623/6     Совет на Општина Ѓорче Петров   
Од 10.03.2017 година                Претседател,                                     
Скопје            Гоце Петрески с.р.                                                                                           
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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

                         
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
Реализација на програма  на Општина Ѓорче Петров  во областа  

на еднаквите  можности на жените и мажите  во  
2016 година 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, февруари 2017 година 
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1. ВОВЕД  
 

 Извештајот за активностите на комисијата  за еднакви можности е изготвен 
во насока да даде целосна слика за активностите на  Комисијата  за еднакви 
можности за  2016 год . 
  
 Со овој извештај  се опфатени планираните и потрошените  сретства кои 
Комисијта за еднакви можности ги има релизирано во 2016 год.  

 
1.Извештај за состојбата на еднаквите можности во единиците на локалната 

самоуправа за 2016 год  
 

Општина Ѓорче Петров во периодот од 2016 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 преку обука за родовите односи, 
појаснување на ЗЕМЖМ , учество на семинари организирани од МТСП, прибирање 
на родово релевантна статистика. Семинарите за општинската администрација и 
членовите на Совет се одржаа во хотел: 
,, Изгрев,, Струга, во хотел ,,Милениум,, Палас во Охрид , како и на работилница во 
хотел ,, Солун ,, наменет за координаторот за еднакви можности на жените и 
мажите.  
 На работилниците кои се одржаа во Општина Ѓорче Петров во врска со 
проектот на WN- Women беше констатирано дека постои потреба од зајакнување 
на напорите за воведување на институционални механизми кои ќе овозможат 
поголемо присуство на на родовите прашања во програмите на општината. Почетни 
напори во оваа смисла се активностите од проектот на 
( WN-Women за воведување на родовата перспектива во процесите на 
буџетирање).  
 Направен е Акциски план за родова еднаквост за периодот од 2016 год.  
Формирана е работна група за родова еднаквост составена од претставници на 
општинската администрацијa која ќе ги разгледува прашањата на општината од 
родов аспект. Собрана е родово релевантна статистика на Општина Ѓорче Петров 
од повеќе облсти:  од демографија; број на приматели на еднакратна социјална 
помош, социјални случаи без никакви примања, приматели на помош за 
новороденче, самохрани родители, состојба на градинките и училиштата, 
Општинска администрација, подносители на бр.на  одобренија за градба итн. 
 Комисијата за еднакви можности на жените и мажите подготви Стратегија за 
родова еднаквост 2017-2022 која беше направена на работилница во Берово, а ја 
работеа тим на лица од општинската администрација и членови на комисијата .  
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 Комисијата за еднакви можности на жените и мажите по повод 8ми Март 
додели награди за 3 есеја и 3 цртежи за децата од прво до деветто одделение од 
сите основни училишта во општината на тема ,,Жената и човековите права,, 

Комисијата за еднакви можности присуствуваше на промоција  Прирачник за 
основните концепти за еднаквост и недискриминација и краток водич кон фондови 
за оваа проблематика во Општина Центар и на промоција на прирачник за 
унапредување на социјалната заштита на самохраните родители на децата од 
еднородителски семејства која се одржа во хотел ,,Порта,, како и на работилница за 
,,Размена на добри практики за родова еднаквост – Искуства од Романија која се 
одржа во Општина Центар.  Комисијата за еднакви можности на жените и мажите  
присусвуваше на конференција во ,,Холидеј Ин,, насловена како ,,10 години Закон за 
еднакви можности на мажите и жените,,  финансирање за родова еднаквост и 
агенда за 2030,,  
 

2.Податоци за предвидени и релизирани сретства поединечно за 
Комисијата за еднакви можности  
 

Од планираните 137,000,00 ден. предвидени во Програмата на Општина 
Ѓорче петров за 2016 година за потребите на комисијата за еднакви можности 
оваа година се потрошени сретстваза за набавка на книги и др.материјали за 
награди на ученици по повод 8-Ми Март денот на жената. 
 
1. Комисија за еднакви можности на жените и мажите за манифестација за 

одбележување на меѓународниот ден на правата на жените 8ми Март- денот 
на жената  од предвидените сретства во програмата за еднакви можности  
на жените и мажите за набавка на книги и др.материјали за награди на 
ученици,  во периодот  на  2016 година ги потроши следните сретства :   
Набавка на книги и др.материјали за награди на ученици Комисија за 

еднакви можности на жените и мажите за одбележување на меѓународниот 
ден на правата на жените 8ми Март- денот на жената  од предвидените 
сретства во програмата за еднакви можности  во периодот  на  2016 година 
ги потроши следните сретства  

Од програма EO Општинска админинистрација позиција 423910-други 
материјали за специјални намени од Буџетот на Општина Ѓорче Петров  
потрошени се 5.045,00 денари за награди на учениците. 
  Од Програма ЕО Општинска администрација позиција 425920 за услуги за 
копирање и печатење и издавање од Буџетот на Општина Ѓорче Петров се 
потрошени 4.986,00 ден за печатење на диполми и пофалници .  
  
ВКУПНО: 10,031,00 ден.  

                                                                       
    ГРАДОНАЧАЛНИК                                            

                                                                                           Сокол Митровски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа 

(Службен  Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина 
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 
бр.18/2013) и Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на 
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14), 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за  

реализација на Програмата од областа на образованието  
на Општина Ѓорче Петров за 2016 година 

 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен Извештај за реализација 
на Програмата од областа на образованието на Општина Ѓорче Петров за 2016 
година, што Советот на Општина Ѓорче Петров го донесе на Шеесет и втората 
седница на Советот, одржана на ден 10.03.2017 година. 

 
 
 
 
Број 09-763/5                ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                     
од  10.03.2017 година                       ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                                   Сокол Митровски с.р. 
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 Врз основа на член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-
Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и 
Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче 
Петров(,,Службен гласник на Општина Ѓорче Петров,, број 13/14), Советот на 
Општина Ѓорче Петров на 62-рата седница одржана на 10.03. 2017 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата од областа на 

образованието  во Општина Ѓорче Петров за 2016 година  
 
 
 

1. Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за реализација на 
Програмата од областа на образованието во Општина Ѓорче Петров за 2016 
година. 

 
 

2. Заклучокот ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“. 
 

 
 
Број 08-623/7     Совет на Општина Ѓорче Петров   
Од 10.03.2017 година                Претседател,                                     
Скопје            Гоце Петрески с.р.                                                                                          
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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

                         
 
                 

 
 
 
 

 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
за реализација на Програмата од областа на образованието на  

Општина Ѓорче Петров за 2016 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, февруари 2017 година 
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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 2016 година. 

Извештајот ги вклучува реализираните  и нереализираните  активностите, 
времето на реализација, целите и резултатите на активноста и планираните 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 2016 година, Општина Ѓорче Петров ги превзема сите потребни активности и ги 
стави на располагање своите технички и човечки ресурси. 

  
II. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ОД ПРОГРАМАТА ОД ОБЛАСТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

Во период од 01.01.2016 до 31.12.2016  реализирани се следниве активностите 
од Програмата од областа на образованието за 2016 година: 
 
1. Училишни и општински натпревари и поддршка на регионални и државни 

натпревари 
  

Краток опис на 
активноста: 

По иницијатива на Општина Ѓорче Петров организирани 
се училишните натпревари и дадена е матерјална и 
техничка поддршка за учество на ученици и наставници 
на регионални,  државни и меѓународни натпревари. 

Време на реализација Во текот на учебната година 

Главна цел:  
 

Со овие активностите се развива и следи талентот на 
учениците во областа за која покажуваат интерес и се 
мотивираат за постигнување на резултати. 

Резултати: 

• Во секое основно училиште одржани се училишни 
натпревари и дадена е матерјална и техничка 
поддршка на учениците на општински, регионални, 
државни и меѓународни натпревари (превоз на 
ученици, вода и безалкохолни пијалоци, храна и 
промотивен матрјал) 

• Освоени се наградени и признанија од учениците од 
основните училишта дадени во табела. 
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Ученици кои учествувале на натпревари во учебната 2015/2016 

Основно училиште 

Број на ученици кои учествувале на : 
Број на ученици кои освоиле награди и признанија на : 
општински 
натпревари 

градски и 
регионални 
натпревари 

државни 
натпревари 

меѓународни 
натпревари 

ООУ Ѓорче Петров    8 5 6 4 / / / / 

ООУ Мирче Ацев   45 29 71 19 13 6 / / 
ООУ Димитар 

 
25 13 20 14 1 /// 104 7 

ООУ Страшо Пинџур  16 11 20 125 10 1 69 48 
ООУ Тихомир 

                    
9 5 20 4 2 2 46 1 

ООУ Јоаким Крчоски 57 33 44 19 8 5 42 34 

Вкупно  160 96 181 185 34 14 261 90 

Трошоци  по позиции 

 Услуги за печатење, копирање и 
издавање  (маици, дипломи, признанија) 

* 

Прехрамбени продукти 0 

Транспорт на луѓе 4.667,00 ден 

Награди за учениците 0 

Награди за наставниците-ментори 0 

Други оперативни расходи 0 

Потрошени финансиски 
средства: 

4.667,00 ден 

 
*Средствата за услуги за печатење, копирање и издавање  (маици, дипломи, 
признанија и сл) се во Извештајот за реализација на активности од областа на 
културата. 
 

2. Награди и признанија за ученици  и наставници од основните училишта
  

Краток опис на 
активноста: 

Со цел да се подобри изборот на најдобри ученици  за 
учебната 2015/2016 се извршија измени и 
дополнување на Правилникот за доделување награди, 
дипломи и пофалници на учениците и просветните  
работници во општинските основни училишта во 
Општина Ѓорче Петров, согласно предлозите на 
основните училишта и забелешките на Комисијата за 
образование.  
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Краток опис на 
активноста: 

Во месец мај беше објавен јавен конкурс, согласно 
Правилникот и беа собрани и бодирани сите апликации 
и доставени на разгледување до Комисијата за 
образование која направи избор и даде предлог за 
доделување награди, дипломи и пофалници до Советот 
на општината. 
Согласно Одлуката на Советот на општината, на денот 
на Општина Ѓорче Петров беа доделени наградите.  
-За првенец на генерација беше доделена плакета и 
лап-топ. 
-Дипломите за најдобар ученик за 4,5,6,7,8,и9 одд беа 

ос авени о основни е  учи иш а  
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: 

• Се негува и развива на талентот кај учениците 
• Се создаваат вистински вредности кај децата  
• Се мотивираат учениците за постигнување на видни 

резултати  
• Се мотивира наставниот кадар за работа со ученици 

и учество во натпревари 

Трошоци  по позиции 

 Услуги за печатење, копирањ и издавање  
(дипломи, признанија и сл) 

* 

Награди за ученици и наставници  0 

Други оперативни расходи 0 

Потрошени  финансиски 
средства: 

0 

 
*Средствата за услуги за печатење, копирање и издавање  (маици, дипломи, 
признанија и сл) се во Извештајот за реализација на активности од областа на 
културата. 
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3. Детска ликовна колонија Кучково                                               

Краток опис на 
активноста: 

Детската ликовна колонија оваа година се одржа на три 
локации во Кучково и тоа на сред село, во манастирот 
Св.Ѓорѓи и во конакот Старо буре. Како мотиви за 
работа се старата архитектура, природните убавини на 
селото и сликање по слободен избор. 
На колонијата учествува по двајца ученици од 
основните училишта од општините во Градот Скопје. 
и гости од други општини од градот Скопје. 
Ликовните творби на учениците се изложија на 

       
Време на реализација април-мај 

Главна цел:  
 

Со овој проектот се поттикна ликовната креативност, 
уметничкиот дух и традиционалните вредности кај 
учениците. 

Резултати: 

• Учениците се дружат и разменуваат искуства со 
учениците од други училишта и општини, 

• Организирана е изложба на детски ликовните творби 

Трошоци  по позиции: 

 Прехрамбени продукти 21.620,00 ден 

 Сликарски матерјали 
(платна,  сликарска хартија, бои, четки и др.) 

9.386,00 ден 
2.250,00 ден  

 Услуги за печатење, копирање  и издавање 15.121,00 ден 

Транспорт на ученици 7.534,00 ден 

Други оперативни расходи /   

Потрошени  финансиски 
средства: 

55.911,00 ден 

 
4. Априлијада-детски маскенбал                                              

Краток опис на 
активноста: 

Маскенбалот или детската априлијада се одржа на 
платото во реонскиот парк и на неа учествува ученици 
од основните училишта и деца од детската градинка 
Росица.  
Комисија составена од претставници од училишта и 
градинката извршија избор на најдобрите   маски. 
Беа доделени 6 награди за учениците од секое основно 

        
Време на реализација март-април 
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Главна цел:  
 

Со овој проектот се развива креативноста кај децата и 
негување на традицијата.  

Резултати: 

• Промовирани се најкреативните решенија на маски 
на учениците 

• Масовна посетеност на маскембалот  
• Учениците се дружат и разменуваат искуства и 

споделуваат среќни моменти 

Трошоци  по позиции 

 Услуги за печатење, копирање  и издавање / 

Награди за најуспешни маски 7.752,00 ден 

Озвучување 2.670,00 ден 

Уредување на бина (балони) 800,00 ден 

Потрошени финансиски 
средства: 

11. 222,00 ден 

 
5. Подршка и партиципација во надворешни проекти (МИО, екологија, 

безбедност во сообраќај и сл)  

Краток опис на 
активноста: 

Општината Ѓорче Петров даде логистичка, техничка и 
финансиска подршка на проектите  од следниве 
области  
-Мултиетничка интеграција во образованието, 
-Заштита на животната средина (Интеграција на 
еколошка едукација во образованието,) 
-Безбедност во сообраќајот и полицијата и граѓаните, 

-Инклузија на децата со специјални образовани потреби 
и други надворешни проекти. 
Дел од овие проекти се дел од годишните програми на 
училиштата за кои Општина Ѓорче Петров или има 
законска обврска или има потпишано меморандуми за 
соработка  

Време на реализација Во текот на учебната година 

Главна цел:  
 

Целта на овие активности е поттикнување на свеста кај 
децата за важноста и значењето за создавање на 
одговорно општество.  

Резултати: 

• Ефектива и ефикасна реализација на проектитете  
• Одржлив развој на проектите 
• Зацврстување на соработката на  општината со 

невладиниот сектор 
 

Трошоци  по позиции Патни трошоци 6.542,00 ден 
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Прехрамбени продукти / 

Ракламен матерјал / 

Други оперативни расходи / 

Потрошени финансиски 
средства: 

6.542,00 ден 

 
 
III.  РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НАДВОР ОД ПРОГРАМАТА ОД ОБЛАСТА 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

Во период од 01.01.2016 до 31.12.2016  реализирани се активностите надвор 
од  Програмата од областа на образованието за 2016 година:  
           
1. Стратегија за основно образование на Општина Ѓорче Петров                                   

Краток опис на 
активноста: 

Изготвена е Стратегија за основно образование на Општина Ѓорче 
Петров  во која е  дефинирана е општинската образовна 
политика за подобрување на квалитетот на образованието, 
зајакнување на капацитетите на основните училишта. 
Стратегија за основно образование содржи  сеопфатна анализа на 
состојбата на основното образование, СВОТ анлиза , дефинирани 
подрачја на промени и акционен план на активности. 
Стратегија за основно образование е усвоена од Советот на 
Општина Ѓорче Петров 

Време на реализација февруари-октомври 

Главна цел:  
 

Стратегија за основно образование на Општина Ѓорче Петров  
има за цел унапредување на квалитетот на основното 
оразование 

Резултати: Изготвена стратегија за основно образование и усвоена од Советот 
на Општина Ѓорче Петров 

Трошоци  по позиции  / 

Потрошени финансиски 
средства: 

0 ден 

 
2. Празник на Општина Ѓорче Петров 
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Краток опис на 
активноста: 

За Денот на Општината Ѓорче Петров еа организирани 
активности во кои учество земаа сите основните 
училишта. 
-Ликовен конкурс на тема Мојата Општина (Изложба на 
творбите  во Центарот за култура) 
- Литературен конкурс на тема Мојата Општина 
(Литературно читање во Центарот за култура) 
-Квиз  за децата од основните училишта на тема Ликот 
и делото на Ѓорче Петров 

Главна цел:  
 

Промовирање на училиштата и постигањата на 
учениците 

Време на реализација септември 

Носител на активноста Одделение за јавни дејности 

Резултати: 

Активностите ги вклучија учениците во 
одбележувањето на празникот на Општината Ѓорче 
Петров 
Активностите придонесоа во развивање на креативните 
и творечките способности кај учениците 
 

Предвидени трошоци  по 
позиции 

 / 

Предвидени финансиски 
средства: 

0 ден 

 
*Средствата потрошени за Празник на Општина Ѓорче Петров  (маици, дипломи, 
признанија и сл) се во Извештајот за реализација на активности од областа на 
културата. 

IV. НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 

Во 2016 година дел од активностите од Програмата од областа на 
образованието не се реализирани. Тоа се следниве активности: 
1. Изготвување, печатење и промоција на работни упатства, прирачници и 
друг промотивен матерјал од областа на образованието 
2. Организирање на работилници за наставници на тема: Креирање на 
стимулативна средина за учење. 
3. Инклузија на децата со посебни образовни  потреби.- Сензорна соба за 
деца со посебни потреби 
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4. Обуки и професионален развој на наставен кадар  
5. Запознај го својот град- Скопје  
6. Размена на ученици и наставници со збратимените општини 
V. РЕКАПИТУЛАР ЗА ПОТРОШЕНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
 

За активностите  од областа на образованието за период од 01.01.2016  до 
31.12.2016 година од планираните  1. 276. 000,00 денари,  потрошени се вкупно 
78.342,00 денари. 

 
Планирани финансиски средсва    1. 276. 000,00 денари 
Потрошени финансиски средсва    78.342,00 денари 

Активности Предвидени 
средства 

Потрошени 
средства 

Реализирани активности 

1. Училишни и општински натпревари и поддршка на 
регионални и државни натпревари 

100.000,00 4.667,00  

2. Награди и признанија за ученици  и наставници од 
основните училишта  

70.000,00 0 

3. Детска ликовна колонија Кучково   90.000,00 55.911,00 

4. Априлијада-детски маскенбал    30.000,00 11. 222,00  

5. Поддршка и партиципација во надворешни проекти 
(МИО, екологија, безбедност во сообраќај и сл) 60.000,00 6.542,0 

Нееализирани активности 

6. Изготвување, печатење и промоција на работни 
упатства, прирачници и друг промотивен матерјал 
од областа на образованието (во тек) 

90.000,00 
 

0 

7. Организирање на работилници за наставници на 
тема: Креирање на стимулативна средина за учење  

220.000,00 0 

8. Инклузија на децата со посебни образовни  
потреби.- Сензорна соба за деца со посебни потреби 

236.000,00 0 

9. Обуки и професионален развој на наставен кадар  120.000,00 0 

10. Запознај го својот град- Скопје 60.000,00 0 

11. Размена на ученици и наставници со збратимените 
општини 

200.000,00 
 

0 

Вкупно 1. 276. 000,00 78.342,00 

 
    ГРАДОНАЧАЛНИК                                            

                                                                                           Сокол Митровски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа 
(Службен  Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина 
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 
бр.18/2013) и Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на 
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14), 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за активностите  

на Општина Ѓорче Петров во областа на спортот, 
 рекреацијата и поддршката на невладиниот  

сектор за 2016 година 
 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен Извештај за реализација 
на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на спортот, 
рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор за 2016 година, што Советот на 
Општина Ѓорче Петров го донесе на Шеесет и втората седница на Советот, одржана 
на ден 10.03.2017 година. 

 
 
 
 
Број 09-763/6                ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                     
од  10.03.2017 година                       ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                                   Сокол Митровски с.р. 
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 Врз основа на член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-
Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и 
Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче 
Петров(,,Службен гласник на Општина Ѓорче Петров,, број 13/14), Советот на 
Општина Ѓорче Петров на 62-рата седница одржана на 10.03. 2017 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на 

Општина Ѓорче Петров во областа на спортот, рекреацијата и поддршката  
на невладиниот сектор за 2016 година 

 
 
 

1. Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на 
спортот, рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор за 2016 година. 

 
2. Заклучокот ке се објави во „Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“. 

 
 
 
Број 08-623/8     Совет на Општина Ѓорче Петров   
Од 10.03.2017 година                Претседател,                                     
Скопје            Гоце Петрески с.р.                                                                                           
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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

                         
 
                 
 
 
 
 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
за реализација на активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на спортот, 

рекреацијата и поддршката на невладинот сектор  за 2016 година 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, февруари 2017 година 

СОДРЖИНА 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа  

на спортот, рекреацијата и поддршката на 
невладинот сектор  за 2016 година 

VI. ВОВЕД  
 

 За реализирање на целите на оваа Програма, Општина Ѓорче Петров ги превзема 
сите потребни активности и ги стави на располагање своите технички и човечки ресурси. 
 

Активностите најмногу се насочуваа кон сочувување на континуитетот на 
традиционалните манифестации, развивање на масовниот спорт, поддржување на 
здруженија на граѓани, екипи и поединци кои постигнуваат позитивни резултати и ја 
афирмираа Општина Ѓорче Петров во државата и надвор од неа. 
 
 Во текот на 2016 година., согласно програматa се реализирани слдниве 
програмски цели: 
 

• Развој на  училишниот спорт и реализирање на сите програмски активности од 
општинско , регионално и државно натпреварување.   

• Учество на Општината во организирањето и збогатувањето на спортско-
рекреативниот живот на младите со посебен акцент на масовниот  

• Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на 
граѓаните, посебно младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот; 

• Преку спортот и рекреацијата, афирмација на Општината како развиен спортски 
центар во Република Македонија и надвор од  неа; 

• Создавање на услови за правилно насочување на младите и организирање на 
нивните спортски активности; 

 
 

VII. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕДВИДНИТЕ 
СОДРЖИНИ 

 
 Во 2016 година, во Општина Ѓорче Петров се реализираа следните спортски 
активности: 
 

A. Традиционални спортски активности и манифестации 
 

 Општина Ѓорче Петров ги финансираше традиционалните спортски активности и 
манифестации од локален карактер, со  цел зачувување  на  континуитетот  на  вакви  
манифестации  за  кои  има интерес од граѓаните и  кои се во интерес на развојот на 
спортот во Општина Ѓорче Петров: 
 

1. Ден на крстот –Традиционални селски игри, активност која се 
реализираше на 01.05.2016 г. во с. Кучково - Реализацијата на активноста се 
спроведе преку Одделението за Јавни дејности во соработка во соработка со 
месните и урбаните заедници со што се потрошија слдниве материјални сретства: 

Предвидени с/ва во Буџетот на  Реализација- цел  
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Општина Ѓ.Петров 
предвидени трошено за 

Стоки и улсуги – од позиции 
   Продолжување на традиционални народни 

спортски активности и развивање на масовнен 
селски спортски туризам  

Се реализира вкупно 6 игри ( Влечење со стап, Скок 
во далечина, Фрлање камен, Сечење дрво, Влечење 

јаже, Трка со јајце со лажичка )  во кои учество 
заземаа преку 30 натпреварувачи, каде како 
најдобро или победник беше  Општина Ѓорче 

Петров, второ место Општина Илинден, а трето 
место Општина Кисела Вода. 

 
 

160.000,оо 
 

 
-Услуги за печ., коп.,и изд. 
-Други оперативни расходи 

 
2. Бон-бон куп- Забавно спортска рекреација за деца, активност која се 
реализираше на 09.06.2016, на Стадион Македонски Лавови-Реализацијата на 
активноста се спроведе преку Одделението за Јавни дејности во соработка со 
основните училишта и со Отворената забавна фидбалска школа Ѓорче Петров со 
што се потрошија слдниве материјални сретства: 

Предвидени с/ва во Буџетот на Општина 
Ѓ.Петров 

Реализација-цел 

предвидени  трошено за 
Стоки и улсуги – од позиции  

Преку игра и ротации развивање и 
зајакнување на воспитните компоненти на 
учениците од одделенска настава Бон- бон 

купот  е забавно спортска ракраација за 
деца од 7-12 години. Вклучени 150 ученици 

од 3 одделенија и реализирани  8 
анимативно –рекреативни активности 

 
30.000,оо 

 

 
-Други оперативни расходи 
-Услуги за печ., коп.,и изд. 

3. Спортски активности за меѓуетничка соработка, Бон-бон куп  Никиштани, 
активност која се реализираше на 03.06.2016, на Училишното игралиште во 
с.Никиштане, -Реализацијата на активноста се спроведе преку Одделението за 
Јавни дејности во соработка со основните училишта, и Отворената забавна школа, 
со што се потрошија слдниве материјални сретства: 

 
Предвидени с/ва во Буџетот на Општина 

Ѓ.Петров 
Реализација -  цел 

предвидени трошено за 
Стоки и улсуги – од позиции 

Преку игра и ротации развивање и 
зајакнување на мултиетничките 

односи помеѓу децата.Вклучени 30 
ученици од 3 одделенија и 

реализирани  8 анимативно –
рекреативни активности 

 
30.000,оо 

 

-Други оперативни расходи 
-Услуги за печ., коп.,и изд. 

 
4. „Спорт за сите деца”- Забавно спортска рекреација за деца, активност која 
се реализираше на 16.09.2016г, на Стадион Македонски Лавови -Реализацијата на 
активноста се спроведе преку Одделението за Јавни дејности во соработка со 
Детската градинка “Росица“,  а ја реализираше Факултетот за физичко 
образование, спорт и здравје, со што се потрошени  слдниве материјални сретства: 
 

Предвидени с/ва во Буџетот на Општина 
Ѓ.Петров 

Реализација - цел 

предвидени трошено за 
Стоки и улсуги – од позиции 

Со анимативни игри на тема спорт и 
ликот на Ѓорче, до развој на спортскиот 
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30.000,оо 
 

-Други оперативни расходи 
-Услуги за печ., коп.,и изд. 

дих на најмладата популација. 
Присуство на 200 дечиња од детската 

градинка “Росица“ 

 
5. ,,Спортуваме-другаруваме “ активност за деца со посебни потреби, 
активност која ќе се реализира при крајот на година, во Сала Христо Батанџиев-
Реализацијата на активноста ке се спроведе преку Одделението за Јавни дејности 
во соработка со основните училишта, со што се педвидуваат слдниве потребни 
материјални сретства: 
 

Предвидени с/ва во Програмата на 
Општина Ѓ.Петров 

Реализација - цел 

Предвидени позиции  
Реализирање 

 во четвритот квартал 
 

30.000,оо 
Други оперативни расходи 

Услуги за печ., коп.,и изд. 

 
6. ,, Традиционален крос “ –Активност која се реализира на ден 20.09.2016 г. 
Реализацијата на активноста се спроведе преку Одделението за Јавни дејности во 
соработка со основните училишта, со што се потрошија слдниве материјални 
сретства: 

 

Предвидени с/ва во Буџетот на Општина 
Ѓ.П. 

Реализација - цел 

Предвидени трошено за 
Стоки и улсуги – од позиции 

Продолжување на традицијата и и развивање на 
позитивно емоционално израцување и почитување 

на патронот на општината.  
Прво место, Давид Веселивов од ООУ „ Мирче Ацев, 
второто место го освои Марко Марковски од ООУ „ 

ДПГ Беровски“, а неговиот соученик од истоименото 
школо Александар Петковски беше трет.  

 
35.000,оо 

 

-Услуги за печ., коп.,и изд.  
-Други оперативни расходи 

 
7. ,, Шаховска табла“-турнир во шах - Активност која се реализира по повод 
Празникот на општината на 19.09.2016г. Реализацијата на активноста се спроведе 
преку Одделението за Јавни дејности во соработка со Месните заедници, со што се 
потрошија слдниве материјални сретства: 

 

Предвидени с/ва во Буџетот на Општина 
Ѓ.П. 

Реализација - цел 

Предвидени трошено за 
Стоки и улсуги – од позиции 

Продолжување на традицијата со придонес на 
пензионерите за нивно агонистичко и емоционално 

дејствие и почитување на патронот на општината 
Учество зедоа вкупно 8 екипи со 40 шахисти. 

Најдобри беа шахистите од МЗ Кисела Јабука. 
Второто место го освои екипата на Димитар 

П.Г.Беровски, додека третото место заслужено го 
добија Шаховски пријатели. 

 
35.000,оо 

 

 
-Услуги за печ., коп.,и изд.  
-Други оперативни расходи 

 
8. Општина Ѓорче Петров материјални и финансиски ги поддржа програмите 
на невладини организации - за  развој  на  училишниот  спорт  на  основните 
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училишта во  општина Ѓорче Петров преку Сојузот на училишен спорт Ѓорче 
Петров и забавниот училишен спорт преку Отворената фудбалска школа Ѓорче 
Петров 

Предвидени с/ва во Буџетот на Општина 
Ѓ.П. 

Реализација - цел 

Предвидени трошено за 
Стоки и улсуги – од позиции 

 
-Општинскиот сојуз на училишен спорт, 
( посебен извештај) 
 
 -Отворена забавна фудбалска школа 
Ѓорче Петров 
( посебен извештај) 
 

 
 

510.000,оо 
 

 
-Услуги за печ., коп.,и изд. 
-Други оперативни расходи 
-Тренсфер до невладини 
организации 

 
 
Б. Поддршка на невладини организации, спортисти и спортски клубови - 

програми и проекти на останати спортски организации од интерес на општина Ѓорче 
Петров- реализирање преку поднесено Барање и Проект 
 

1. Општина Ѓорче Петров материјално ги финансира Спортски манифестации – 
традиционални и меморијални  турнири, кои во покажуваат значанен 
придонес во развој на спортот и спортската рекреација како и афирмација на 
општината.  
 

Предвидени с/ва во Буџетот на Општина 
Ѓ.П. 

Реализација  

Предвидени трошено за 
Стоки и улсуги – од позиции 

Согласно Програмата, во рамките 
можностите на Општина Ѓорче Петров, 
дадена е поддршка на повеќе 
традиционални и меморијални  
турнири, 

 
220.000,оо 

 

Трансфер до невла. органи. 
Услуги за печ., коп.,и изд.  
Други оперативни расходи 

 
2. Општина Ѓорче Петров материјално ги поддржува спортските клубови – на 

територија на Општина Ѓорче Петров, кои покажуваат значанен придонес во 
развој на спортот и спортската рекреација како и афирмација на општината. 
 

Предвидени с/ва во Буџетот на Општина 
Ѓ.П. 

Реализација  

Предвидени трошено за 
Стоки и улсуги – од позиции 

Согласно Програмата, во рамките 
можностите на Општина Ѓорче Петров, 
дадена е поддршка на повеќе спортски 
клубови 

 
280.000,оо 

 

-Трансфер до невла. органи. 
-Услуги за печ., коп.,и изд.  
-Други оперативни расходи 

 
3. Општина Ѓорче Петров материјално 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. 
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Предвидени с/ва во Буџетот на Општина 
Ѓ.П. 

Реализација  

Предвидени  трошено за 
Стоки и улсуги – од позиции 

Согласно Програмата, а во 
рамките на можностите на Општина 
Ѓорче Петров, дадена е поддршка на 
повеќе млади талентирани спортисти 

 
280.000,оо 

 

-Трансфер до невла. органи. 
-Услуги за печ., коп.,и изд.  
-Други оперативни расходи 

 
В. Поддршка за дополнителни не утврдени активности 
 
Општина Ѓорче Петров ги  финансира програмите, проектите, активностите и 

манифестациите кои не се опфатени со претходните позиции на горенаведените точки, а 
кои со својата актуелност, атрактивност, значење и квалитет, во текот на целата година и 
по повод празникот на општината придонесоа за остварување на програмските цели во 
областа на спортот на Општина Ѓорче Петров за 2016 година. 

 
a. Согласно Програмата, во рамките можностите на Општина Ѓорче Петров, донесена е 

одлука на Советот на Општина Ѓорче Петров, за поддршка на фудбалски клуб 
Македонија ЃП, со вкупен износ од    = 700.000,oo денари 
 

b. Согласно Програмата, а во рамките на можностите на Општина Ѓорче Петров, дадена е 
поддршка на манифестации и активности по повод празникот на Општината  - во 
продолжение се дадени сите оддржани манифестации 

 

Ред 
бр. 

РЕАЛИЗИРАНИ 
АКТИВНОСТИ 

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ  
РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ 

ВРЕМЕ НА 
РЕАЛИЗАЦ

ИЈА 

НОСИТЕЛИ 
НА 

АКТИВНОСТА 

ИНДИКАТОРИ 
(КРИТЕРИУМИ) 
ЗА УСПЕШНОСТ 

ПРЕПОРАКИ 

1.  

 
 

,, Шаховска 
табла„ 

Продолжување на 
традицијата со придонес 
на пензионерите за нивно 

агонистичко и 
емоционално дејствие и 
почитување на патронот 

на општината 

 
19 

септември 

Советник за 
спорт 

и  
месни 

заедници 

8 екипи и вкупно 
40 
натпреаварувачи 

Да се 
направи 

“Симултанка“ 
со 

велемајстор 

2.  

 
Отварање на 
“Училишните 

лиги“ 

Презентирање на 
училишните екипи на 

секое училиште и 
доделување на спортска 

ипрема и спортски 
реквизити 

 
18 

септември 

Советник за 
спорт  

 
ОСУС ЃП 

Присуство на 
900 ученици на 
општинско ниво 

Зголемат 
реквизитите 
кој треба да 
се поделат  

на 
училиштата 

3.  

 
Трета  

“ Опен Фан 
Активност“ 

 

Другарување и 
спортување на учениците 
од четвртите одделенија 

на општинско ниво 

 
17 

Септември  

  Советник за 
спорт 

ОФФСМ 
Ѓорче Петров 

100  ученици од 
четврто 
одделение 
настава 

обезбедување 
на реквизити и 
волонтери за 
одрзување на 

активноста 

4.  

 
 

“Традиционален 
крос“ 

Продолжување на 
традицијата и и развивање 
на позитивно емоционално 
израцување и почитување 
на патронот на општината 

 
20 

септември 

Советник за 
спорт 

и оснвни 
училиишта 

Присуство на 
100 ученици на 
општинско ниво 

подобро 
уредување на 

патеката 

5.  

Трет 
традиционален 
турнир во мал 

фудбал 
„ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

КУП-2016“ 

Развивање на 
рекреативниот и 

масовниот спорти со 
учество на најдобрите 
екипи во мал фудбал 

 
 

01-18 
септември 

 
Здружение не 

граѓани 
Ѓорче Петров 

КУП 

Присуство на 24 
врвни фудбалски 
екипи во мал 
фудбал  

Да се зглеми 
бројот на 
учесниците 
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6.  

Меѓуучилишен 
турнир во 

одбојка 

СТРАШО 
ПИНЏУР 

Меѓу општинска 
коресподенција и 
афирмирање на 

училипштата преку 
спортски активности 

 
 

12-14 
септември 

 
Советник за 

спорт 
и оснвни 

училиишта 

Присуство на 4 
училишни екипи 
од повеќе 
општини  

Да се збогати 
со повеќе 

екипи 

7.  

Меѓуучилишен 
турнир во мал 

фудбал 

ТИХОМИР 
МИЛОШЕВСКИ 

Меѓу општинска 
коресподенција и 
афирмирање на 

училипштата преку 
спортски активности 

 
 

12-14 
септември 

 
Советник за 

спорт 
и оснвни 

училиишта 

Присуство на 4 
училишни екипи 
од повеќе 
општини  

Да се збогати 
со повеќе 

екипи 

8.  

Меѓуучилишен 
турнир во 
кошарка 

МИРЧЕ АЦЕВ  

Меѓу општинска 
коресподенција и 
афирмирање на 

училипштата преку 
спортски активности 

 
 

12-14 
септември 

 
Советник за 

спорт 
и оснвни 

училиишта 

Присуство на 4 
училишни екипи 
од повеќе 
општини  

Да се збогати 
со повеќе 

екипи 

9.  

Меѓуучилишен 
турнир во голем 

фудбал 
 

Д.П.Г.-
БЕРОВСКИ 

Меѓу општинска 
коресподенција и 
афирмирање на 

училипштата преку 
спортски активности 

 
 

12-14 
септември 

 
Советник за 

спорт 
и оснвни 

училиишта 

Присуство на 4 
училишни екипи 
од повеќе 
општини  

Да се збогати 
со повеќе 

екипи 

10.  

Меѓуучилишен 
турнир во 
рекомет 

ЈОАКИМ КРЧОСКИ 

Меѓу општинска 
коресподенција и 
афирмирање на 

училипштата преку 
спортски активности 

 
12-14 

септември 

Советник за 
спорт 

и оснвни 
училиишта 

Присуство на 4 
училишни екипи 
од повеќе 
општини  

Да се збогати 
со повеќе 

екипи 

11.  

Спортскиот 
бонтон 

 во детска гадинка 
 

“РОСКИЦА“ 

Со анимативни игри на 
тема спорт и ликот на 

Ѓорче, до развој на 
спортскиот диг на 

најмладата популација  

 
16 

септември 

Факултет за 
физичко 

образование, 
спорт и 
здравје 

Присуство на 
200 дечиња од 
детската 
градинка 
“Росица“ 

Континуирано 
во текот на 
годината да 
се направат 

вакви 
настани 

12.  

ТУРНИТ ВО 
ОДБОЈКА 

“ВОЛЕЈ 2016“ 
 

Афирмирање на 
општината преку со 
учество на најдобри 
одбојкарски екипи 

 
 

17-18 
септември 

 
Одбојкарски 

клуб 
 

“Волеј Ѓ.П“ 

Присуство 
државен првак, 
регионален 
првак и 
општинскиот 
првак и вице 
првак 

Да се 
обезбеди 
награден 
фонд и 

поголемо 
медиумско 
покривање 

13.  

фудбалски 
натпревар на 

ветерани 

  МАКЕДОНИЈ Ѓ.П.- 
Р.МАКЕДОНИЈА 

Со учество на 
некогашните славни 
фудбалски имиња во 
општината направи 

голема афирмација во 
сегментот на рекреативен 

врвен спорт 
 

 
 
 

18 
септември 

  
 

Фудбалска 
федерација 

на 
македонија 

Присуство на 
повеќе од 30 
своевренено  
врвни 
фудбалери  

Поголемо 
медиумско 

претставување 

14.  

Тениски турнир  

“ОПЕН 
Ѓорче Петров“  

Афирмирање на 

општината преку 

застапување на 

индивидуалниот спорт  

 
12-17 

септември 

 
Тениски клуб  

 
“Вилсон“ 

Присуство на 
повеќе од 32 
тенисери - 
рекреативци 

Награден фодн 
и поголемо 
медиумско 

претставување 

Предвидени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П. Реализација  
Предвидени потрошено за 

Стоки и улсуги – од позиции 
Согласно Програмата, а во рамките на 
можностите на Општина Ѓорче Петров, 
дадена е поддршка на манифестации и 
активности  - во продолзение се дадени 

сите оддржани манифестации  

 
1.410.000,оо 

 

-Трансфер до спорт. клуб 
-Услуги за печ., коп.,и изд.  
-Други оперативни расходи 
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VIII. РЕКАПИТУЛАР ПО ПОЗИЦИИ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ 
АКТИВНОСТИ  

 
 

Ред. 
бр. 

Рекапитулар за потрошени сретства на 
предвидените активности  

Предвидени 
с/ва во 

Програмата на 
Општина Ѓ.П. 

потрошени 
с/ва во 

Буџетот на 
Општина Ѓ.П. ПОЗИЦИИ 

 
1. 
 

Други оперативни расходи 
.............................................................................. 
 

 
300.000,оо 

 
119.524,оо 

 
2. 

Услуги за копирање, печатење и издавање 
.............................................................................. 
 

 
1.050.000,оо 

 
875.655,оо 

 
3. 

Трансфери до спортски клубови 
............................................................................. 
 

 
1.000.000,оо 

 
934.895,оо 

 
4. 

Трансфер до невладина организација 
............................................................................. 

 
700.000,оо 

 
662.100,оо 

              Вкупен износ на финансиски сретства: 3.050.000,оо 
ден 

 

2.552.174 ,оо 
ден 

 
Од планираните 3.050.000, oo  денари во програмата за активностите на 

Општината Ѓорче Петров во областа на спортот, рекреацјата, и подршката на невладиниот 
сектор во 2016 година, до 31 декември 2016 година  потрошени се вкупно 2.552.174,оо 
денари. 

 
 

 
                                                                                  Општина Ѓорче Петров 
                                                                                          ГРАДОНАЧАЛНИК, 
                                                                                     Сокол Митровски  с.р, 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа 
(Службен  Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина 
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 
бр.18/2013) и Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на 
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14), 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување Годишeн финансов извештај на Општина  

Ѓорче Петров за 2016 година 
 
 

Се објавува Годишниот финансов извештај на Општина Ѓорче Петров за 2016 
година, што Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои на Шеесет и втората 
седница на Советот, одржана на ден 10.03.2017 година. 

 
 
 
 
Број 09-763/7                ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                     
од  10.03.2017 година                       ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                                  Сокол Митровски с.р. 
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 Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на локална 
самоуправа ( Сл.весник на Р.М. бр. 61/04) и член 16 став 1 точка 2 од Статутот на 
општина Ѓорче Петров Статутот на Општина Ѓорче Петров-пречистен текст 
(„Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров” бр.18/13) и Статутарната одлука за 
измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на 
Општина Ѓорче Петров број 13/14), Советот на Општина Ѓорче Петров на 62-рата 
седница одржана на ден 10.03.2017 година, донесе 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016 ГОДИНА 
 
 

1. 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, Општина Ѓорче Петров брои:  
                                                                        11.845   домаќинства, 
                                                                        13.896   станови 
                                                                            988   деловни субјекти од кои  
                                                                             424   се активни 

Според податоците добиени од даночната администрација на Град Скопје, 
пријавени обврзници за данок на имот има 14.463 (во 2015 биле 14.157) од кои 
14.340 се физички лица (во 2015 г. биле 14.039) и 123 правно лице ( во 2015 г. биле 
118). Од минатата година бројот на решенија за данок на имот на физички лица го 
надмина бројот на евидентирани домаќинства по пописот од 2002 година. Ова 
покажува дека податоците од пописот веќе се застарени и не ја даваат реалната 
слика од терен. Овде треба да се истакне дека во текот на 2016 година, имаме 
новопријавени или новооткриени и евидентирани обврзници 306, во однос на 2015 
година, од кои 301 физичко лице и 5 правни субјекти. Со поднесените барања за 
легализација на бесправно изградени објекти се врши контрола на истите дали се 
внесени во даночната евиденција.  Тие што ги нема во даночна евиденција се 
пријавуваат со решението за признавање на правен статус за бесправно изграден 
објект што му го издава општината, а  кај тие што се утврдува разлика во 
квадратурата се дооданочуваат. 

Покрај тоа што веќе неколку години континуирано се работи на расчистување 
на базата на податоци, сеуште во вкупниот број на решенија има случаи кога за иста 
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адреса - стан се појавуваат по две, па дури и по три решенија, што значи при 
продажба на становите во обврзници за данок на имот  останат е и стариот, а 
воведен е и новиот сопственик. При откривање на ваквите случаи се брише стариот 
обврзник. 
         Во општината постојат околу 20 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; 
- Две спортски сали; 
- 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 2016, Советот на Општина Ѓорче Петров ги донесе на својата 44-та Седница 
одржана  на 23.12.2015 година. Во текот на 2016 година се извршени 2 (два) 
Ребаланси на Буџетот и тоа на 10.07.2016 година и на 10.11.2016 година, една 
пренамена на средства во колона основен буџет на 48-та седница на Совет на 
14.04.2016 гогина и едно проширување на буџетот во колона донации на 57-та 
седница на Совет на 01.12.2016 година. 
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2. Годишна сметка 
 
 2.1. Приходи на Општината 
 

    Опис на сметките Основен буџет 2015 Основен буџет 2016 
      планирано извршено планирано извршено 

    ВКУПНИ ПРИХОДИ 219.548.000 170.657.837 258.135.650 168.574.072 
71   Даночни приходи 137.596.300 108.116.467 171.147.150 119.725.802 

  711 
Данок од доход, добивка и 
капитални доб. 8.370.000 8.094.247 8.870.000 8.342.651 

  713 Данок на имот 49.010.000 41.879.694 46.510.000 43.253.289 
  717 Даноци од специфични услуги 79.966.300 58.142.526 115.617.150 68.126.782 

 718 
Такси за користење или 
дозволи за вршење на дејност 250.000 0 150.000 3.080 

72   Неданочни приходи 12.460.000 6.001.062 12.000.000 4.819.395 
  722 Такси и надоместоци 1.010.000 851.671 1.600.000 1.365.617 

  723 
Административни такси и 
надоместоци 1.800.000 1.702.695 1.800.000 1.761.212 

  724 Други владини услуги 150.000 95.673 100.000 0 
  725 Други неданочни приходи 9.500.000 3.351.023 8.500.000 1.692.566 
73   Капитални приходи 35.890.100 21.939.466 33.630.000 13.455.939 

  

731 
Продажба на капитални 
средства 40.100 40.100 20.000 0 

733 
Продажба на земј.и 
нематер.вложувања 35.850.000 

         
21.899.366 33.610.000 13.455.939 

74   Трансфери и донации 33.601.600 34.600.842 41.358.500 30.572.936 

  741 
Трансфери од други нивоа на 
власт 33.601.600 34.600.842 41.358.500 30.572.936 

 
Од табелата се забележува дека остварувањето на вкупни приходите 

споредено со 2015 година бележи намалување од 1,22%. Во внатрешната структура 
на приходи состојбата е различна, зголемување бележи само група 71 - Даночни 
приходи и тоа за 9,69 %, а сите останати бележат намалување. 

Во рамките на оваа група 71, влегува персоналниот данок каде има 
зголемување од 2,97% во однос на 2015 година,  данок на имот на општината кој 
бележи зголемување за 3,17%, даноци од специфични услуги, во кои се содржи  
надоместокот за уредување на градежно земјиште, бележат зголемување за 17,18%  
во однос на 2015 година. Приходите од такси за користење или дозволи за вршење на 
дејност( тоа се глобите) скоро и да не се реализирани . 

 Неданочните приходи, група 72, во однос на 2015 година бележи намалување и 
тоа за 19,69%. Во овие приходи се содржи самопридонесот од месното население за 
изградба на фекалната канализација во реонот на Волково, кој од 2013 година кога 
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почнаа да се склучуваат договори со странките за одложено плаќање до 12 месечни 
рати средствата примени во апсолутен износ се намалија, а истовремено и рокот за 
наплата се прoдолжи. 

Капиталните приходи, група 73 во однос на минатата година бележат 
намалување за 38,65%. Тие се содржат од приходи од продажбата на државно 
земјиште, но и од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно 
изградени објекти.  

Во трансфери и донации или групата 74 се бележи намалување во однос на 
2015 година за 11,64%. 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, единствено поголемо отстапување има во даночните приходи: 

 

 
 

Во графиконот што следи,  се гледаат разликите во реализацијата на 
приходите по групи споредени со реализираните во 2016 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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Во табелата што следи пак се прикажува структурното учество на 
реализираните приходи во текот на 2016 година по сметки: 
 
Основен буџет 168.574.072 
Дотации 162.375.000 
Самофинансирачки активности 17.241.451 
Донации 3.679.315 
Кредити 19.860.819 
ВКУПЕН БУЏЕТ 371.730.657 
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Оваа година повторно најголемео учество во структурата на 
консолидираниот буџет и тоа со 45,35% има основниот буџет . Потоа следат 
дотациите со 43,68%; Приходите од самофинансирачките активности на 
градинките и основните училишта учествуваат со 4,64%. Кредитот  во структурата 
на Буџетот учествува со 5,34%. Донациите се со најмал процент од 0,99%. 

Иако дотациите секоја година по малку се зголемуваат во однос на 
претходната, се уште не ги задоволуваат потребите на училиштата и градинките, 
посебно во делот на одржување на градежните објекти. Поради тоа, Општина 
Ѓорче Петров дополнително ги финансира овие надлежности.  
 
 2.2. Расходи на Општината 
 
 

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 2015 година:  
 

 
    Опис на сметките Основен буџет 2015 Основен буџет 2016 
      планирано извршено планирано извршено 

    ВКУПНИ РАСХОДИ 219.548.000 170.657.837 258.135.650 166.519.520 

40   
Плати, наемнини и 
надоместоци 35.048.000 34.552.151 33.638.450 33.105.441 

  401 Основни плати и надоместоци 22.843.500 22.466.110 21.733.000 21.427.665 
  402 Придонеси од плати 8.234.500 8.116.165 7.855.450 7.673.248 
 404 Надоместоци 3.970.000 3.969.876 4.050.000 4.004.528 

41  
Резерви и недефинирани 
расходи 1.400.000 531.877 1.530.000 507.191 

  

412 
Постојана резерва 
(непредвидливи расходи) 1.000.000 200.000 1.000.000 0 

413 
Тековна резерва (разновидни 
расходи) 400.000 331.877 530.000 507.191 

42  Стоки и услуги 99.894.000 75.658.847 107.920.500 87.275.767 
  420 Патни и дневни расходи 649.750 352.973 650.500 309.324 

  421 
Комунални  услуги, греење, 
комуникации и транспорт 24.251.000 20.602.033 26.600.000 24.111.782 

  423 
Ситен инвентар, алат и  
други материјали за поправка 4.006.000 2.886.359 3.610.000 2.687.239 

 424 Поправки и тековни одржувања 34.465.000 26.557.714 33.130.000 28.801.170 

  425 Договорни услуги 23.837.250 14.076.173 27.510.000 16.445.766 
  426 Други тековни расходи 8.315.000 6.894.692 10.220.000 8.908.571 
 427 Привремени вработувања 4.370.000 4.288.903 6.200.000 6.011.915 

45  Каматни плаќања 230.000 229.164 153.000 152.620 
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  452 
Каматни плаќања кон домашни 
кредитори 230.000 229.164 153.000 152.620 

46  Субвенции и трансфери 9.300.000 8.723.787 4.070.700 3.497.380 

  
  

463 
Трансфери до невладини 
организации 1.010.000 832.753 1.900.000 1.661.995 

464 Разни трансфери 8.290.000 7.891.034 2.170.700 1.835.385 
47  Социјални бенефиции 472.000 387.000 2.134.000 2.112.000 

 471 Социјални надоместоци 472.000 387.000 2.134.000 2.112.000 
48  Капитални расходи 62.652.000 40.023.485 98.137.000 29.317.595 

  
  
  

480 Купување на опрема и машини 3.200.000 1.581.378 3.450.000 2.930.525 
481 Градежни објекти 1.850.000 919.133 22.000.000 371.062 
482 Други градежни објекти 55.522.000 37.478.926 66.632.000 23.352.473 
483 Купување мебел,  30.000 0 30.000 5.500 
485 Други нефинансиски средства 2.050.000 44.048 4.025.000 2.658.035 

 486 Купување на возила   2.000.000 0 
49  Отплата на главница 10.552.000 10.551.526 10.552.000 10.551.526 

 493 
Отплата на главница од други 
нивоа на власт 10.552.000 10.551.526 10.552.000 10.551.526 

 
Веќе втора година како ја отплаќаме главницата од првиот под-заем, кој 

податок е искажан во група 49 - Отплата на главница. Овде треба да се потенцира 
дека сите позиции се помалку потрошени во однос на 2015, освен во група 42-стоки 
и услуги, каде има зголемен трошок во комуналните услуги ( електрична енергија, 
вода, телефон, горива), како и на средствата за тековно одржување на средства и 
опрема, услуги и слично. Зголемена е и позицијата на социјални бенефиции, 
поради одлуката да се исплаќа за секое новороденче по 5.000,00 денари. Во 2015 
година оваа позиција била 387.000,00 денари, во 2016 година е 2.112.000,00 
денари. 

Графиконот подолу, го прикажува наменското планирање и остварување на 
расходите. Линиите на планирано и реализирано се пратат. Тоа значи дека нема 
отстапување во наменски планираното, само има отстапување на реализираното 
во однос на планираното, а тоа пак се движи во рамките на остварените 
приходи.Такви поголеми отстапувања има во делот на стоки и услуги, како и во 
капиталните расходи, каде планот е поголем од реализацијата. Линиите на 
планирано и реализирано се преклопуваат во делот на платите, резерви, 
субвенции и трансфери, каматните плаќања  и отплата на главница. Отстапувања  
во однос на помала реализација има на позиција стоки и услуги и капитални 
раходи. 
 

• Сината или повисоката линија го прикажува планираното.  
• Црвената или пониската линија го прикажува реализираното-извршено. 
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Наредниот графикон ги прикажува реализираните расходи (извршено) 
споредени со претходната 2015 година. 

 

          
 
 

Од овој графикон се гледа дека точките на црвената - извршено во 2016 г. и 
сината линија - извршено во 2015 г., во расходите за плати, резерви, камтни плаќања 
и отплата на главница се преклопуваат, односно се на исто ниво од претходната 
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година. Отстапување има кај стоки и услуги и тоа зголемени трошоци, а намалување 
има во субвенции и трансфери  и посебно во капиталните расходи.  

Во следната табела како и во приходите прикажано е структурното учество на 
реализираните расходи по сметки: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Од табелата подолу се изведени и прикажани процентуалните учества на 

расходите по намени и истите ги следат и процентите на приходите. 
Најголемо е учеството на расходите од основниот буџет и тоа 45,36%, потоа 

следат дотациите со 43,91%, кредитите со 5,20%, самофинансирачките активности 
на градинката и основните училишта со 4,53%  и најмало е учеството на донации со 
1%. 
 

 
 

3.  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) изготвува и биланс на состојба 
каде се прикажуваат сите средства и извори на средства со кои располага 
општината. 

45,36% 

43,91% 

4,53% 

1,00% 
5,20% 

Учество на расходите по сметки во вкупен расход на 
буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2016 

Основен буџет 

Дотации 

Самофинансирачки активности 

Донации 

Кредити 

Основен буџет 166.519.520 
Дотации 161.177.456 
Самофинансирачки активности 16.627.946 
Донации 3.679.315 
Кредити  19.069.949 
ВКУПЕН БУЏЕТ 367.074.186 
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     Во книговодствената евиденција не се внесени градежни објекти кои се 
однесуваат на зградите каде што работи општинската администрација, бидејќи 
постапките за упис во катастар на недвижности се уште се во тек. Кога ќе се 
добијат имотните листови, тогаш ќе бидат воведени и во книговодствената 
евиденција. Единствен градежен објект кој се води е само саат кулата во 
реонскиот парк , која целосно е изградена со средства од донации, а вредноста 
и изнесува 3.270.736,00 денари. 

3.1 Во делот на опрема ( мебел, возила и машини) општина Ѓорче Петров 
располага со основни средства во вредност од :   

                                     ревалоризирана  набавна вредност   -        23.128.819,00 ден. 
 

Во текот на 2016 година има новонабавени основни средства во вредност од 
800.986,00 ден. и таа набавка се однесува на информатичка опрема ( персонални 
компјутери, принтери и ормари за сервери). По пописот  од минатата година има 
расходувано основни средства што се расипани  и што се надвор од употреба, истите 
се отстранети од објектот, а тоа се неколку компјутери, монитори и принтери. 

Споменикот на револуционерот Ѓорче Петров и Споменикот на бранителите 
во с.Волково се водат како други градбии нивната вредност е 27.048.773,00 ден. 

 Покрај материјални, во книговодствената евиденција, се водат и 
нематеријални вложувања, како што се софтверски решенија на износ од  
179.715,00 денари. За надоместок за одземен имот во 2016 година општината има  
исплатено 2.658.035,00 денари и тоа за расчистување на трасата на улици во У.З. 
Даме Груев. 
  

3.2 Ситен инвентар ( канцелариски инвентар, алати,  
                                                   мобилни тел., знамиња и сл.)                                 2.603.358,00 
ден. 
или новонабавени во 2016 г. во износ од 1.305.264,00 ден. Овој инвентар со 
ставање во употреба книговодствено се отпишува и овде вредноста ја креваат 
ново набавените мобилни телефони на членовите на Советот. 
 

3.3 Побарувања од купувачи                                                                70.102.054,00  
ден. 

-  закупнини,                                                                                        1.140.029,00 
- надоместок за уредување на градежно земјиште  

кој се плаќа на рати,                                                                         5.240.450,00 
- надоместок за утврдување на правен статус на бесправно 

изградени објекти кој се плаќа на рати                                            855.982,00 
- обврска за данок на имот                                                               62.695.745,00 
- глоба                                                                                                       209.848,00 

                                                                                                                                    
Податоците за обврски од данок на имот и комунална такса ги добиваме од 

Извештајот кој градската даночна администрација  го доставува до општината. 
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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                                           17.221.973,00 
                       ( во 2015 година овој износ беше 16.471.228,00) 
                       ( во 2014 година овој износ беше 19.782.848,00) 
                                                  -   за правни лица                                             2.958.632 ,00 
                       ( во 2015 година овој износ беше 2.942.505,00) 
                       ( во 2014 година овој износ беше 2.654.281,00) 
                                                  -   за  дополнителна стапка                             8.295.299,00 
                       ( во 2015 година овој износ беше   9.257.261,00) 
                       ( во 2014 година овој износ беше 15.369.956,00) 
                                                    Вкупни побарувања од данок на имот:     28.475.904,00 
 
             Комунална такса за истакнување на фирма (фирмарина)          34.219.841 ,00 
              ( во 2015 година овој износ беше       32.017.859,00) 
              ( во 2014 година овој износ беше       27.102.581,00) 

                                                   Вкупно                                            62.695.745,00 ден. 
  
Од погорните податоци се забележува дека побарувањата по основ на данокот на 
имот од физички и од правни 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 се пуштени присилни наплати и опомени. Побарувањето по 
основ на дополнителната стапка на данок на имот, сеуште е високи 8 милиони, 
иако Советот на општината ја има укинато пред 3 години. 
 Побарувањата по основ на изречени прекршочни казни - глоби од страна на 
комуналниот инспектор и комуналните редари исто така се зголемени ( во 2015 г. 
биле 104.593,00). Истите се дадени на наплата преку извршители и сеуште не се 
наплатени, само се кумулираат. 
  

3.4  Краткорочни обврски  према добавувачи                     19.041.858,00 ден. 
 
(Во 2015 година изнесуваа 12.019.775,00 ден.) 

            (Во 2014 година изнесуваа 26.687.125,00 ден.) 
 
Овде влегуваат обврски по основ на фактури за м.12/2016, а се стасани во 

текот на месец 01/2017 година. Покрај овие редовни комунални обврски, има и 
пренесени обврски за фактури кои стасаа на крајот на годината кога веќе не бевме 
во можност да плаќаме, поради  административно технички проблеми со 
трезорската канцеларија, но и поради недоволен прилив на средства на жиро 
сметката. 

 
3.5 Обврски према вработени и давачки према држани институции                                                  
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                                                                                                                6.200.027,00 ден.   
 - Плати на вработени за м. 12/2016                                                            2.440.812,00 
 - Надомест за Членови на Совет за м.12/2016                                              314.255,00 
 - Договори за дело и социјална помош за 12/2016                                      772.404,00 
 - Персонален данок                                                                                             111.948,00 
 - Обврски за ДДВ                                                                                            2.560.608,00 
  

4. Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменски, 
капитални и блок дотации 

  
            Капиталните инвестиции кои се водат во вонбилансна евиденција, во текот 
на 2016 година се зголемени за 44.829.798,00ден.  ( во 2015 се зголемиле за 
71.721.847,00 ден.). Кумулираната вредност на капиталните вложувања со 
вложувањата и од претходните години  изнесува 644.744.641,00 денари  ( во 2015 
г. била 599.914.843,00 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 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 депонентни 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 2016 г. се 
продолжи со искористување на   средствата од новото домашното задолжување и 
од одобрени 79.927.950,00 ден. искористени се 25.120.276,00 денари во 2015 и 
19.069.949,00 во 2016 година. Остатокот од 33.000.000,00 денари се планира да 
се искористи во 2017 година. 
 

5. Преглед на трошењето на тековна буџетската резерва од програма  
Д0 - Градоначалник за 2016  
 

Р. 
бр. 
 

решение 
број : 
дата : 

 
Опис на намена  

 
         ИЗНОС: 

1. 17-06//2 
20.01.2016 

Средства за починат член на семејство од ОУ Мирче 
Ацев 

 
 15.000,00 

2. 17-144 /2 
25.01.2016 

 
Средства за прослава на празникот Св.Сава 

 
                15.000,00 

3. 
 

17-214/2 
01.02.2016 

 
Средсва за Црква Св.Атанасиј 

 
20.000,00 
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4. 
 

17-210/2 
02.02.2016 

Средства за учество на Европско првенство во карате  
5.000,00 

5. 
 

17-270/2 
05.02.2016 

Средства за покривање трошоци за изработка на песни 
и спот 

                 15.000,00 
 

6. 
 

17-57/2 
09.02.2016 

Средства за издавање на монографија 5.000,00 

7. 
 

17-499/2 
26.02.2016 

Средства за тортијада 8.891,00 

8. 17-535/2 
08.03.2016 

Средства солистички концерт 10.000,00                  

9. 17-531/2 
09.03.2016 

Средства за набавка на цвеке за 8-ми март                  5.000,00 

10. 
 

17-511/2 
09.03.2016 

Средства  за учество на фолклорен фестивал во Дубаи                 5.000,00  
 

11. 17-881/2 
12.04.2016 

Средства за учество на пливачки игр   10.000,00  

12. 17-992/2 
12.04.2016 

Средства за лекување на вработен во Општината                 10.000,00 

13. 17-1107/2 
19.04.2016 

Средства за изработка на музички спот     15.000,00 

14. 17-1386/2 
19.05.2016 

Средства лекување за вработен                  20.000,00 

15. 17-1430/2 
18.05.2016 

Средства за набавка на реквизити за тенис                     8.000,00 
                  

16. 17-1502/2 
02.06.2016 

Средства за издавање на книга 5.000,00 

 
17. 

 
17-1577/2 
06.06.2016 
 

 
Средства за Манастир Св.Илија 

 
30.000,00 

      

 
18. 

 
17-1480/2 
10.06.2016 

 
Средства за честитки за муслимански празник  

        
 30.000,00 

                  
 
19. 

 
17-1845/2 
06.07.2016 
 

 
Средства за осветлување на Манастир Св.Спас 

 
10.000,00 

             

 
20. 

 
17-1788/2 
06.07.2016 
 

 
Средства за Здружение за спорт на Општина Ѓ.П. 

 
23.300,00 

 
21. 

 
17-1928/2 
12.07.2016 

 
Средства за покривање на трошоци за  
качување на Алпите 
 

                
 15.000,00 

 
22. 

 
17-1910/2 
24.06.2016 
 

 
Средства за помош за пчеларска федерација 

 
15.000,00      
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23. 

 
17-2077/2 
19.07.2016 
 

 
Средства за  Црква Св.Архангел Гаврил 

    
     15.000,00 

 
24. 

 
17-2073/2 
27.07.2016 
 

 
Средства за печатење на книга 

 
10.000,00                               

 
25. 
 

 
17-2114/2 
01.08.2016 
 

 
Средства за ракометна федерација 
 

 
30.000,00 

 
26. 

 
17-2258/2 
17.08.2016 
 

 
Средства за помош за изградба на Манастир  
Св.Илија 

               
   30.000,00 

 
27. 

 
17-2419/2 
29.08.2016 
 

 
Средства за Црква Св. Пресвета Богородица Матка 

 
30.000,00 

 
28. 

 
17-2594/2 
12.09.2016 
 

 
Средства за помош на починат вработен 

 
30.000,00 

   

29. 17-1886/2 
20.09.2016 

Средства за издавање збирка на поезија 10.000,00    

 
30. 

 
17-2654/2 
22.09.2016 

 
Средства за Манастир Св. Богородица 
 

 
15.000,00       

 
 
31. 

 
17-2751/2 
30.09.2016 

 
Средства за реализација на проект за музичко 
издание 

 
    15.000,00 

 
32. 

 
17-3081/2 
25.10.2016 

 
Средства за боди билдинг фитнес 

          
      10.000,00 

 
33. 

 
17-3213/2 
02.11.2016 

 
Средства за помош на Манастир Св.Никола 

 
5.000.00         

34. 17-3790/2 
26.12.2016 

Средства за помош на СБМ Блажо Орландиќ 12.000,00           
 

   
                               ВКУПНО: 

 
507.191,00 

 
 

            Бр. 08-632/9                                                                             Совет на општина Ѓорче Петров 
          10.03.2017 година                                                                        Претседател, 
         Скопје                                                                                                              Гоце Петрески с.р.                                                                                           
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа 
(Службен  Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на Општина 
Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 
бр.18/2013) и Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на 
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14), 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување на Одлука за збратимување на Општина Ѓорче Петров-Скопје, 

Република Македонија, со Општина Поважска Бистрица, Република Словачка 
 
 

Се објавува Одлуката за збратимување на Општина Ѓорче Петров – Скопје, 
Република Македонија, со Општина Поважска Бистрица, Република Словачка, што 
Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Шеесет и втората седница на 
Советот, одржана на ден 10.03.2017 година. 

 
 
 
 
Број 09-763/8                ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                     
од  10.03.2017 година                       ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                                   Сокол Митровски с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



Стр.86  Број 3.  Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров   10.Март  2017 година 
 
 

 
Врз основа на член 14 став 4 и 5 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002), член 16 став 1 точка 37 од 
Статут на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров бр. 
18/2013) и Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина 
Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Советот на 
Општина Ѓорче Петров на 62-рата седница одржана на ден 10.03.2017 година, 
донесе  
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за збратимување на Општина Ѓорче Петров - Скопје, Република 

Македонија, со Општина Поважска Бистрица,Република  Словачка 
 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се уредува Збратимувањето на Општина Ѓорче Петров - 
Скопје, Република Македонија со Општина Поважска Бистрица,Република  
Словачка. 
 

Член 2 
 Збратимувањето е официјален свечен чин на меѓусебна меѓународна 
соработка  меѓу двете Општини. 
 
 Меѓународната соработка ќе се воспостави на повеќе различни нивоа 
помеѓу двете локални самоуправи, во правец на  размена на мислења, идеи  преку 
билатерални посети, контакти и размена на искуства во областа на економијата, 
образованието, културата, спортот, социјалната свера, туризмот и други области.  
 

Член 3 
 Збратимувањето ќе биде потврдено со потпишување на протокол за 
соработка од двете општини. 
 Протоколот во име на општина Ѓорче Петров ќе го потпише 
Градоначалникот на општината. 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“. 
 
 
Број 08-623/10     Совет на Општина Ѓорче Петров   
Од 10.03.2017 година                Претседател,                                     
Скопје            Гоце Петрески с.р.                                                                                           
  

 


	Број 08-623/3     Совет на Општина Ѓорче Петров
	Број 08-623/4     Совет на Општина Ѓорче Петров
	Број 08-623/5     Совет на Општина Ѓорче Петров
	Број 08-623/6     Совет на Општина Ѓорче Петров
	Број 08-623/7     Совет на Општина Ѓорче Петров
	Број 08-623/8     Совет на Општина Ѓорче Петров
	Број 08-623/10     Совет на Општина Ѓорче Петров

