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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002), член 16 став 1 точка 37 од Статутот на 
oпштина Ѓорче Петров – Пречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров“ 
бр.18/2013), Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина 
Ѓорче Петров (Службен гласник на општина Ѓорче Петров“ број 13/14 и 3/19), советот 
на општина Ѓорче Петров на  49-тата седница одржана на ден 28.12.2020 година, 
донесе: 
 

ПРОГРАМА  
за протоколарни активности и востановени традиционални активности  

на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2021 година 
 
I.Вовед 

Програмското планирање како алатка која има моќ  визијата да ја претвори во 
реалност, обезбедува поефикасна координација и доследност во спроведувањето на 
политиките на општината.  
Процесот на програмското планирање претставува механизам кој и овозможува на 
општината врз основа на претходно издржана анализа да ги утврди приоритетите во 
рамки на буџетскиот процес и следствено на тоа да овозможи ресурси за нивно 
спроведување. 
Со Програмата  за протоколарни активности и востановени традиционални 
активности  на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2021 година,  се определуваат 
значајните настани и годишнини од посебно значење, со што се обезбедува  
континуитетот во одбележувањето на настани кои се од локално и републичко 
значење. 
Согласно Законот за локална самоуправа, градоначалникот ја претставува и 
застапува општината. Современиот начин на функционирање и работа на јавните 
функционери бараат се поголема комуникација со јавноста и граѓаните во функција 
на транспарентност и отчетност во работењето. Поради тоа е потребно програмски 
воспоставување на систем со кој  секој јавен настап и активности на градоначалникот 
кој го организираат останатите сектори во општината има потреба од дополнителни 
вредности особено во делот на начинот на однесување при промовирање на 
локалната самоуправа треба да остават белег препознатлив за општина Ѓорче Петров. 
II.Цели на Програмата 
-Општа цел 

Генерална цел на оваа програма е преку однесувањето, контактите и 
комуникацијата на градоначалникот во програмските активности на другите сектори 
да допринесе за поголема промоција и препознавањe на општината. 
Програмата  за протоколарни и востановени традиционални активности  на 
подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2021 година преку акционен и динамички 
план ќе има за цел да го издигне на повиско ниво  функционирањето на 
градоначалникот, општинската администрација, Советот на ОЃП, невладините 
организации, граѓаните, бизнис секторот и други целни групи. 
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Програмата предвидува обезбедување комплетна поддршка на активностите на 
градоначалникот, организација на протоколарни, работни и официјални средби и 
состаноци со меѓународни и домашни институции, организирање на најразлични 
 
 манифестации, трибини конференции и настани од доменот на односи со јавноста-
кратко ажурирање и информирање за лицата или институциите со кои треба да се 
оствари средба, подготовка на презентации, изработка на работна агенда, подготовка 
на говори и други јавни настапи и собири. 
- Специфични цели 
-Протоколарни активности на градоначалникот при одбележување на годишнини и 
значајни настани и личности во насока на негување на историското минато. 
-Зголемена комуникација со цел за обезбедување активен однос на општина Ѓорче 
Петров кон задоволувањето на потребите на граѓаните за негување на традициите во  
спортот, културата, образованието, социјалата.  
- Партиципативно учество и вклучување на граѓаните во настани поврзани со 
комунални дејности, урбанизам, локален економски развој со целосна вклученост на 
градоначалникот.  
- Зачувување на историската и културната вреднoст на личности и настани, со цел 
негување на историските и културните вредности на градот, преку изјави, говори и 
други форми на промоција. 
- Континуирани средби и соработка со претставници на невладиниот сектор. 
- Континуирани средби и соработка со претставници на бизнис заедницата. 
- Континуирани средби со пензионери, сојуз на борци. 
- Спроведување на акции од општо добро за граѓаните (крводарителски акции, акции 
за зачувување на животната средина, хуманитарни акции, ден без автомобили, ден на 
планетата земја, ...) 
- Зголемување на интензитетот на настани и средби со претставници на меѓународни 
организации. 
- Размена на искуства и практики со други локални самоуправи и збратимени 
општини. 
 
III.Опис на проекти и активности 

Проектите и проектните активности се базираат на концептот на отворена и 
транспарентна општина што е белег на современа  локалната самоуправа. Најголем 
дел од проектите и активностите се спроведуваат со партиципација и инволвирање 
на граѓаните во работата на општината е приоритет на локалната самоуправа со кој 
се овозможува увид во работата на администрацијата и раководењето со општината.                  
На ваков начин, со одговорна и посветена работа се постигнува крајната цел, 
реализација на акативностите и проектите во интерес на граѓаните. За секоја од 
активностите е изготвен годишен календар со точно утврден датум.                                                        

Активностите генерално се спореведуваат на територија на општина Ѓорче 
Петров, односно на локации на традиционалните настани се одвива на спомениците 
во реонскиот парк (споменик на револуционерот Ѓорче Петров, споменикот на 
борците од НОАВМ), споменикот на Бранителите во село Волково, Домот на Културата, 
простории на Урбани и Месни заедници, простории на пензионери, Сојуз на Борци. Дел 
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 од настаните се предвидени да се реализираат и на надворешени услови на 
територија на општината Ѓорче Петров. За настаните со кои се предвидува 
одбележување на датуми повразани со историското минато а за кои се востановени 
фиксни датуми (патрон празник на општината, годишнини на Град Скопје, Ден на 
општината, државни празници...) се обезбедува свежо цвеќе ( бројот на цветните 
 
 аранжмани зависи од бројот на делегации), озвучување на настанот и 
фотографирање. 

 
Во таблата подолу се прикажани  податоци за:  Име на Програма /активност, 

Спроведувач/Носител (сектор/одделение)Проектен тим (меѓусекторски), Извор на 
финансирање (буџет ОЃП/програми на Влада/Донатор), Временска рамка и Проценет 
Буџет/денари. 

 
 

Бр Име на 
Програма 
/активност 

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

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

Временска 
рамка 
 

Проценет  
Буџет/ 
денари 

1.  Новогодишна 
претстава за 
првачиња 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 25-31 
декември 

 50.000,00 

2.  Прослава на 
патронати и 
други 
манифестации 
во  основните 
училишта и 
градинка 
,,Росица” 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП тековно 30.000,00 

3.  Одбележување 
на 
Новогодишните 
празници 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 25-31 
декември 

10.000,00 

4.  Новогодишни 
пакетчиња за 
деца 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник  

ОЃП Декември  200.000,00 

5.  
 

Одбележување 
на празникот 
Бадник 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 6 јануари 30.000,000 

6.  Одбележување 
на празникот 
Богојавление-
Водици 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 19 јануари 6.000,00 
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7.  Одбележување 
на празникот 
св.Трифун 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 14 
фебруари 

6.000,00 

8.  Меѓународен 
ден на жената 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 8 март 10.000,00 

9.  Одбележување 
на Ден на 
пролетта во 
општина Ѓорче 
Петров 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 21 март 6.000,00 

10.  Одбележување 
на празникот 
Велигден 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП април 6.000,00 

11.  Одбележување 
на Ден на Крстот 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 1 мај 3.000,00 
 
 

12.  Одбележување 
на Ден на 
победата врз 
фашизмот 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 9 мај 16.000,00 

13.  Одбележување 
на Св.Кирил и 
Методиј 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 24 мај 10.000,00 

14.  Одбележување 
на 
упокојувањето 
на патрониот 
Ѓорче Петров 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 28 јуни 16.000,00 

15.  Одбележување 
на државниот 
празник 
Илинден  

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 2 август 16.000,00 

16.  Одбележување 
на Ден на 
Бранителите 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 10 август 16.000,00 

17.  Одбележување 
на прв 
училишен ден 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 1 
септември 

15.000,00 

18.  Одбележување 
на Ден на 
општина Ѓорче 
Петров 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 20 
септември 

188.000,00  

19.  Звуци на 
културата 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 20-22 
септември 

60.000,00 

20.  Одбележување 
на 11 Октомври 
Ден на 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 11 
октомври 

16.000,00 
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народното 
востание 

21.  Одбележување 
на 13 ноември 
ослободување 
на Град Скопје 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 13 
ноември 

5.000,00 

22.  Одбележување 
на 14 ноември 
ослободување 
на Ѓорче Петров 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП 14 
ноември 

16.000,00 

23.  Средби со 
пензионери 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП тековно 10.000,00 

24.  Средби со сојуз 
на борци 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП тековно 20.000,00 

25.  Средби со 
претставници на 
спортски 
клубови и 
индивидуални 
спортисти 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП тековно 10.000,00 

26.  Средби со лица 
од социјален 
ризик  

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП тековно 30.000,00 

27.  Одбележување 
на меѓународни 
денови 
-меѓународен 
ден без 
дискриминација 
(1 март) 
-меѓународен 
ден на лица со 
даунов синдром 
(21 март) 
-меѓународен 
ден  на аутизам 
(2 април) 
-меѓународен 
ден на белиот 
стап (15 
октомври) 
-меѓународен 
ден на 
искоренување 
на 
сиромаштијата 
(17 септември) 
-меѓународен 
ден за правата 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП тековно 30.000,00 
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на детето(20 
ноември) 
-меѓународен 
ден за борба 
против 
насилство врз 
жените  (25 
ноември) 
-Меѓународен 
ден против 
корупцијата (9 
декември) 

28.  Одбележување 
на ден на 
етничките 
заедници ( 
албанци, срби, 
роми,бошњаци 
власи, турци, 
египќани...) 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП тековно 6.000,00 

29.  Годишна 
награда на 
општина Ѓорче 
Петров 

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалник 

ОЃП август 20.000,00 

30.   Вкупно    857.000,00 
 
Напомена: проекцијата на финансиските средства се базира на соодветни претходни 
трошоци и претставува рамка која во текот на годината може да претрпи измени во 
зависност од реалните проекти при спроеведување на проектните активности. 
IV. Очекувани резултати 

Со Програмата  за протоколарни активности и востановени традиционални 
активности  на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2021 година, се очекува да се 
издигне на повисоко ниво функционирањето  и промовирањето на активностите на 
градоначалникот и општинската администрација. 
Очекувани резултати од програмата од областа на протоколарните активности се: 
-30% зголемена комуникација за на градоначалникот и општинската администрација 
со граѓаните и граѓанскиот сектор, 
-подигање на повисоко ниво на комуникација на локалната самоуправа и жителите на 
општина Ѓорче Петров и подигање на реномето на општината, 
-зголемено учество на граѓаните во креирање на политиките на општината преку 
директни средби со градоначалникот и општинската администрација, 
-зголемени средби со пензионерите и борците од кои се очекува да произлезат нови 
политики и програми кои ќе бидат во интерес на оваа целна група, 
-зголемено учество на граѓаните и граѓанскиот сектор и подигање на јавната свест во 
добротворени акции преку следење на примерот на градоначалникот, 
-активно и рамноправно учество на сите категории лица во сите активнсоти кои 
имплементиран со оваа програма, 
-стекнати нови искуства и практики, но и воведување на континуитет на активности и 
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 средби  на градоначалнкот со сите категории граѓани.  
Спрoведување на проектните активности е согласно предвидениот динамички план и 
Буџетот на Општина Ѓорче Петров. 
 
V. Систем (начин) на следење (мониторинг) на постигнатите резултати 

Мониторирањето и следењето  и оценката на постигантите резулати ќе се врши 
со  перманентно спроведување на  анкети, собирање и анализирање на податоци и 
повратни информации за постигнувањата и напредокот на програмата, поднесување 
на месечни извештаи по однос на Програмата  за протоколарни активнсти и 
востановени традиционални активности  на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 
2021 година во зависност од потребите и барањата на инстистуции, донатори, 
организации. 
Мониторингот ќе го врши Одделението за поддршка на градоначалинк преку 
следење на активностите, нивната ефикасност, постигнатите резултати, употребени 
и потрошените финансиски средства. 
 
 
VI. План за спроведување на Програмата (ако е применливо за Програмата) 
Програмата за протоколарни активности и востановени традиционални активности  
на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2021 година ќе се спорведува врз основа на 
утврдениот динамички план (календарот на активности). 
 
VII. Завршни одредби 

   Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Ѓорче Петров“. 
 
 
Број 08-2040/10                Совет на општина Ѓорче Петров 
Од 28.12.2020 година          Претседател, 
Скопје                            Илија Спасовски с.р.                   


