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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ГОДИШЕН ưƯƪƭǀƺƨƠ
за реализација на Програмата за протоколарни активности и востановени
традиционални активности на подрачјето на општина
Ѓорче Петров за 2020 година

Скопје, Март 2021 година
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I.

Ɇɚɪɬ 2021 ɝɨɞɢɧɚ

Вовед

Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на активностите
планирани во Програмата за протоколарни активности и востановени традиционални
активности на подрачјето на општина Ѓорче Петров и ги вклучува реализираните
активности за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година.
Светот ќе ја запамети 2020 година по пандемијата со COVID-19, која остава
глобални последици врз целото општество. Наметнатите правила на живот и
однесување го променија вообичаениот начин на функционирање. Фокусот е ставен
на здравствената политика, превенцијата и справувањето со последиците од корона
вирусот.
Една деценија по Глобалната финансиска и економска криза (Големата
рецесија од 2007 – 2009 година) се соочивме со нова остра криза што го изненади
Светот и со својата брзина на ширење и со својот опфат. Многу економии во светот,
помеѓу кои и најсилните, беа затечени.
Во услови на пандемија, секоја Влада прави напори да постави приоритети кои
врз основа на природата на кризата и на последиците од неа не е тешко да се
определат. Разумното и рационално трошење на средствата е во фокусот на
буџетирањето на општина Ѓорче Петров. Токму во таа насока е и спроведувањето на
Програмата за протоколарни активности и востановени традиционални активности
на подрачјето на општина Ѓорче Петров.
Активностите се насочени кон определување на важни настани и годишнини
од посебно значење, со што се обезбедува континуитет во одбележувањето на настани
кои се од локално и републичко значење.
II.

Реализирани активности

Во текот на 2020 година, од Програмата за Програма за протоколарни
активности и востановени традиционални активности на подрачјето на општина
Ѓорче Петров за 2020 до 30.09.2020 година се реализирани следните активности:
Прослава на патронати и манифестации во основните училишта и градинката,
Средба со родителите на петте првородени деца во општината,
Одбележување на празникот Св. Трифун,
Одбележување на Меѓународниот ден на жената,
Одбележување на Ден на победата врз фашизмот,
24 Мај -Ден на Св. Кирил и Методиј,
26 јули -Одбележување на годишнина од катастрофалниот земјотрес во
Скопје,
8 септември -Ден на независноста,
11 Октомври -Ден на народното востание,
23 Октомври -Ден на македонската револуционерна борба,
Одбележување на упокојувањето на патронот Ѓорче Петров,
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Одбележување на Ден на Бранителите,
Одбележување Ден на општина Ѓорче Петров,
Одбележување на 11 Октомври, Ден на народното востание
Одбележување на 13 ноември, ослободување на Град Скопје
Одбележување на 14 ноември, ослободување на Ѓорче Петров
Средби со пензионери,
Средби со лица лица од социјален ризик,
Одбележување на меѓународни денови,
Дневни активности: увид во градежни работи, работни теренски посети со
преставници од централната власт, соработка со локалните власти,
III.

Рекапитулар на потрошени финансиски средства

Преглед на потрошени средста за реализација на Програмата за протоколарни
активности и востановени традиционални активности на подрачјето на општина
Ѓорче Петров за 2020, за периодот од 01 јануари-31 декември 2020 година:

1. Прослава на патронати и манифестации во основните училишта и
градинката
Одбележување на Четири децении од основањето на училиштето „Страшо
Пинџур“ од Ѓорче Петров кое продуцира кадри кои оставиле печат во своето
време.

Главна цел:

Подигање на повисоко ниво на функционирање и комуникација на основните
училишта со Градоначалникот , општинската администрација, Советот на ОЃП,
невладините организации, граѓаните, бизнис секторот.

Време на
реализација

5 март

Носител
на активноста

ООУ ,,Страшо Пинџур” , Oпштина Ѓ.Петров,

Потрошени
финансиски
средства:

3.500 денари

Поради пандемијата со Ковид 19, училиштата и градинката ги одложија
манифестациите со празнувањето на своите патрони.

2.Прослава на верскиот празник Св.Трифун
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Краток опис на
активноста:

Традиционално закројување на лозите во чест на Свети Трифун, заштитник на
лозарите. Одбележување во црква Св. Трифун во с.Кучково каде
градоначалникот и верниците присуствуваа на централната манифестација.

Главна цел:

Негување на традицијата. Со закројување на неколку лози и осветувањето на
лозовите прачки со света вода и вино, лозарите верни на традицијата, од својот
заштитник Св.Трифун, очекуваат бериќетна година и здраво грозје.

Време на
реализација

14 февруари

Носител на
активноста

Месна зедница Кучково

Потрошени
финансиски
средства:

Прославата на верскиот празник Св.Трифун годинава се реализираше со
средства од донатори.

3. Средба со родителите на петте првородени деца во општината
Краток опис на Средба со родителите на првите пет новородени деца во 2020 година во општина
активноста:
Ѓорче Петров. Покрај еднократната парична помош за сите новороденчиња, оваа
година локалната самоуправа симболично додели и бебешки пакети за првите
пет жители родени оваа година.
Главна цел:
Време
на
реализација:
Носител
на
активноста:
Потрошени
финансиски
средства:

Мотивација при одржување на наталитетот во општината.
Јануари
Oпштина Ѓорче Петров
Бебешките пакети се обезбедени по пат на донација со кофинансирање од
страна на општината во висина од 6.000 денари

4. Одбележување на Меѓународниот ден на жената
Краток опис на
активноста:

Главна цел:

По повод 8 Март, Меѓународниот ден на жената, симболично
градоначалникот на сите дами вработени во локалната самоуправа
им подари цвеќе како симбол на рамноправноста.
Подигнување на свеста за правата на жената и нејзината
рамноправност во општеството.
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Време на
реализација

8 Март

Носител на
активноста

Oпштина Ѓорче Петров

Потрошени
финансиски
средства
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5.400 денари

5. Одбележување на Ден на победата врз фашизмот

Краток опис на
активноста:

Положување цвеќе пред споменикот на борците од НОБ во реонскиот парк
во општина Ѓорче Петров

Главна цел:

Оддавање почит и негување на споменот за загинатите борци од Втората
Светска Војна

Време на
реализација

9 мај

Носител на
активноста

Oпштина Ѓорче Петров

Потрошени
финансиски
средства:

1.500,00 ден.

6. Одбележување на упокојувањето на патронот Ѓорче Петров
Краток опис на
активноста:
Главна цел:
Време на
реализација:
Носител на
активноста:
Потрошени
финансиски
средства:

Положување на свежо цвеќе пред споменикот на Ѓорче Петров во
реонскиот парк во општината
Оддавање на почит кон ликот и делото на патронот на општината
28 јуни
Oпштина Ѓорче Петров
2.000 денари
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7. Одбележување на Ден на Бранителите
Краток опис
на
активноста:

Главна цел:

Комеморативна свеченост со армиски почести и полагање на свежо цвеќе
во спомен на загинатите Бранители од конфликтот во 2001 година пред
споменикот ,,Чешма-Бумбар”, споменикот на Бранителите во село
Волково, споменикот на Бранителите во реонскиот парк
Оддавање почит и негување на споменот кон загинатите Бранители од
конфликтот од 2001 година

Време на
реализација

10 август

Носител на
активноста

АРМ/ Oпштина Ѓорче Петров, МПЦ-ОА

Потрошени
финансиски
средства

Активноста е спроведена во соработка со Армијата на РСМ и
Православната Црква. Кофинасирањето на општината за
одбележувањето на Денот на Бранителите изнесува 5.500 денари.

8. Одбележување Ден на општина Ѓорче Петров

Краток опис на активноста:

Главна цел:

Одбележување на 75 годишнината од именувањето на
тогашното Ханриево во Ѓорче Петров и 23 години од
формирањето на Ѓорче Петров како посебна локална
самоуправа. Согласно здравствените протоколи
утврдени поради пандемијата со Ковид-19, Денот на
општината беше одбележан на отворено во реонскиот
парк, со пригоден говор на Градоначалникот,
положување на свежо цвеќе пред споменикот на Ѓорче
Петров и доделување на благодарници за општествено
одговорни компании кои дадоа свој придонес во
справување со ковид кризата, истакнати ученици , како
и лица и поединци. Годишната награда беше доделена
на ЈЗУ-Здравствен Дом-Ѓорче Петров.
Продолжување на традицијата во одбележување на
Денот на општината, зајакнување на локалната
самоуправа, нејзина промоција и афирмација во
општеството.
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Време на реализација

20 септември

Носител на активноста

Општина Ѓорче Петров

Потрошени финансиски средства:
средства:

Ɇɚɪɬ 2021 ɝɨɞɢɧɚ

Благодарниците и дипломите беа обезбедени по пат на
донација во висина од 56.000 денари.
Општината финансираше 6.000 денари

9. Средби со пензионери
Краток опис на Континуирана поддршка за пензионерите и отварање на пензионерски
активноста:
клубови. Пандемијата со Ковид-19 ја стопираше постапката за отворање
на 3 нови пензионерски клубови. Сепак се продолжи кон поддршка на
пензионерите за опремување на веќе постоечките клубови, постапка која
е во тек. Градоначалникот и општинската администрација остваруваа
континуирани среди за помош и поддршка на оваа категорија граѓани.
Главна цел:
Одржување на комуникација и соработка на општината со пензионерите.
Време
на тековно
реализација:
Носител
на Oпштина Ѓорче Петров
активноста:
Потрошени
Доделени шах табли во вредност 6.000 денари
финансиски
средства:
10.Поддршка за социјално ранливи категории
Краток опис на
активноста:
Главна цел:
Време на
реализација
Носител на
активноста
Потрошени
финансиски
средства:

Во пресрет на грејната сезона на неколку семејства од социјален ризик
општината им додели дрва за огрев.
Помош и поддршка на социјално ранливите семејства.
септември
Општина Ѓорче Петров
38.900 денари
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11. Одбележување на 11 Октомври, Ден на народното востание
Краток опис на
активноста:
Главна цел:
Време на
реализација
Носител на
активноста
Потрошени
финансиски
средства:

Положување на свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци од НОБ
во реонскиот парк Ѓорче Петров.
Оддавање почит и негување на споменот кон борците од НОБ
октомври
Општина Ѓорче Петров
3.000 денари

12. Одбележување на 13 ноември, ослободување на Град Скопје

Краток опис на
активноста:
Главна цел:
Време на
реализација
Носител на
активноста
Потрошени
финансиски
средства:

Положување на свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци од НОБ
пред Владата на РСМ
Оддавање почит и негување на споменот кон борците од НОБ
ноември
Град Скопје
///

13. Одбележување на 14 ноември, ослободување на Ѓорче Петров

Краток опис на
активноста:
Главна цел:
Време на
реализација
Носител на
активноста

Положување на свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци од НОБ
во Реонскиот парк во Ѓорче Петров. Положување на свежо цвеќе пред
спомен плочата на борците во село Кучково. Доделување на
благодарници на општествено одговорни компании и лица, за личен
придонес во справување со Ковид 19.
Оддавање почит и негување на споменот кон борците од НОБ
ноември
Општина Ѓорче Петров
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Потрошени
финансиски
средства:
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26.500 денари

Извештајот за реализација на Програмата за протоколарни активности и
востановени традиционални активности на подрачјето на општина Ѓорче Петров за
2020, за периодот од 01 јануари- 31 декември 2020 година градоначалникот како
Предлагач на истиот го доставува до советот на општина Ѓорче Петров на
разгледување и усвојување.

ГРАДОНАЧАЛНИК
Александар Наумоски с.р.

