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Сте се прашале ли дали живеете подобро? Дали државата 

се движи во вистинска насока? Дали сте задоволни од ова што 

се случува? Дали сметате дека живееме во нормална држава и 

дека се слуша вашиот глас, дека власта ги одржала ветувањата, 

и дека оваа власт е најдоброто нешто што вие го заслужувате?

Ќе дозволите ли да продолжат на ист начин како досега, 

или ќе ги земете работите во свои раце и ќе започнете да созда-

вате нова иднина со ваш сопствен печат, иднина каква што поса-

кувате и каква што заслужувате? 

Покажете дека мора поинаку, и дека не сте задоволни од 

ова што се случува. Почувствувајте ја шансата која е пред сите 

вас, шанса за промени, проекти и победи. Шанса да покажеме 

дека ќе успееме, дека знаеме, умееме и сакаме да ја направиме 

Македонија нормално, убаво место за живеење.

На овие избори треба да ѝ одговорите на власта дали 

целосно ќе ѝ ја препуштите државата или ќе преземете контрола 

над сопствената судбина и држава и ќе создадете нова иднина? 

Покажете дека во вас постои надеж и пркос, дека сакате 

да создавате и дека не се плашите да верувате во себе и во ид-

нината на вашите деца. Таа иднина зависи исклучиво од вас и 

од промените кои неминовно доаѓаат, а кои ќе ги донесете вие. 

Промени што ќе значат нова енергија, кои ќе го поддржуваат по-

зитивното наспроти негативното, креативното и продуктивното 
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наспроти деструктивното, ќе поддржуваат квалитет наспроти 

партизација, работа наспроти неработа, почитување и исполну-

вање на ветеното наспроти измамите на власта.

Насекаде гледаме хаос и загубена перспектива. Луѓето се 

разочарани. Власта тоа го користи и го злоупотребува. Тоа мора 

да престане. Поделбите да запрат. Народот треба да се обеди-

ни: десни, леви, Македонци, Албанци, Турци, Срби, Роми, Власи, 

Бошњаци, стари и млади, жени и мажи. Дојде време за промени 

и народот мора да почне да ја создава новата иднина. Да излез-

еме од кругот на апатијата. Затоа што колку повеќе овие се на 

власт, толку помалку останува од Македонија, толку помалку нè 

има во државата.

И таму, меѓу нив, има луѓе кои го гледаат тоа, има незадо-

волство. Ние сакаме сите да се обединиме и да порачаме дека 

нашата генерација ја сфати важноста на овој историски момент, 

ја гледа шансата за промени, проекти и победи, шансата да соз-

дава, шансата за нова иднина. Да покажеме дека Македонија е 

држава и дека тука живее и ќе живее среќен народ кој си ја сака 

сопствената земја.

Ние имаме знаење и програма со многу проекти, ние га-

рантираме дека ќе ги исполниме и вие знаете дека можете да 

му верувате на нашиот даден збор. Поучени сме од грешките 

во минатото, па со поправени и искоренети слабости, ние сме 

нови луѓе, квалификувани, чесни и свесни за околностите и за 

одговорноста што ја преземаме. Создадовме нова иднина кај 

нас, сакаме обединети со вас да создадеме нова иднина за сите 

нас. На овие избори влегуваме со чисто срце и ја бараме вашата 

доверба, ви ветуваме многу работа и конкретни резултати. Но-

вата иднина започнува со промените, по кои следат проектите, 

новата иднина ќе ги донесе победите.

А тие сакаат да мислите дека сите сме исти! Тоа е дел од 

нивната пропаганда, за да останете разочарани и на тој начин да 

го бараат својот спас. Со малата излезност, со вашето негласање 

или со нивните тројански експерименти – тие добиваат најмногу. 
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Ако не ги опоменете на овие избори, тие ќе мислат дека 

ги поддржувате. Ако им ја оставите апсолутната власт, нивната 

аздисаност ќе се зголеми – ќе биде уште полошо. Иднината со 

нив не е иднина каква што вие заслужувате. Иднината со нив е 

хаотична, несреќна и апатична.

Излезете и изборете се! Создадете нова иднина! Таму лежи 

шансата за промени, Нова иднина за секој од вас, за секој дом, 

семејство, улица и населено место, таа нова иднина е за сите 

нас. Новата иднина е убава иднина! Таа е иднина на договор по-

меѓу граѓаните и политичарите, иднина на нормална држава во 

која ќе има ред и работа. Нештата ќе се менуваат, ќе има проекти 

и конкретни резултати, подобар стандард и можности за секого. 

Во новата иднина граѓаните ќе ги контролираат институциите, 

за разлика од сегашноста во која институциите ги контролираат 

граѓаните.

Новата иднина ќе донесе подобри денови, раст и развој, 

во неа ќе има авангардна младина и спокојна старост. Во неа ќе 

се создава, ќе создавате вие за вас и за вашите семејства. Ќе соз-

даваат и вашата општина и државата за вас, затоа што вие прем-

ногу ѝ дадовте на земјата, сега е момент земјата да ви дава вам. 

Затоа создадете ја новата иднина! Тие се плашат од неа. 

Од новата иднина во која сè ќе биде подобро, посветло и по-

среќно и во која нивните грешки ќе можеме сложно да ги испра-

виме. За таа нова иднина вреди да се бориме. Таа е доброто, таа 

е сè што тие не се. Иднина за вас, за Македонија, нова иднина во 

која оптимизмот ја победува малодушноста, иднина на триумф 

на вашите вредности. 

Новата иднина е нивниот најголем кошмар. Таа создава! 

Таа носи промени и проекти! Новата иднина победува!  Затоа

 

СОЗДАДИ НОВА ИДНИНА!

ПРОМЕНИ. ПРОЕКТИ. ПОБЕДИ
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1. ОБРАЌАЊЕ

Почитувани пријатели, соседи, сограѓани ѓорчепетровци, 

Вие сте главниот мотив за мојата одлука да се кандидирам за гра-
доначалник на „Ѓорче Петров“. Како ваш пријател и сосед добро 
ги познавам секојдневните проблеми со кои се соочувате. Израс-
навме заедно и добро се познаваме! Време е да се сплотиме, вре-
ме е да работиме заедно, за сите луѓе! 

Доаѓа време кога ќе ставиме крај на поделбите, на лошите одлуки, 
на лошите решенија, време кога во обновата на „Ѓорче Петров“ 
ќе ги вклучиме сите луѓе. Вклучувањето на целиот човечки и инте-
лектуален потенцијал, сите професионалци, занаетчии, правни-
ци, пазарџии, економисти, приватни стопанственици, инженери, 
лекари, архитекти, наставници, спортисти и уметници, значи и по-
убава и побогата општина, значи повисок квалитет на живеење.

Сакам принципите на мојата професија: хуманост, неселектив-
ност и еднаков пристап кон проблемите на секој поединец да би-
дат втемелени во работењето на Општината.

Во изминатиот период беа изготвени повеќе мерки и планови од 
најдобрите експерти во Општината, земјава и странство. Програ-
мата, мерките и плановите се засновани на директните потреби 
на граѓаните, за кои јас како човек и мојот тим се обврзуваме дека 
ќе ги исполниме. 

Програмата, мерките и плановите се темелат на повеќе столбо-
ви: одржливо управување и заштита на животната средина, тех-
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нологии и иновации во функција на достапност на услуги за сите 
граѓани, како и одржливо планирање и реализација на инфра-
структурата. За сите луѓе Општината мора да има функционален 
систем во чии рамки ќе се грижиме за квалитетот на живеење, за 
здравјето, за заштита и развој на здравата животна средина, за 
развој на нови зелени површини низ целата Општина. Програмата 
го опфаќа и проектот „Ѓорче Петров без кал“, проект со кој во 
континуирана работа ќе ги опфатиме неасфалтираните улици во 
согласност со потребите на граѓаните.  Следно, а особено важно, 
е транспарентното донесување на детални урбанистички плано-
ви. Плановите ќе се носат инклузивно по широка стручна дебата 
со експерти и со граѓаните. На прво место ќе биде интересот на 
граѓаните. 

 „Ѓорче Петров“ мора да се издигне над просечноста со обнова на 
институциите, обнова на вредностите и на идеалите. 

Го имате мојот збор, а дадениот збор е најважната обврска врз 
која почиваат угледот и честа на поединецот, дека ќе ја вратиме 
надежта и вербата кај луѓето. Човекот верува и сонува, и тоа е 
вистинскиот пат за работата во „Ѓорче Петров“. Европско „Ѓорче“ 
ќе се фокусира на економијата, претприемништвото и поддршка 
на бизнисот, на стандарди засновани на вредности. Нема повеќе 
место за демагогија, потребен е подобар живот за сите луѓе.

Успехот е резултат на правилен избор на повеќе одлуки и подраз-
бира многу работа, решавање на многу предизвици. Можете да ја 
прифатите тешката реалност, но можете и да ја промените. Ва-
шиот глас ја носи промената, а изборот е „Ѓорче Петров“ за сите 
луѓе. Исправете се! Одбери обнова и „Ѓорче Петров“ за сите луѓе!

Со почит, 

д-р Александар Стојкоски
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2. ПРИОРИТЕТНИ 
ПРОЕКТИ НА 
ОПШТИНА ЃОРЧЕ 
ПЕТРОВ ЗА СИТЕ ЛУЃЕ

1. Проектот „Ѓорче Петров без кал“ ќе опфати асфалтирање на нови 
улици на целата територија од Општина Ѓорче Петров со прио-
ритет на улици според критериумот на оштетеност и изградба на 
нови улици.

2. Подигнување на нови зелени површини во Ѓорче Петров - парк во 
секое маало.

3. Изградба на две нови градинки во УЗ „Ѓорче Петров“ и Стопански 
Двор - Ново Село, како и започнување со проектирање за изград-
ба на нова детска градинка во Хром и доградба на постоечките 
детски градинки.

4. Изградба и обнова на постоечките детски игралишта во секое ма-
ало. Ќе се изградат безбедни детски игралишта во „Ѓорче Петров“, 
Хром, „Мирче Ацев“, Дексион, „Даме Груев“, Ново Село, Стопан-
ски Двор, Кисела Јабука, Волково, Орман, Никиштани и Кучково, 
односно секаде каде што има интерес од граѓаните. 

5. Проширување на мрежата со ново енергетско ефикасно и штед-
ливо осветлување и реконструкција на постоечкото осветлување 
во „Ѓорче Петров“ со енергетско ефикасно и штедливо осветлу-
вање.

6. Уредување на речното корито на реката Лепенец во соработка со 
Град Скопје.

7. Целосно санирање на депонијата во Ново Село и целосно зазеле-
нување и урбанизирање на тој предел со спортско-рекреативни 
содржини.

8. Игралиште за кошарка во секое маало со ноќно осветлување, из-
градба на нови и ревитализација на постоечките игралишта.

9. Завршување на канализацијата и воведување во оперативна упо-
треба во: Волково, Кисела Јабука, Стопански Двор, Орман и Ни-
киштани.

10. „Ѓорче без отпад“ - чистење на сите депонии и претворање во зе-
лени површини.
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11. Доградба на ПООУ „Јоаким Крчовски“, с. Никиштани.

12. Подобрување на снабдувањето со вода во урбанот дел на Општи-
ната.

13. Изградба на кружен тек на ул. „Ѓорче Петров“ и ул. „Македонска 
војска“ во соработка со Град Скопје.

14. Поврзување со рекреативна патека од Хром до Нерези/Влае со 
нејзино осветлување.

15. Реконструкција и оперативност на сите објекти на урбаните и 
месните заедници за потребите на граѓаните.

16. Воведување активна и пасивна сообраќајна безбедност на глав-
ната улица „Ѓорче Петров“, од потегот на влезот во град Скопје до 
кружниот тек со населбата Влае.

17. Решавање на проблемот со водоснабдување во с. Кучково.
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3. ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА 
ЖИВОТ НА СИТЕ ЛУЃЕ 

ЕКОНОМСКИ СИЛНА ОПШТИНА 
ЗА ПОДОБАР ЖИВОТЕН 
СТАНДАРД НА СИТЕ ГРАЃАНИ

• Поддршка на иновации и претприемништвото (формирање лока-
лен иновациски фонд за млади претприемачи, креирање науч-
но-образовен локален центар).

• Подобрување на локалните услови за водење бизнис и поддршка 
на МСП.

• Локална стратегија за промоција на странски инвестиции.

• Поддршка на занаечиството и малите локални бизниси.

• Искористување на можностите кои ги нудат европските фондови 
за поддршка на бизнис-секторот и зголемена соработка со невла-
диниот секторот.

 h ЦЕЛОСНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА 
ИНДУСТРИСКАТА ЗОНА - ИЗГРАДБА НА 
ПОТРЕБНАТА ИНФРА СТРУКТУРА
Во согласност со изработената планска документација за изград-
ба на индустриската зона ќе изведеме потребна инфраструктура: 
водоводна мрежа, пристапен пат и довод на електрична енергија. 
Зоната ќе има содржини на лесна и незагадувачка индустрија и 
услужни дејности. Со отворањето на овие капацитети ќе се отво-
рат значителен број нови работни места. 

 h ФОРМИРАЊЕ НА СТАРТ-AП ИНКУБАТОР
Ќе обезбедиме простор кој ќе биде современо уреден, со моду-
ларна инфраструктура. Ќе се овозможи иновативни и старт-ап 
компании со современа технологија да работат без надомест пр-
вите 3 години со цел размена на креативни идеи, средби и при-
влекување на инвестиции од областа на високо технолошките 
дејности. Старт-уп инкубаторот ќе се поврзе со техничките фа-
култети во Скопје со цел спојување на науката и практиката преку 
апликативни проекти. Фирмите кои работат во старт-ап инкуба-
торот ќе имаат можност за стручен совет за добивање средства/

11



грантови од ЕУ и други земји за финансирање на нивните инова-
тивни проекти. 

 h ОРГАНИЗАЦИЈА НА БИЗНИС-ФОРУМ
Општина Ѓорче Петров ќе организира бизнис-форум, односно 
средби со бизнис-заедницата. Целта е да се унапреди соработ-
ката меѓу компаниите од Општината, да се споделат добрите ра-
ботни практики и искуства, да се дискутираат можностите за заед-
нички настап на странските пазари и саеми. Со ова ќе се создадат 
услови и поголеми можности за проширување на постоечките биз-
ниси, а со тоа и отворање нови работни места.

 h ПОТТИКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА 
ПРЕТПРИЕМАЧКИОТ ДУХ КАЈ МЛАДИТЕ
Ќе се работи на едуцирање на младите и давање помош при нив-
ното професионално насочување, при што ќе се поттикнува прет-
приемачкиот дух кај младите, со акцент на приватната иницијати-
ва и можностите за самовработување. 

 h ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Проектот опфаќа примена на серија мерки за подобрување на 
енергетската ефикасност за заштеда на електрична енергија во 
општествените објекти во Општина Ѓорче Петров, пред сѐ, учи-
лиштата.
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4. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 
- SMART CITY

 h ДИГИТАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
(проширување на опфатот на бесплатно достапен јавен wi-fi, про-
ширување на оптичката мрежа).

 h ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ И ДИГИТАЛНА ОПШТИНА 
(open data систем, твој документ - наша работа, и ти си дел од про-
цесот).

 h ЦЕЛОСНА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА 
ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ СО ЦЕЛ ЕДНАКВА 
ДОСТАПНОСТ НА УСЛУГИ ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ 
И ЗГОЛЕМЕНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ.

 h ПРОЕКТ - ДА ГИ НАПРАВИМЕ РЕДИЦИТЕ 
ЗА ЧЕКАЊЕ ДЕЛ ОД МИНАТОТО...
Опис: Со овој проект ќе се намали потрошеното време во редици 
и ќе се подобри искуството на нашите граѓани преку дигитализи-
рано и интелегентно управување со редови за чекање. Граѓаните 
ќе можат да закажат термин кој нив им одговара и навремено да 
ја добијат потребната услуга.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 1 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и меѓуна-
родни финансиски институции.

 h ПРОЕКТ - СОЗДАВАЊЕ „ОПШТИНСКА 
ПЛАТФОРМА ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ“

• Обуки на граѓаните за основните компјутерски вештини и англис-
ки јазик 

Опис: Со овој проект се обезбедува можност на граѓаните да ги 
градат и да ги надградат своите дигитални вештини во различни 
насоки. Преку бесплатни курсеви и обуки, со волонтери како пре-
давачи, жителите да се обучат на основните компјутерски вешти-
ни и англиски јазик. Обуките ќе бидат бесплатни и организира-
ни во повеќе населени места во општината. Обуките ќе вклучат 
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основни работи за пристапи до различни сервиси: креирање на 
е-mail, online пристапување до различни државни и општински 
сервиси и информации од јавен карактер, користење на аплика-
ции, плаќање сметки online, и сл.

Рок: континуирано.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и меѓуна-
родни финансиски институции.

5. MОБИЛНОСТ И 
ИНФРАСТУКТУРА 
Со реконструкција и рехабилитација на локалните патишта ќе се 
подобри локалната патна мрежа што ќе придонесе за побезбедно 
одвивање на сообраќајот, подобрување на социоекономскиот жи-
вот на населението, скратување на времето на патување и поврзу-
вање на населените места во рамките на општините и поширокиот 
регион.

Во согласност со програмите на Општина Ѓорче Петров ќе се реа-
лизираат повеќе проекти.

 h ПРОЕКТОТ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БЕЗ КАЛ“ ЌЕ ОПФАТИ 
АСФАЛТИРАЊЕ И ПОПЛОЧУВАЊЕ СО ПАВЕР- 
ЕЛЕМЕНТИ НА НОВИ УЛИЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА ПОСТОЕЧКИ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА ОД 
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ СО ПРИОРИТЕТ НА 
УЛИЦИ СПОРЕД КРИТЕРИУМ НА ОШТЕТЕНОСТ.
Во рамките на градежната експанзија во „Ѓорче Петров“ ќе се ас-
фалтираат и поплочуваат со павер-елементи улици, со што ќе се 
потрудиме „Ѓорче Петров“ да нема неасфалтирана улица.

Приоритетот на реализација ќе се предвиди во соработка со 
граѓаните, додека редоследот за изведбата на улиците ќе биде во 
согласност со потребата од изградба на подземна инфраструкту-
ра, урбанизација, односно проектирање.
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 h УЗ ХРОМ - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
КОЛОВОЗОТ НА УЛИЦИТЕ:

• ул. „Лихнида“; 

• ул. „Александар Мартулков“;

• ул. „Крсте Гермов Шакир“;

• ул. „Зејнел Ајдини“;

• ул. „Исаија Мажоски“; 

• ул. „Воин Драшкович“ (буџет на Општина Ѓорче Петров и МТВ).

• проектирање и изведба на подземна инфраструктура на ул. „Воин 
Драшкович“ со приклучување на атмосферските води од улиците 
„Исаија Мажовски“, „Стево Филиповиќ“, „Браќа Галев“, „Алексан-
дар Мартулков“, „Ибе Паликуќа“ и „Злате Михајловски“.

 h УЗ МИРЧЕ АЦЕВ - РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА КОЛОВОЗОТ НА УЛИЦИТЕ: 

• краците на улиците: „Алексо Демниевски“, „Штросмаерова“, 
„Дубровничка“, „Македонска Преродба“ со пробивање, „Апостол 
Петков“, „Сремски фронт“, „Ѓурчин Кокале“;

• проектирање и изведба на подземна инфраструктура на ул. „Але-
кса Демниевски“ со сите краци, ул. „Ѓуро Салај“, реконструкција 
на ул. „Социјалистичка зора“ со поврзување на атмосферска ка-
нализација преку ул. „Мис Стоун“ до ул. „Алекса Демниевски“, 
изведба на атмосферска канализација на ул. „Ѓурчин Кокале“ со 
поврзување на ул. „4 Јули“. 

 h УЗ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ - РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА КОЛОВОЗОТ НА УЛИЦИТЕ:

• улиците „Вера Циривири Трена“ и „Никола Вукмировиќ“, како и на 
останатите кои се веќе дотраени;

• ќе се провери можноста за изградба на шеталиште и урбан сквер 
на калдрмата на ул. „Радушка“ (пред Стара полициска станица).

 h УЗ ДЕКСИОН - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
КОЛОВОЗОТ НА УЛИЦИТЕ:

• реконструкција на сите краци на улиците: „Александар Македон-
ски“, „Љубин“, „Андон Папрадишки“, „Андреј Зограф“, „Жеден-
ска“, довршување на ул. „Радушка“, целосна реконструкција на 
ул. „Црногорска 2“ (буџети на Општина Ѓорче Петров и на Град 
Скопје);

18



• проектирање и изведба на подземна инфраструктура на улици-
те: „Александар Македонски, „Љубин“, „Андон Папрадишки“, 
„Андреј Зограф“, „Жеденска“, со поврзување на атмосферска ка-
нализација на ул. „Радушка“, водоводна мрежа на ул. „Црногорска 
2“ - месност Стрелиште, довршување на фекална канализација на 
ул. „Црногорска“.

 h УЗ ДАМЕ ГРУЕВ - РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА КОЛОВОЗОТ НА УЛИЦИТЕ: 

• „Николај Островски“, ул. „Тиранска 2“, реконструкција на кракот 
бр. 1 на ул. „Лука Геров“, ул. „Андон Кецкаров“ кракот кај Воениот 
мост, изведба на нов коловоз за жителите на ул. „Шар Планина“ 
кој ќе поминува непосредно пред нивните домови;

• проектирање и изведба на нова пешачка зона со рекреативни еле-
менти и зелени површини паралелно со должината на ул. „Шар 
Планина“. Реконструкција и изведба на нови пешачки патеки пред 
зградите на ул. „Лука Геров“ (буџети на Општина Ѓорче Петров и 
на Град Скопје);

• проектирање и изведба на подземна инфраструктура на ул. „Ни-
колај Островски“ како главен собирател на атмосферски води и 
поврзување на улиците: „Бертранд Расел“, „Моцартова“, „Борис 
Бојаџиски“, „Пелинце“, „Арсо Мицков“ и „Антон Чешов“, извед-
ба на атмосферска канализација на ул. „Арсо Мицков“ и нејзино 
поврзување со улиците „Лука Геров“ и „Тиранска 2“.

 h МЗ НОВО СЕЛО - РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА КОЛОВОЗОТ НА УЛИЦИТЕ: 

• поплочување со павер-елементи на краците од ул. „52“ во Стопан-
ски Двор;

• изградба на пешачка патека, реконструкција на ул. „1“ во Стопан-
ски Двор;

• поплочување со павер-елементи на сите останати улици (буџет на 
Општина Ѓорче Петров);

• проектирање и изведба на подземна инфраструктура спроведу-
вање на водоводна мрежа и поплочување на сите улици со па-
вер-елементи.

 h МЗ КИСЕЛА ЈАБУКА - РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА КОЛОВОЗОТ НА УЛИЦИТЕ: 

• асфалтирање и поплочување со павер-елементи на улиците „3“, 
„4“, „84“, како и асфалтирање и редење на павер-елементи на пре-
останатите улици кои се со кал;
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• проектирање и изведба на подземна инфраструктура.

 h МЗ ВОЛКОВО - РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА КОЛОВОЗОТ НА УЛИЦИТЕ: 

• континуирано поплочување со павер-елементи на пристапните 
улици по спрове дување водоводна мрежа и канализација;

• реконструкција на улиците „21“, „31“, ул. „57“ „59“, „61“, „73“, „75“, 
„77, „79“, и „100“, како и поплочување на краците од улиците „20“ 
и „22“;

• проектирање и изведба на подземна инфраструктура;

• приоритетен проект е довршување на фекалната канализација во 
должина од 20 km (50 000 000 денари со буџет на Општина Ѓорче 
Петров), како и атмосферска канализација долж ул. „Волковска“ 
(буџет на Општина Ѓорче Петров и на Град Скопје).

 h МЗ ПРЖИНА - АСФАЛТИРАЊЕ НА:
• улиците „5“, „7“, „22“, „35“, „39“, ул. „60“, „81“, „83“, „93“, „102“ и 

„103“;

• проектирање и изведба на подземна инфраструктура таму каде 
што има можност.

 h МЗ ОРМАН
конечно решавање со поплочување со павер-елементи на сите 
улици со реализирана подземна инфраструктура (буџет на Општи-
на Ѓорче Петров).

 h МЗ НИКИШТАНИ 
изведба на фекална канализација (буџет на Општина Ѓорче Пет-
ров), поплочување со павер-елементи и асфалтирање на сите ули-
ци.

 h МЗ КУЧКОВО 
трајно и одржливо решение за системот за водоснабдување (4 000 
000 денари буџет на Општина Ѓорче Петров).

 h ПРОЕКТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ 
НА УРБАНИТЕ И МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ
Опис: Со реализација на овој проект ќе извршиме реконструкција 
на објектите на сите урбани и месни заедници во „Ѓорче Петров“, 
а притоа ќе ја разгледаме можноста за обезбедување простории 
за локални пензионерски клубови и деловни за услужни дејности, 
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преку јавно приватно партнерство и директен разговор со месно 
население во согласност со нивните приоритетни потреби.

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 5 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО 
СОРАБОТКА СО ГРАД СКОПЈЕ

 h ПРОЕКТ - ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА 
КРУЖЕН ТЕК НА КРСТОСНИЦАТА НА УЛ. „ЃОРЧЕ 
ПЕТРОВ“ И БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНСКА ВОЈСКА“
Опис: Со цел подобрување на сообраќајот и зголемување на без-
бедноста на граѓаните, Градот Скопје ќе изгради нов кружен тек 
на крстосницата на булеварот „Македонска Војска“ и ул. „Ѓорче 
Петров“.

Рок: 2025 година.

 h ПРОЕКТ - ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗГРАДБА 
НА ПРОШИРУВАЊЕТО НА БУЛЕВАРОТ 
„МАКЕДОНСКА ВОЈСКА“ ОД КРУЖНИОТ ТЕК 
КАЈ ЦРКВАТА СВ. АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ 
ДО НАДВОЗНИКОТ КОН „ДАМЕ ГРУЕВ“ СО 
ИЗМЕНА И ИСПРАВУВАЊЕ НА ТРАСАТА
Опис: Со цел подобрување на сообраќајот и зголемување на без-
бедноста на граѓаните, Градот Скопје ќе изгради нова прошире-
на траса на булеварот „Македонска војска“ од кружниот тек кај 
црквата Св. апостоли Петар и Павле до надвозникот кон „Даме 
Груев“ и ќе го оплемени просторот околу сообраќајното решение 
со зелени површини. 

Рок: 2025 година.

 h ПРОЕКТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
УЛИЦАТА „ВОЛКОВСКА“ 
Опис: Општина Ѓорче Петров и Град Скопје ќе изврши рекон-
струкција по целата должина на ул. „Волковска“, сè до центарот 
на населеното место Волково. Со овој зафат ќе се изврши целос-
на реконструкција на коловозот со отстранување на постојниот 
и поставување нов асфалт, како и обновување на сообраќајната 
сигнализација. 

Рок: 2025 година.
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 h ПРОЕКТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГЛАВНАТА 
УЛИЦА ОД ВОЛКОВО ДО ПОСЛЕДНАТА 
АВТОБУСКА ПОСТОЈКА НА ЛИНИЈАТА БР. 22
Опис: Градот Скопје во соработка со Општина Ѓорче Петров ќе из-
врши реконструкција на главната улица од Волково до последната 
автобуска постојка на линијата бр. 22. Во согласност можностите, 
ќе биде проширена и ќе бидат изградени тротоари за безбедно 
движење на пешаците.

Рок за реализација: 2025 година.

Вредност на проектот: 20 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџети на Град Скопје и на Општина Ѓор-
че Петров.

 h ПРОЕКТ - ПОВРЗУВАЊЕ НА НАСЕЛБАТА „ДАМЕ 
ГРУЕВ“ СО СТОПАНСКИ ДВОР - ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
И ПРОБИВАЊЕ НА УЛИЦАТА „ ЛУКА ГЕРОВ“
Опис: Пробивање на ул. „Лука Геров“ кон Стопнаски Двор со пре-
мин преку пругата, со што граѓаните од овој дел на „Ѓорче Петров“ 
ќе добијат дополнителна сообраќајна артерија што ќе го релак-
сира сообраќајот и ќе помогне за дополнителна урбанизација и 
развивање на овој дел.

Рок: 2025 година.
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6. МОДЕРНО И 
СОВРЕМЕНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
СИТЕ МЛАДИ
Младите луѓе можат да преземат одговорност и да решаваат 
за прашањата кои ги засегаат, а посебно преку Советот на мла-
ди. Тие заземаат значајно место во политичката платформа на 
ВМРО-ДПМНЕ. Како дел од општеството претставуваат идни но-
сители и промотори во развојот на државата. Јакнењето на цивил-
ното општество, волонтерските и општествените здруженија се 
неопходен чекор за промоција на одговорно граѓанство и гаран-
ција за демократијата. За таа цел, во наредниот мандат посебно 
внимание ќе посветиме на:

• препознавање и признавање на вредностите на младите како гла-
вен човечки потенцијал во културниот, економскиот и политички-
от развој на Општината;

• разбирање на потребите на младите и насочување на општестве-
ните ресурси во исполнување на потенцијалите;

• афирмација на младите како позитивна сила за обнова и развој 
на Општината;

• јакнење на моралните и духовните вредности на младите и почи-
тување на нивните права;

• социјален развој и интеграција на младите преку квалитетно фор-
мално и неформално, како и преку можностите за дуално образо-
вание;

• економски развој на младите преку младинско претприемништво;

• активно учество на младите во јавниот живот и процесите на до-
несување на одлуки на национално и локално ниво преку Советот 
на млади.

 h ПРОЕКТ - МОЈА ИНОВАЦИЈА
Опис: На специфичен настан 2-3 дена млади програмери ќе се 
натпреваруваат во пишување нови и иновативни апликации. На 
настанот учество би зеле и ИТ-компаниите кои би сакале да учест-
вуваат и да ги спонзорираат учесниците. Најдобрите програмери 
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кои ќе изработат иновативна апликација би добиле награди за 
продажба и промоција на апликацијата. Апликациите можат да 
бидат тематски или функционално насочени.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 300 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - МЛАДИ ПРЕТПРИЕМАЧИ
Опис: Со цел поттикнување на претприемачкиот дух кај младите 
натпреварот ќе ги вклучи средношколците од Општината со нив-
ните бизнис-планови (кои веќе се изработуваат во некои средни 
училишта). Најдобрите три бизнис-идеи ќе бидат парично награ-
дени и ќе добијат шанса да ја развијат својата идеја со ментори 
кои ќе ги обезбеди Општината, или во соработка со постоечки 
бизнис-инкубатори и развојни центри.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 150 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДИ
Опис: Отворање канцеларија за млади опремена со најсовреме-
на техничка опрема, библиотека, сала за состаноци и настани, 
простор за средби и дружење. Канцеларијата ќе биде наменета 
за млади претприемачи, студенти, млади професионалци кои ќе 
го поминуваат времето во канцеларијата за подготовка на биз-
нис-планови, развивање на апликации, учење и надоградба и 
средби.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 600 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h МОДЕРНА ОБРАЗОВНА ИНФРАСТРУКТУРА 
И СОВРЕМЕНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕЊЕ 
(модернизација на сите училишта во согласност со ЕУ-стандарди-
те и подобрубање на условите за учење).

 h ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СИТЕ 
(стипендии за ученици и студенти од социјално загрозените се-
мејства).
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 h ИНВЕСТИЦИИ ВО НАСТАВНИОТ КАДАР.

 h ПРОЕКТ - БЕСПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ ВО СИТЕ 
ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ВО „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“
Опис: Ќе воведеме бесплатен интернет во сите основни училишта 
во Општина Ѓорче Петров со цел примена на современи настав-
ни помагала и поедноставен пристап до интернет за учениците за 
потребите на наставата.

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 1 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - „ОПШТИНАТА ЗА ИДНИНАТА“
Опис: За поттикнување на најдобрите ученици и спортисти 
општинската админи страција, во согласност со капацитетите и 
можностите и во соработка со приватниот сектор и странски до-
натори, ќе обезбеди средства и награди за најдобрите ученици и 
спортисти. Со овој проект ќе го поттикнеме јакнењето на свеста 
кај граѓаните на локално ниво за значењето на образованието, 
спортот и културата.

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 1 200 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - СОВРЕМЕНИ УСЛОВИ 
ЗА ЕВРОПСКА НАСТАВА
Опис: Со цел обезбедување квалитетна практична настава и 
поттикнување на претпри емачки дух и конкуренција која создава 
нов квалитет ќе продолжиме со опремување на училиштата и учи-
лишните кабинети со нови столчиња, клупи, табли и шкафчиња за 
учениците. Исто така, ќе се применат и европоските стандарди за 
хигиена и чистота на самите објекти.

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 4 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и меѓуна-
родни финансиски институции.
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 h ПРОЕКТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
Опис: Со цел обезбедување просторни услови за одвивање квали-
тетна настава во основните училишта на територијата од Oпштина 
Ѓрче Петров ќе продолжиме со рекон струкција на училишната ин-
фраструктура и кровната конструкција.  

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 1 500 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и меѓуна-
родни финансиски институции.

 h УРЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ДВОРОВИ СО 
АКТИВНИ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ СОДРЖИНИ
Опис: Централните училишта имаат недоволната искористеност 
на големите дворни површини. Планираме реконструкција на по-
стоечките спортски игралишта и поставување нови со специјални 
современи подлоги. Изведба на велосипедска патека во дворот 
до самата оградата на училиштето. За децата од најмала возраст 
ќе се направат специјални детски игралишта за развивање на пси-
хомоторните способности.

 h ПОДДРШКА ЗА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
Опис: Вградување лифтови и сензорни соби, специјални тоалети 
за лица со ПОП, тактилни плочки и слично.

 h ЌЕ ЗАПОЧНЕМЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОДВОЈУВАЊЕ 
НА ПОДРАЧНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„ДИМИТАР БЕРОВСКИ“ ВО НАСЕЛБАТА 
ХРОМ КАКО ПОСЕБЕН ПРАВЕН СУБЈЕКТ
Опис: Подрачното основно училиште „Димитар Беровски“ во на-
селбата Хром прераснува во училиште во кое учат повеќе од 350 
ученици од прво до деветто одделение и треба да се одвои како 
посебен правен субјект и да прерасне во самостојно основно учи-
лиште.

 h КРЕИРАЊЕ СТИМУЛАТИВНА СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ
Опис: Опремување на училниците со наставни помагала, наглед-
ни средства, дидактички матерјали и информатичко-комуникаци-
ска технологија. Формирање каби нети за предметна со наставна, 
и тоа:
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• лабратории по хемија, физика и природни науки;

• опремување на просторија за проекција - медијатека;

• организирање на читални во библиотеките и зголемување на биб-
лиотечниот фонд;

• опремување на училиштата со музички инструманти;

• обука на наставниот кадар за креирање на стимулативна средина 
за учење.

 h КРЕИРАЊЕ ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ
Опис: Општината ќе иницира акции и проекти во полето на вон-
наставните активности преку соработка и партнерство со невла-
дини организации, граѓански здруженија, образовни и едукатив-
ни организации за организирање на курсеви и обуки ќе изработи 
програма за воннаставни активност на училиштата на ниво на 
Oпштината во која ќе бидат вклучени:

• спортски училишни игри;

• литературни и ликовни конкурси;

• општински квизови на знаење;

• ликовна колонија;

• посета на концерти, театри, музеи, природонаучни установи и сл.;

• формирање општински хор и оркестар.

 h ЕДУКАТИВЕН ЕЛЕКТРОНСКИ ЦЕНТАР
Опис: Креирање едукативен електронски центар за поддршка на 
учениците, наставниците и родителите на кој ќе има информции 
за настани, промоција на проекти и активности, наставни содр-
жини за учениците, линкови за едукативни матерјали, размена на 
искуства на наставниот кадар и информации за родителите.

 h АКТИВНОСТИ ВО ОБЛАСТА НА 
МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА
Опис: Активностите се насочени кон интезивирање на соработка-
та во делот на основното образование со збратимени градови и 
општини од Европа и од соседството за размена на нови искуства 
и добри практики, учество на меѓународни манифестации и обра-
зовни проекти.
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 h ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА НАДАРЕНИ 
И ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ.
Опис: Општината ќе обезбеди средства за стимулирање на нада-
рените и тален тираните учениците преку наградување на најдо-
брите и најуспешните ученици и наставници, финансиски ќе ги 
поддржи учениците и нивните ментори за учество на државни и 
меѓународни натпревари, ќе доделува стипендии за најдобрите 
ученици, надарените спортисти.

 h ГРАДЕЊЕ МОДЕРЕН УРБАН И ЛИКОВНО-
ЕСТЕТСКИ ИМИЏ НА УЧИЛИШТАТА
Опис: Општината ќе иницира изработка на идејни решенија за 
поставување на мурали и мозаици, на училишните надворешни 
ѕидови, мали урбани скулптури кои ќе ги реализира како проектни 
активности на учениците во соработка со познати ликовни умет-
ници.

 h ЕДУКАЦИЈА И ПОДИГНУВАЊЕ НА 
СВЕСТА НА ГРАЃАНИТЕ
Опис: Во делот на неформалното образование Општината ќе ор-
ганизира едукација на населението со цел подигање на свесноста 
во различни области како едукација за отпад и негово одлагање, 
едукација за здравјето на населението, едукација за употреба на 
водата, сообраќајна култура, противпожарна заштита, информи-
раност на граѓаните за можности за доквалификација и преквали-
фикација на лиценцирани академии за обукаи сл.

 h ПРОЕКТ - БЕЗБЕДНИ УЧИЛИШТА - 
ЗАМЕНА НА ОГРАДИТЕ И УРЕДУВАЊЕ НА 
ДВОРОВИТЕ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
Опис: Со реализација на овој проект ќе се изврши замена/обно-
вување на оградите и уредување и разубавување на дворовите на 
основните училишта.

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 2 500 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и меѓуна-
родни финансиски институции.
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 h ПРОЕКТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФИСКУЛТУРНИТЕ 
САЛИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
Опис: Со реализација на овој проект ќе се изврши реконструкција 
на фискултурните сали во основните училишта, односно поставу-
вање нова подлога, како и набавка на нови современи спортски 
реквизити.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 3 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - МЕЃУУЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ
Опис: Организирање меѓуучилишни натпревари по повеќе пред-
мети на кои ќе учествуваат ученици од сите основни училишта во 
Општина Ѓорче Петров.

Рок: континуирано.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ПОДОБРУВАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА И УЧИЛИШНИТЕ ОБЈЕКТИ
Опис: Со реализација на овој проект ќе овозможиме подобрување 
на условите и инфраструктурата во основните училишта, и тоа:

• изградба на фотоволтаични панели на покривите во согласност 
со можностите заради производство и заштеда на електрична 
енергија;

• изградба на енергетски ефикасни фасади на сите објектите на 
основните училишта за подобрување на изолацијата;

• изградба на пристапни приоди за учениците со попреченост во 
развојот до сите простории во училиштата;

• реновирање на електричната,санација и замена на водоводната 
инсталација;

• набавка на ИКТ-опремата (ЛЦД-проектори, електронски табли, 
принтери и друга компјутерска опрема) и набавка на надгледни 
средства и манипулативи за наставниот процес;

• изградба на нови или обнова на постоечките детски реквизити 
(нишалки и др.) во училишните дворови.

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 30 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџети на Општина Ѓорче Петров, на 
МОН и меѓународни финансиски институции.
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 h ПРОЕКТ - ВОВЕДУВАЊЕ БЕСПЛАТНИ 
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИТ-ОБУКИ ЗА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ 
УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
Опис: Со реализација на овој проект нашите ученици ќе се стек-
нат со вештини и знаења кои ќе им го олеснат натамошниот пат во 
нивниот образовен процес и стручна квалификација.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 500 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.
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7. УРБАНИЗАМ И 
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Принципите врз кои работи Oпштината во областа на урбанизмот 
и заштита на животната средина се пропишани и дефинирани со 
законските одредби. Нивното спрове дување ги обврзува граѓани-
те и бизнис-секторот да ги почитуваат законите, Oпштината да ги 
спроведува и да се грижи за редот во општествената заедница. 

Уредувањето на просторот и неговото планирање од страна на 
службите во Општината, а во консултација со граѓаните, го дооф-
ормува ликот на Општината и овозможува негово рационално и 
правилно искористување. 

ВМРО-ДПМНЕ секогаш ја препознава нужноста од навремено и 
флексибилно приспособување на планските документи на тоа 
што е тековна потреба и навремено ги препознава и потенцијал-
ните можности за инвестиции, со што Општина Ѓорче Петров се-
когаш ќе биде подготвена да ги прифати расположливите сред-
ства на инвеститорите и да одговори на потребите на заедницата.

Нашите најважни проекти во функција на остварување на споме-
натите цели во следниот четиригодишен период ќе бидат повеќе.

 h ПРОЕКТ - „ЗЕЛЕНА ОПШТИНА - ЗДРАВА ИДНИНА“
Подигнување нови зелени површини во „Ѓорче Петров“, парк во 
секое маало со лесен пристап за инвалидизирани лица и постари 
лица со потешкотии во движење.

Опис: Во соработка со Градот Скопје и како потреба на граѓаните 
ќе се изградат 5 нови големи паркови, и тоа во: „Даме Груев“, Вол-
ково, Пржина, „Мирче Ацев“ и разубавување на реонскиот парк во 
централниот дел на „Ѓорче Петров“. 

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 20 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџети на Општина Ѓорче Петров и на 
рад Скопје.

35



 h ПРОЕКТ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ - БЕЛИТЕ 
ДРОБОВИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
Опис: Подигнување на свеста на заедницата за важноста од зе-
ленилото и здравата животна средина. Во проектот ќе се вклучат 
сите градинки, основни училиша и заинтересираните правни и 
физички лица на ниво на територија на Општина Ѓорче Петров. 
Целта на проектот е преку личен ангажман сите граѓани да помог-
нат Ѓорче Петров да биде општина која ќе биде белите дробови 
на град Скопје.

Рок: континуирано.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и меѓуна-
родни финансиски институции.

 h ПРОЕКТ - ЦЕЛОСНО САНИРАЊЕ НА ДЕПОНИЈАТА 
ВО НОВО СЕЛО И ЦЕЛОСНО ЗАЗЕЛЕНУВАЊЕ 
И УРБАНИЗИРАЊЕ НА ТОЈ ПРЕДЕЛ СО 
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ СОДРЖИНИ.
Опис: Целосно зазеленување и урбанизација на пределот каде 
што се наоѓа сегашната депонија во Ново Село. Како никогаш 
досега тој простор ќе се оплемени со зони за рекреација, дел за 
компостирање на органски отпад (зеленило, гранки, лисја, слама) 
и производство за биохумус. Спортските реквизити ќе бидат дос-
тапни за сите граѓани на Општината, а ќе се отпочне процедура за 
поставување на адреналинска карпа за искачување во соработка 
со владините институции.

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 10 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџети на Општина Ѓорче Петров и на 
Град Скопје.

 h ПРОЕКТ - КУЧКОВО АВАНТУРА.
Опис: Со овој проект целта е Кучково да се стави на мапата она 
атрактивни туристички дестинации во Македонија. Со Проектот е 
предвидена изградба на првото полетувалиште за параглајдинг 
со вештачка трева на територија на Град Скопје, детски зип-лајн, 
детско игралиште од екоматеријали, сеници, партерно уредување 
со природни материјали, трим-патеки и велопатеки. Ќе се регу-
лира движењето на возилата во согласност со Законот за зачуву-
вање на животната средина и ќе формираат одредени делови за 
излет со сите потребни придиружни елементи.

Рок: 2021 - 2025 година.
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Вредност на проектот: 3 500 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и меѓуна-
родни финансиски институции и приватни компании.

 h ПРОЕКТ - ПРОБИВАЊЕ НА КЕЈОТ ОД 
ПОТЕГОТ ВЛАЕ/НЕРЕЗИ-ХРОМ, ИЗГРАДБА 
НА ПЕШАЧКА И ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА 
ПО КЕЈОТ НА РЕКАТА ВАРДАР
Опис: Во соработка со Градот Скопје ќе направиме пробивање на 
потегот од Влае кон Хром и ќе изградиме пешачка и велосипедска 
патека на кејот покрај Вардар, на потегот од населеното место 
Хром до насленето место Дексион. Со ова конечно Ѓорче Перов 
ќе го поврземе со велосипедската патека на Вардар и ќе овозмо-
жиме непречено движење на граѓаните од нашата општина.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 30 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџети на Град Скопје и на Општина Ѓор-
че Петров.

 h ПРОЕКТ - НАЈМОДЕРЕН ПАРК ВО СКОПЈЕ
Опис: Централниот парк во „Ѓорче Петров“ ќе го направиме нај-
модерен парк во Скопје со поставување нови цветни површини, 
нова фонтана, целосна нова урбана опрема, смарт- клупи, нови 
детски катчиња, бесплатна wi-fi мрежа, нови содржини за млади-
те, целосно ново осветлување на паркот и можност за нови ка-
фулиња, како и изградба на инклузивно и безбедно игралиште. 
Исто така, ќе обезбедиме и лесен пристап за инвалидизирани 
лица ,лица со потешкотии во движењото и мајки со деца.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 10 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
НОВИ ЧЕШМИ ЗА ПИТКА ВОДА
Опис: За потребите на граѓаните ќе бидат поставени нови чешми 
за питка вода на локациите каде што ќе биде мапирано.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 500 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров
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 h ПРОЕКТ - 600/600 - НОВИ КЛУПИ И 
НОВИ КОРПИ ЗА ОТПАДОЦИ
Опис: Ќе поставиме 600 нови клупи и 600 корпи за отпадоци на 
целата територија на Општина Ѓорче Петров.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 4 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ЗАМЕНА НА СТАРИТЕ 
ФАСАДИ НИЗ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Опис: Во текот на мандатот во соработка со куќните совети сук-
цесивно, во согласност со потребите на граѓаните кои живеат во 
згради за колективно домување, ќе се започне со проектирање и 
изведба на нови енегетски ефикасни и еколошки фасади на по-
веќе згради во Ѓорче Петров. Со реализацијата на овој проект, по-
крај поубав надворешен изглед, граѓаните ќе добијат и подобра 
изолација на своите станови, која ќе биде и енергетски ефикасна.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 10 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров во сора-
ботка со меѓународни финансиски институции.
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8. ЕВРОПА ВО МОЈАТА 
ОПШТИНА

 h ОТВОРЕН ДЕН ЗА СИТЕ - ОПШТИНА ЗА СИТЕ. 
Последниот четврток во месецот Oпштината ќе биде отворена за 
сите граѓани кои ќе сакаат да споделат идеја, размислување, ви-
дување на состојбите во Oпштината со градоначалникот и служ-
бите. Заврши времето на затворена општина, секоја одлука ќе 
биде носена во партнерство со граѓаните.

 h ВОСПОСТВАУВАЊЕ ЕВРОПСКИ ПРАКТИКИ И 
ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ.
Јакнење на капацитетите на граѓанските организации со цел 
аплицирање на ЕУ-проекти и интензивирање на соработка со ЕУ 
преку воспостваување ЕУ-локални информативни центри).

 h ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ИНТЕНЗИВИРАЊЕ 
НА СОРАБОТКАТА СО ОПШТИНИ ОД ЕУ.
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9. ЗАШТИТА ОД 
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 
И ЖИВОТНА СРЕДИНА

 h ВОВЕДУВАЊЕ НА КОНЦЕПТ - 
ЗЕЛЕНА И ЧИСТА ОПШТИНА 
(зелена архитектура, изградба на центри за управување со отпад, 
воведување на концептот на циркуларна економија преку памет-
но управување со отпадот и материјалите, целосен третман на от-
падните води).

 h ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ОПШТИНА 
(гасификација и обезбедување на приклучок за газ до секој дом, 
субвенции за градење на соларни и фотоволтаични панели, 100% 
покриеност со штедливо лед јавно осветлување).
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10. МОДЕРЕН И 
АТРАКТИВЕН 
ЛОКАЛЕН ТУРИЗАМ

 h ПРОЕКТ - НАДОПОЛНУВАЊЕ НА УРБАНАТА 
ОПРЕМА КОЈА Е СТАЦИОНИРАНА ВО 
ОКОЛНИТЕ ИЗЛЕТНИЧКИ МЕСТА.
Опис: Изградба на статични скари, натстрешници и санитарни јаз-
ли кои редовно ќе бидат сервисирани од Општината.

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 800 000 денари.

Извор на финансирање: Буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ИЗНАОЃАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ ЗДРАВА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ 
до туристичките дестинации и селата, ако и поставување патока-
зи и информативни табли за туристичките дестинации со краток 
историјат за секој објект

Рок: 2025 година.

Вредност на проектот: 300 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - КУЛТУРЕН СОБИР „ДЕН НА КРСТОТ“
Опис: Ќе овозможиме популаризација на народните спортски 
игри кои долго време се одржуваат на овие простори и се един-
ствени и оригинални по својата содржина. „Денот на крстот”, како 
општонароден културен собир на кој присуствуваат илјадници 
граѓани, е вистинско место за промоција на старите спортски на-
родни игри.

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 300 000 денари.

Извор на финансирање: Буџет на Општина Ѓорче Петров.
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11. СПОРТ И КУЛТУРА
Спортот и физичката култура како цивилизациски придобивки 
претставуваат моќно средство за развојот на човекот. Физичкото 
образование и практикувањето на спортот во развојниот период 
на човекот се природна потреба за негов нормален психофизич-
ки развој и спречување на појава на телесни деформитети. Ние 
сме силно фокусирани на развојот на условите за спортување на 
целата територија на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - СПОРТСКO-РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР „ХРОМ“
Опис: Проектот претставува спортски комплекс по светски стан-
дарди. Изградба на трим-патеки и велопатеки, терен за ракомет, 
терен за кошарка и баскет, тениски игралишта, терен за одбојка 
на песок, игралиште за сервис, терен за бадминтон, детско игра-
лиште.

Целта е формирање целина со фудбалското игралиште и созда-
вање репрезентен спортски комплекс.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 15 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и меѓуна-
родни финансиски институции.

 h ПРОЕКТ - АТЛЕТСКА ТРКА - „ЃОРЧЕ ТРЧА“
Опис: Со цел поддршка на масовниот спорт Општината ќе под-
држи организација на трка од 5 и од 10 km, која ќе прерасне во 
традиција и ќе се одржува еднаш годишно.

Вредност: 600 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и меѓуна-
родни финансиски институции.

 h ПРОЕКТ - МАРШ НА НЕЗАВИСНОСТА
Опис: Целта на овој проект е одбележување на Денот на неза-
висноста со организирање марш кој ќе се одвива по однапред 
обелжана планинска патека во должина од 6 km со почеток од 
Стопански Двор, а ќе заврши на местото На Крстот со организи-
ран целодневен настан. Настанот би имал едукативен и забавен 
карактер за сите категории граѓани: деца, млади, спортисти, во-
зрасни активни луѓе итн.
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Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 100 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и приват-
ни компании.

 h ПРОЕКТ - ТРАДИЦИОНАЛНИ И 
МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИРИ
Опис: Поаѓајќи од стратешките приоритети во делот на спортска-
та рекреација, предвидено е креирање концепт за организациона 
и финансиска поддршка на тради ционалните и меморијалните 
турнири, и тоа: по повод државниот празник 8 Септември; празни-
кот на Општината, 20 Септември, како и меморијалните турнири 
„Дарко Брњарчевски“, „Ивица Златевски-Цуци“ и други.

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 600 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - СПОРТ ЗА СИТЕ
Опис: Со цел да го доближиме спортот и да биде достапен за 
жителите на Општина Ѓорче Петров ќе овозможиме термини за 
бесплатно користење на спортските капацитети во Општина Ѓор-
че Петров (спортски сали, игралишта, кросови, маратони, вело-
сипедизам и др.) со цел подигнување на спортската култура во 
„Ѓорче Петров“, како и подобрување на условите за спортување 
за сите жители на Ѓорче Петров.

Рок: континуирано.

 h ПРОЕКТ - СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА 
ВЕЛОСИПЕДИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ТРОТИНЕТИ
Опис: Проектот предвидува доделување на субвенции за купу-
вање велосипеди и електрични тротинети. Средствата што ќе ги 
субвенционира Општина Ѓорче Петров се во висина од 50% од 
вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3000 денари по лице 
и 30% од вредноста на електричниот тротинет, но не повеќе од 
7000 денари по лице. Проектот ќе се спроведува по принципот - 
прв дојден, прв услужен, сѐ до исцрпување на средствата.

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 1 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.
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 h ПРОЕКТ - СТИПЕНДИИ ЗА МЛАДИ И ТАЛЕНТИРАНИ 
СПОРТИСТИ - НАШАТА СПОРТСКА ГОРДОСТ
Опис: Младите спортисти, жители на Општина Ѓорче Петров, ќе 
добијат поддршка преку буџетот на Општина Ѓорче Петров со цел 
стимулирање и мотивирање за уште подобри резултати.

Рок: континуирано.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ПОДДРШКА НА СПОРТСКИТЕ КЛУБОВИ
Опис: Финансиска поддршка и афирмација на клубовите, репре-
зенти на Општина Ѓорче Петров со докажан успех и континуит во 
нивното постоење.

Рок: континуирано.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЛИЦАТА СО 
ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО СПОРТОТ
и приспособување на спортските сали според нивните потреби со 
средства од буџетот на Општина Ѓорче Петров

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 1 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - РЕКОНСТУКЦИЈА НА СПОРТСКИТЕ ТЕРЕНИ 
ВО РАМКИТЕ НА СИТЕ ОПШТИНСКИ УЧИЛИШТА 
И ИЗГРАДБА НА НОВИ СОДРЖИНИ ЗА МЛАДИТЕ
Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 8 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - КАТЧИЊА ЗА НАЈМЛАДИТЕ
Опис: За дечињата од предучилишна возраст ќе изградиме детски 
катчиња - игротеки на повеќе локации во Ѓорче Петров, со финан-
сиска поддршка од Општината и во соработка со приватни парт-
нери.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 2 500 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и приват-
ни пертнери.
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 h ПРОЕКТ - ИГРАЛИШТЕ ЗА КОШАРКА ВО СЕКОЕ 
МААЛО СО НОЌНО ОСВЕТЛУВАЊЕ, ИЗГРАДБА НА 
НОВИ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИТЕ
Опис: Ќе изградиме нови изгралишта за баскет во Ново Село, Сто-
пански Двор, Кисела Јабука, Волково, а исто така ќе ги реконстру-
ираме и постоечките изгралишта.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 6 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ИЗГРАДБА НА ИГРАЛИШТА ЗА 
ДЕЦА ВО СЕКОЕ МААЛО СО ОЗЕЛЕНУВАЊЕ И 
ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ПАРКОВСКИТЕ ПОВРШИНИ
Опис: Ќе изградиме игралишта за деца, со што ќе овозможиме по-
добри услови за дружење и рекреација на најмладите жители во 
Општина Ѓорче Петров.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 10 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА 
СИТЕ СПОРТСКИ КЛУБОВИ ВО ОПШТИНА 
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, СО ПОСЕБЕН ФОКУС НА 
МЛАДИ ТАЛЕНТИРАНИ СПОРТИСТИ
Опис: Реализацијата на овој проект ќе биде во заемна соработка 
со спортските клубови во согласност со нивните потреби за про-
фесионално функционирање.

Рок: континуирано.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров

 h ПРОЕКТ - НОВИ СПОРТСКИ СОДРЖИНИ, 
РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ВО ДВОРОТ НА ООУ 
„ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ-БЕРОВСКИ“ 
Опис: Проектот предвидува изградба на повеќе спортски содр-
жини, осветлување, уредување со нови зелени површини, пешач-
ки патеки и поставување на детски реквизити и урбана опремаво 
дворот на ООУ „Димитар Поп Георгиев - Беровски“.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 5 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.
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 h ПРОЕКТ - МУЗИЧКИ ХЕПЕНИНГ
Опис: Општината во соработка со граѓаните ќе организира нов 
музички хепенинг по примерот на Пиволенд на повеќе локации во 
„Ѓорче Петров“ за забава и дружење на младите, со повеќе музич-
ки ѕвезди, кој со текот на време ќе стекне реноме на голем музич-
ки фестивал. Реализацијата на овој проект ќе биде во соработка 
со бизнис-партнери и спонзори, како и со финансиска поддршка 
од буџетот на Општината.

Рок: 2021 -2 025 година.

Вредност на проектот: 3 000 000 денари

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и приват-
ни партнери.

 h ПРОЕКТ - ПАРК ЗА МИЛЕНИЦИ 
И КИНОЛОШКИ ЦЕНТАР 
Опис: Општината во соработка со граѓаните и здруженијата на 
кинолози ќе предвиди локација со потребни стандарди за излож-
ба и дресура на кучиња, како и парк за нив со цел да се направи 
посебно катче за сите љубители на животните.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 300 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - МЛАДИ ЅВЕЗДИ
Опис: Идејата е да се наградат најдобрите млади во Општината, 
од една страна, за да се поттикне нивниот младински активизам, 
а, од друга страна, тие да служат како пример за останатите мла-
ди во Опшитната. На годишно ниво да се направи избор на најдо-
брите млади од градот или Општината на неколку нивоа:

• најдобра иновација (по отворен конкурс);

• награда за диверзитет - за здружение или организација која на-
правила најдобар проект за вклучување на маргинализираните 
заедници;

• глас на младите - награда за повозрасно лице кое ги бранело ин-
тересите на младите во Општината.

• награда за најдобра младинска кампања.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 300 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.
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 h ПРОЕКТ - НЕДЕЛА НА ЕВРОПСКИОТ ФИЛМ
Опис: Целта на проектот е да се афирмираат филмови од неан-
глиско говорно подрачје, како и промоција на домашни филмови, 
аматерски краткометражни и филмови од соседните земји (проек-
ција на отворено - централен парк)

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 600 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и приват-
ни компании.

 h ПРОЕКТ - ФИНАНСИСКА И ОРГАНИЗАЦИСКА 
ПОДДРШКА НА ТЕАТАР ЗА МЛАДИ ВО 
ДОМОТ ЗА КУЛТУРА ВО „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“
Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 600 000 денари.

Извор на финансирање: Буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ТЕХНИЧКО И ПРОСТОРНО 
ДООПРЕМУВАЊЕ НА ДОМОТ ЗА 
КУЛТУРА ВО „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“
Опис: Со реализација на овој проект ќе се овозможи техничко и 
просторно доопре мување на Домот за култура во „Ѓорче Петров 
“со цел да може да ги задоволи сите визуелни и тонски потреби 
кои произлегуваат од различни културни настани и јавни собири 
кои се планираат да се одржуваат.

Рок: 2025 година.

Вредност на проектот: 1 200 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАНИФЕСТАЦИИТЕ 
КУЛТУРНО ЛЕТО „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ И ДЕНОВИ 
НА КУЛТУРАТА „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ 

 h ПРОЕКТ - ПОДДРШКА НА ДЕТСКАТА 
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“
Опис: Во следниот период, покрај основните училишта од општи-
ната и од градот Скопје, се планира учество да земат ликовни 
таленти и од други градови од Република Македонија, како и од 
општини надвор од Република Македонија со цел да се даде ин-
тернационален карактер на Ликовната колонија.
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Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 300 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ЧИТАЛНА И БИБЛИОТЕКА ВО 
СТАРОТО КИНО ВО „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“
Опис: Во старото кино ќе се формираат нова модерна читална и 
библиотека, поврзани со училишните библиотеки, а ќе членуваат 
граѓани од сите возрасти. Со тоа ќе се развие љубовта кон кни-
гата, читањето, а истовремено ќе се потикне другарувањето меѓу 
ралични категории граѓани од Општината и пошироко.

Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 1 500 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ВОЛОНТИРАМ
Опис: Обезбедување финансиска поддршка за млади и младински 
организации кои промовираат волонтерство, организираат акции 
за волонтерство и јавно се залагаат за поддршка на заедницата за 
волонтерство. Поддршка на волонтерски услуги за поврзување на 
волонтери/заедници, промовирање волонтерски практики и јавно 
застапување за волонтерски вредности и стандарди.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 400 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ОПШТИНАТА ЗА МЛАДИТЕ 
- ПРАКТИКА ВО ОПШТИНА
Опис: Општината да ги отвори вратите за младите и студентите 
преку овозможување практична работа во општинската админи-
страција. На овој начин ќе се обезбеди промоција на работата во 
Општината, ќе се ангажираат млади од различни сектори (машин-
ство, право, економија, урбанизам, архитектура, градежништво, 
ИТ, новинарство) и ќе се поврзат активностите на Општината со 
барањата и проблемите на младите.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 120 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.
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 h ПРОЕКТ - ГОРДИ НА НЕЗАВИСНОСТА
Опис: Целта на овој проект е одбележување на Денот на независ-
носта на Република Македонија со организирање различни актив-
ности. Настанот би имал едукативен и забавен карактер за сите 
категории граѓани: деца, млади, спортисти, возрасни активни луѓе 
итн.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 100 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров и приват-
ни компании.

 h ПРОЕКТ - СИТЕ НА ТОЧАК НИЗ „ЃОРЧЕ“
Опис: Организација на целодневен настан во парковите низ 
општините за промоција на културата на возење велосипед. На-
станот би имал едукативен и забавен карактер за сите категории 
граѓани – деца, млади, спортисти, возрасни активни луѓе, итн.

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 100 000 денари.

Извор на финансирање: Буџет на Општина Ѓорче Петров.
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12. СОЦИЈАЛНА И 
ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ЗА СИТЕ ЛУЃЕ

 h ПРОЕКТ - СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Опис: Поради сѐ поголема потреба од развивање на социјалните 
услуги на терито ријата на Општина Ѓорче Петров, Општината ќе 
иницира постапка за формирање Совет за социјална заштита со 
цел формирање мрежа на социјални услуги и испорака до оние 
на кои е најпотребно (лица со посебни потреби, жртви на семеј-
но насилство, деца со воспитно-социјални преоблемии, социјал-
но исклучени лица и стари и болни лица). Обезбедување помош и 
нега на стари лица.

Проектот опфаќа помош и нега во домот на ранливи лица. Ќе се 
обезбеди помош за вршење основни активности (лична хигиена, 
облекување, мобилност во домот, хранење, и сл.), како и опера-
тивни активности (чистење, перење, готвење, купување произво-
ди, земање медицинска терапија) од секојдневниот живот. Проек-
тот ќе го релизира Општината во соработка со Министерството за 
труд и социјална политика

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 1 000 000 денари.

Извор на финансирање: Буџет на Општина Ѓорче Петров и меѓу-
народни финансиски институции.
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ДЕЦАТА - НАША ИДНИНА

Изградба на две нови градинки и доградба/надградба на посто-
ечките градинки во согласност со условите. Овој проект ќе биде 
од приоритетно значење за локалната самоуправа со цел обез-
бедување услови за сместување на секое дете од Општина Ѓорче 
Петров, без потреба од чекање за сместување.

 h ПРОЕКТ - НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА 
ВО „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“
Опис: Изградба на нова детска градинка во „Ѓорче Петров“ на ло-
кација од урбаната заедница „Ѓорче Петров“ или локација која ќе 
ја договориме заедно со граѓаните.

Рок: 2021 - 2025.

Вредност на проектот: 40 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџети на Општина Ѓорче Петров и на 
МТСП.

 h ПРОЕКТ - НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО 
НОВО СЕЛО - СТОПАНСКИ ДВОР
Опис: Изградба на нова детска градинка за потребите на жители-
те на Стопански Двор, Ново Село и Кисела Јабука.

Рок: 2021-2025.

Вредност на проектот: 45 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџети на Општина Ѓорче Петров и на 
МТСП.

 h ПРОЕКТ - ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТИРАЊЕ ЗА 
ИЗГРАДБА НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО ХРОМ.
Опис: Започнување со изготвување на проект за изградба на нова 
детска градинка во Хром, на друга локација од веќе постоечката 
во населбата.

Рок: континуирано.

Вредност на проектот:5 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџети на Општина Ѓорче Петров и на 
МТСП.



 h ПРОЕКТ - ДОГРАДБА/НАДГРАДБА НА 
ОБЈЕКТИТЕ ОД ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ ВО 
СОГЛАСНОСТ СО УСЛОВИТЕ ЗА ИЗГРАДБА 
НА ЦЕЛА ТЕРИТОРИЈА ОД ОПШТИНАТА
Опис: Ќе се изврши доградба или надградба на детските градинки 
со цел зголемување на капацитетот на постоечите детски градин-
ки и задоволување на потребите за згрижување на сите дечиња 
(онаму каде има услови и дозволува фактичката состојба).

Рок: 2021 - 2025 година.

Вредност на проектот: 12 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - НАБАВКА НА НОВ МЕБЕЛ, РЕКВИЗИТИ 
И ДЕТСКИ ИГРАЧКИ ЗА СИТЕ ГРАДИНКИ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА ОД ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 4 000 000 денари.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ИЗГРАДБА НА НОВИ ИЛИ ОБНОВА 
НА ПОСТОЕЧКИТЕ ДЕТСКИ РЕКВИЗИТИ 
(НИШАЛКИ И ДР.) ВО СИТЕ ДЕТСКИ 
ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Рок: континуирано.

Вредност на проектот: 2 000 000 денари

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА 
ПОМОШ ИЛИ МАТЕРИЈАЛНА ПОМОШ 
НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ ЛИЦА
Рок: континуирано.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.

 h ПРОЕКТ - ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ 
ЗА ПРВО РОДЕНО ДЕТЕ НА МЛАДИ БРАЧНИ 
ПАРОВИ ВО ВИСИНА ОД 5000 ДЕНАРИ
Рок: континуирано.

Извор на финансирање: буџет на Општина Ѓорче Петров.




