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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за работа на
Советот на Општина Демир Капија за
2019 година
Се објавува Програма за работа на
Советот на Општина Демир Капија за 2019
година, што Советот на Општина Демир
Капија ја донесе на седницата одржана на
11.02.2019 година.
Број 09 – 172/1
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ “бр. 05/02), а
согласно член 132 од Деловникот на
Советот на Општина Демир Капија
(„Службен гласник на Општина Демир
Капија”бр.5/05), Советот на Општина Демир
Капија, на 17-та седница одржана на
11.02.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Демир
Капија за 2019 година
ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за
работа на Советот на Општина Демир
Капија за 2019 година се:
- Програмирање на работата на Советот за
тековната година;
- Реализација на надлежностите, што со
закон се ставени во надлежност на Советот;
- Продлабочување на соработката со
јавните служби основани од општината;
Јавност
и
транспарентност
во
извршувањето на активностите за 2019
година.
АКТИВНОСТИ:
ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ-МАРТ
Квартален
извештај
за
извршувањето на Буџетот на Општина
Демир Капија за четвртиот квартал 2018
година

Бр.1

Стр. 2

ПРЕДЛАГА: Градоначалник на Општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања.
РАЗГЛЕДУВА:Комисијата
за
буџет,
финансии и локален економски развој
- Завршна сметка на Буџетот на
Општина Демир Капија за 2018 година;
Годишен
Извештај
за
реализација на Буџетот на општина
Демир Капија за 2018 година.
ПРЕДЛАГА:Градоначалник на општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања.
РАЗГЛЕДУВА:
Комисијата
за
буџет,
финансии и локален економски развој
- Буџетски календар на општина
Демир Капија за 2020 година.
ПРЕДЛАГА: Градоначалник на општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за нормативноправни работи,човечки ресурси, јавни
дејности и општи работи
РАЗГЛЕДУВА:
Комисијата
за
буџет,
финансии и локален економски развој,
Комисија за статут и прописи
- Завршна сметка и Извештај за
работата на ЈПК БОШАВА Демир Капија
за 2018 година.
ПРЕДЛАГА: Комисија за буџет,финансии и
локален економски развој, Комисија за јавни
дејности
ИЗРАБОТУВА: ЈПК БОШАВА Демир Капија
РАЗГЛЕДУВА:
Комисијата
за
буџет,
финансии и локален економски развој
- Завршна сметка и Извештај за
работата на ООУ ДИМЧЕ А. ГАБЕРОТ
Демир Капија за 2018 година.
ПРЕДЛАГА: Комисија за буџет,,финансии и
локален економски развој, Комисија за јавни
дејности
ИЗРАБОТУВА: ООУ ДИМЧЕ А. ГАБЕРОТ
Демир Капија
ОДОБРУВА: Училишен одбор на
ООУ
ДИМЧЕ А. ГАБЕРОТ Демир Капија
РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за јавни дејности,
Комисија за буџет, финансии и локален
економски развој
- Завршна сметка и Извештај за
работата на ОУ Дом на култура МИРКА
ГИНОВА Демир Капија за 2018 година.
ПРЕДЛАГА: Комисија за буџет,финансии и
локален економски развој, Комисија за јавни
дејности
ИЗРАБОТУВА: ОУ Дом на култура МИРКА
ГИНОВА
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ОДОБРУВА: Управен одбор на ОУ Дом на
култура МИРКА ГИНОВА
РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за јавни дејности,
Комисија за буџет, финансии и локален
економски развој
-Завршна сметка и Извештај за
работата на ЈОУДГ БОРИС ТРАЈКОВСКИ
Демир Капија за 2018 година.
ПРЕДЛАГА: Комисија за буџет,финансии и
локален економски развој, Комисија за јавни
дејности
ИЗРАБОТУВА: ЈОУДГ БОРИС ТРАЈКОВСКИ
Демир Капија.
ОДОБРУВА: Управен одбор
на ЈОУДГ
БОРИС ТРАЈКОВСКИ Демир Капија.
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни дејности,
Комисија за буџет, финансии и локален
економски развој
-Програма за остварување на
социјалната, детската и здравствената
заштита во Општина Демир Капија за
2019 година.
ПРЕДЛАГА: Градоначалник на општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за нормативноправни
работи,човечки
ресурси,јавни
дејности и општи работи
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни дејности
-Програма за активности на
Општина Демир Капија во областа за
еднаквите можности за 2019 година.
ПРЕДЛАГА: Комисија за еднакви можности
помеѓу жените и мажите
ИЗРАБОТУВА: Сектор за нормативноправни работи,човечки ресурси, јавни
дејности и општи работи
АПРИЛ-МАЈ-ЈУНИ
Квартален
извештај
за
извршувањето на Буџетот на Општина
Демир Капија за првиот квартал 2019
година.
ПРЕДЛАГА: Градоначалникот на Општината
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за буџет, финансии
и локален економски развој
-Извештај за работата на јавните
служби за првото-тромесечие во 2019
година.
ПРЕДЛАГА: Комисија за јавни дејности
ИЗРАБОТУВА: јавното претпријатие /
установа
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни дејности
ЈУЛИ – АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

Бр.1

Стр. 3

Квартален
извештај
за
извршувањето на Буџетот на Општина
Демир Капија за вториот квартал 2019
година.
ПРЕДЛАГА: Градоначалникот на Општината
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансии, буџет
и локален економски развој
- Годишен план за вработување за
2020 година
ПРЕДЛАГА: Градоначалникот на Општината
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансии, буџет
и локален економски развој
- Извештај за работата на јавните
служби за второто-тромесечие во 2019
година
ИЗРАБОТУВА: јавното претпријатие /
установа
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни дејности
- Годишна Програма за работа на
ООУ ДИМЧЕ А. ГАБЕРОТ Демир Капија за
учебната 2019/2020 година.
ИЗРАБОТУВА: ООУ ДИМЧЕ А. ГАБЕРОТ
Демир Капија
ОДОБРУВА:
Училишен
Одбор
на
училиштето
РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за јавни
дејности
- Годишна Програма за работа на
ЈОУДГ БОРИС ТРАЈКОВСКИ Демир
Капија за учебната 2019/2020 година.
ИЗРАБОТУВА:ЈОУДГ
БОРИС
ТРАЈКОВСКИ Демир Капија
ОДОБРУВА:
Управен
Одбор
на
установата
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни дејности
ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ
Квартален
извештај
за
извршувањето на Буџетот на Општина
Демир Капија за третиот квартал 2019
година.
ПРЕДЛАГА: Градоначалник на Општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања
РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за буџет,
финансии и локален економски развој
- Одлука за доделување на 7-мо
Ноемвриски награди и признанија за 2019
година.
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ПРЕДЛАГА: Комисија за награди и
признанија
ИЗРАБОТУВА: Сектор за норм.-правни
работи,човечки ресурси, јавни дејности и
општи работи
- План на Програми за развој на
Општина Демир Капија за период 20202022 година
ПРЕДЛАГА: Градоначалник на Општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за буџет,
финансии и локален економски развој
- Буџет на Општина Демир Капија за
2020 година
- Одлука за извршување на Буџетот
на Општина Демир Капија за 2020 година
ПРЕДЛАГА: Градоначалник на Општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за буџет,
финансии и локален економски развој
- Извештај за реализација на
Програмата за изградба, реконструкција
и одржување на локалните патишта и
улици во општина Демир Капија за 2019
година
ПРЕДЛАГА: Градоначалник на Општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за урбанизам,
комунални дејности, заштита на животната
средина и локален економски развој –
Одделение
за
урбанизам, комунални
дејности и заштита на животната средина
РАЗГЛЕДУВА:Комисија за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната
средина
-Програма
за
изградба,
реконструкција
и
одржување
на
локалните патишта и улици во Општина
Демир Капија за 2020 година,
Програма
за
изработка
на
урбанистички планови на Општина
Демир Капија за 2020 година,
Програма
за
уредување
на
градежно земјиште на просторот на
Општина Демир Капија за 2020 година,
- Програма за работа во областа на
располагањето со градежното земјиште
во сопственост на Република Македонија
на подрачјето на Општина Демир Капија
за 2020 година.
-Програма за одржување на
јавната чистота на територијата на
Општина Демир Капија за 2020 година.
-Програма за зимско одржување
на улици и патишта во 2019/2020 година.

Бр.1

Стр. 4

ПРЕДЛАГАЧ:
Градоначалник на
Општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за урбанизам,
комунални дејности, заштита на животната
средина и локален економски развој–
Одделение
за
урбанизам, комунални
дејности и заштита на животната средина
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам,
ком.дејности и заштита на животната
средина
- Програма за работа на Советот на
општина Демир Капија за 2020 година.
ПРЕДЛАГА: Комисија за изработка на
Програма за работа на Советот
ИЗРАБОТУВА: Сектор за нормативноправни работи,човечки ресурси, јавни
дејности и општи работи
-Програма за локален економски
развој на Општина Демир Капија за 2020
година;
ПРЕДЛАГА:
Градоначалникот
на
Општината
ИЗРАБОТУВА: Сектор за урбанизам,
комунални дејности, заштита на животната
средина и локален економски развојОдделение за локален економски развој и
информатичка технологија
РАЗГЛЕДУВА:Комисија за финансии,
буџет и локален економски развој
-Програма за развој на туризмот во
Општина Демир Капија за 2020 година.
ПРЕДЛАГА:
Градоначалникот
на
Општината
ИЗРАБОТУВА: Сектор за урбанизам,
комунални дејности, заштита на животната
средина и локален економски развој –
Одделение за локален економски развој и
информатичка технологија
РАЗГЛЕДУВА:Комисија за финансии
буџет и локален економски развој
-Годишна Програма за работа на ЈПК
БОШАВА Демир Капија за 2020 година.
ПРЕДЛАГА:
Управен
Одбор
на
претпријатието, Комисија за јавни дејности
ИЗРАБОТУВА: ЈКП БОШАВА Демир Капија
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни дејности
-Годишна Програма за работа на
ОУ.Дом на култура МИРКА ГИНОВА Д.
Капија за 2020 година
ПРЕДЛАГА: ОУ на Дом на култура
МИРКА ГИНОВА Демир Капија, Комисија за
јавни дејности
ИЗРАБОТУВА: ОУ Дом на култура
МИРКА ГИНОВА Демир Капија
РАЗГЛЕДУВА:
Комисија
за
јавни
дејности
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ЗАВРШЕН ДЕЛ
Програмата за работа на Советот во
текот на годината може да се дополнува со
други содржини кои ќе произлезат од
тековните активности на Општина Демир
Капија и јавните служби основани од
општината.
Советот на општина Демир Капија во
тековната година покрај планираното
донесува и други акти - одлуки, решенија,
заклучоци, информации и извештаи.
Оваа Програма влегува
во сила
наредниот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на Општина Демир
Капија”.
Број 08 – 132/2
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

__________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за одобрување
на Програмата за организирање на
манифестација за денот на лозарите
Св.Трифун, насловена како "Недела на
традицијата Св.Трифун 2019" Демир
Капија
Се објавува Одлука за одобрување
на Програмата за организирање на
манифестација за денот на лозарите
Св.Трифун, насловена како "Недела на
традицијата Св.Трифун 2019" Демир
Капија, што Советот на Општина Демир
Капија ја донесе на седницата одржана на
11.02.2019 година.
Број 09 – 172/2
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот
за
локалната
самоуправа
("Службен весник на Република Македонија"
бр. 5/02),
Советот на Општина Демир
Капија на седницата одржана на ден
11.02.2019 година, донесе
О Д Л У К А

Бр.1

Стр. 5

За одобрување на Програмата за
организирање на манифестација за денот
на лозарите Св.Трифун, насловена како
"Недела на традицијата Св.Трифун 2019"
Демир Капија
Член 1
Советот на Општина Демир Капија ја
ОДОБРУВА Програмата за организирање на
манифестација за денот на лозарите
Св.Трифун, насловена како "Недела на
традицијата Св.Трифун 2019" Демир Капија.
Член 2
За реализирање на Програмата се
одобруваат финансиски средства во висина
од
750.000,00
(седумстотиниипедесетилјади)
денари,
кои средства ќе бидат исплатени од Буџетот
на општина Демир Капија.
Член 3
Програмата од член 1 е составен
дел од оваа Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на општина Демир
Капија".
Број 08 – 132/3
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

__________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за донесување
на Урбанистички план за село
Корешница, КО Корешница, Општина
Демир Капија
Се објавува Одлука за донесување
на Урбанистички план за село Корешница,
КО Корешница, Општина Демир Капија, што
Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
11.02.2019 година.
Број 09 – 172/3
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 1
од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 26 став 5
алинеа 5 и член 39 став 1 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање
(Сл.весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и
42/14) член 123 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ
бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16,
64/18 I 168/18), Советот на општина Демир
Капија на седницата одржана на 11.02.2019
год. донесе
ОДЛУКА
За донесување на Урбанистички план за
село Корешница, КО Корешница,
Општина Демир Капија
Член 1
Со оваа Одлука се донесува
Урбанистички план за село Корешница, КО
Корешница, Општина Демир Капија,
плански период (2014-2024), површина на
плански опфат (39,57 Ха) општина Демир
Капија, изработен од ДООЕЛ Нимаер
Струга д.е.Скопје со тех.бр.03-124/2014 од
Декември 2018 година, во согласност со
Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ
бр.63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14
и 148/14) и Правилникот за поблиска
содржина, размер и начин на графичка
обработка на урбанистички планови
(Сл.весник на РМ бр.78/06 и 37/14).
Член 2
Планскиот опфат на Урбанистички
план за село Корешница, КО Корешница,
Општина Демир Капија, плански период
(2014-2024), површина на плански опфат
(39,57 Ха) општина Демир Капија,
изработен од ДООЕЛ Нимаер Струга
д.е.Скопје
со
тех.бр.03-124/2014
од
Декември 2018 година, ги има следните
граници:

Бр.1

Стр. 6

Планираниот опфат на овој план се
дефинирани и претставени описно со
координати по Х и Y за секоја прекршна
точка, означена со редни броеви од Т1 до
Т218 и истите се дадени во табеларен
приказ во Нацрт - планот.
Член 3
Составен дел на оваа Одлука е:
- Godi{na programa za izrabotka
na urbanisti~ki planovi vo
op{tina Demir Kapija za 2014
god. br.08-845/9 od 29.11.2013 god.
- Godi{na programa za izrabotka
na urbanisti~ki planovi vo
op{tina Demir Kapija za 2015
god. br.08-617/4 od 31.07.2014 god.
- Godi{na programa za izrabotka
na urbanisti~ki planovi vo
op{tina Demir Kapija za 2016
god. br.08-962/8 od 29.12.2015 god.
- Godi{na programa za izrabotka
na urbanisti~ki planovi vo
op{tina Demir Kapija za 2017
god. br.08-927/10 od 27.12.2016 god.
- Godi{na programa za izrabotka
na urbanisti~ki planovi vo
op{tina Demir Kapija za 2018
god. br.08-840/7 od 28.12.2017 god.
- Uslovi
za
planirawe
na
prostorot teh.br.Y18014
- Re{enie za uslovi za planirawe
br.15-5918/4 od 16.09.2014 god.
- Мislewe od Ministerstvo za
`ivotna sredina i prostorno
planirawe
br.15-1228
од
17.03.2017 god.,
- Odluka za davawe soglasnost za
trajna prenamena na zemjodelsko
zemji{te vo grade`no br.423386/1 od 07.04.2015 god.
- SEA Format br.09-389/9 od
02.06.2014 god.
- Odluka za nesproveduvawe na
strategiska ocena br.09-389/8 od
02.06.2014 god.
- Mislewe od Ministerstvo za
`ivotna sredina i prostorno
planirawe
br.15-6429/2
od
12.06.2014 god.
- Barawe
za
odobruvawe
na
planska programa br.03-124-2/14
od 12.03.2015 god.
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- Planska
programa
za
Urbanisti~ki plan za selo
Kore{nica со teh. Broj 03-124/14
izrabotena od Nimaer dooel d.e.
Skopje,
- Izve{taj za izvr{ena stru~na
revizija na Nacrt planot so
teh.br.0901/1029/15 od April 2015
god.,
- Izve{tajot za postapuvawe po
zabele{kite
od
izvr{enata
stru~na revizija na Nacrt
planot br.03-124-3/2014 od April
2015 g,
- Re{enie za komisija br.09-124/3
od 30.01.2014 god.,
- Stru~no mislewe br.10-206/6 od
17.04.2015 god.
- Odluka za utvrduvawe na nacrt
plan br.08-358/4 od 17.04.2015 god.
- Re{enie za stru~na komisija
br.10-206/7 od 23.11.2015 god.,
- Odluka za organizirawe na javna
rasprava i javna prezentacija
br.10-206/8 od 23.11.2015 god.,
- Soop{tenie za organizirawe na
javna
rasprava
i
javna
prezentacija
br.10-206/9
od
23.11.2015 god.
- Primerok od pokana za javna
prezentacija10-206/10
od
27.11.2015 g.
- Zapisnik od javnata prezentacija
br.10-206/12 od 04.12.2015 god.
- Anketni listovi
- Zapisnik od javnata anketa br.10206/13 od 14.12.2015 god.,
- Izve{taj za sprovedena javna
anketa i javna prezentacija
br.10-206/14 od 14.12.2015 god.,
- Izvestuvawe za postapuvawe po
Izve{tajot od sprovedena javna
anketa i javna prezentacija
br.10-206/16 od 30.12.2015 god.,
- Geodetski
elaborat
za
a`urirana sostojba br.0801-135/3
Izraboten od Geo TOPOKATО
doo Podru`. Negotino br.0801135/3
- Dostava na podatoci od AKN
br.09-417/4 od 10.07.2014 god.
- Izvestuvawe za soglаsnost od
AKN na RM br.0928-18266/4 od
07.10.2016 god.

Бр.1

Стр. 7

- Mislewe
od
Direkcija
za
za{tita i spasuvawe br.09-9/2 od
24.01.2017 god.,
- Мislewe od Makedonski telekom
br.07-23117/2 od 27.01.2017 god.,
- Mislewe od JP Bo{ava - Demir
Kapija br.09-67/2 od 20.02.2017
god.
- Мislewe od Ministerstvo za
kultura br.08-2513 od 06.10.2014
g.,
- Мislewe od JP za dr`avni
pati{ta
br.10-1671/2
od
13.02.2017 god.
- Mislewe od EVN na RM br.14107/2 od 10.02.2017 god.,,
- Neizdavawe na soglasnost br.241929/2 od 15.03.2017 god.
- Re{enie za stru~na komisija
br.10-55/9 od 25.04.2017 god.,
- Odluka za organizirawe na javna
rasprava i javna prezentacija
br.10-55/10 od 25.04.2017 god.,
- Soop{tenie za organizirawe na
javna
rasprava
i
javna
prezentacija
br.10-55/12
od
08.05.2017 god.
- Primerok od pokana za javna
prezentacija
10-55/13
od
12.05.2017 god..
- Zapisnik od javnata prezentacija
br.10-55/14 od 16.05.2017 god.
- Anketni listovi
- Zapisnik od javnata anketa br.1055/16 od 31.05.2017 god.,
- Izve{taj za sprovedena javna
anketa i javna prezentacija
br.10-55/17 od 31.05.2017 god.,
- Izvestuvawe za postapuvawe po
Izve{tajot od sprovedena javna
anketa i javna prezentacija
br.10-55/19 od 15.08.2017 god.,
- Mislewe
od
Direkcija
za
za{tita i spasuvawe br.09-22/2
od 08.02.2018 god.,
- Mislewe od JP Bo{ava - Demir
Kapija br.09-82/2 od 30.01.2018
god.
- Мislewe od Makedonski telekom
br.07-62068/2 od 07.02.2018 god.,
- Mislewe od EVN na RM br.14243/2 od 12.03.2018 god.,
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- Mislewe od Ministerstvo za
obrazovanie i nauka br.10-5085/5
od 15.05.2018 god.,
- Izvestuvawe od Geo TOPOKATО
doo Podru`nica Negotino br.03sl. od 14.06.2018 god.
- Barawa do Ministerstvo za
`ivotna sredina i prostorno
planirawe
- Neizdavawe na soglasnost br.243718/2 od 16.04.2018 god.
- Neizdavawe na soglasnost br.243718/2 od 08.07.2018 god.
- Hidrolo{ka
studija
za
reguliran vodotek teh.br.HS08/18
- Re{enie za davawe na soglasnost
na Odluka za opredeluvawe na
{irina na pojas na vodoteci
br.UP1-11/5-1668/2018
od
17.12.2018 god.
- Odluka za opredeluvawe na
{irina na pojas na vodoteci,
Sovet na opшtina Demir Kapija,
донесена на 27.12.2018 god.
- Kompleten primerok od Predlog
planot so teh.br.03-124/2014 od
Dekemvri 2018 god.
Член 4
За Урбанистички план за село
Корешница, КО Корешница, Општина
Демир Капија, плански период (2014-2024),
површина на плански опфат (39,57 Ха)
општина Демир Капија, изработен од
ДООЕЛ Нимаер Струга д.е.Скопје со
тех.бр.03-124/2014 од Декември 2018
година, добиена е Согласност од
Министерство за транпорт и врски бр.24797/1 од 23.01.2019 год.
Член 5
Урбанистички
план
за
село
Корешница, КО Корешница, Општина
Демир Капија, плански период (2014-2024),
површина на плански опфат (39,57 Ха)
општина Демир Капија, изработен од
ДООЕЛ Нимаер Струга д.е.Скопје со
тех.бр.03-124/2014 од Декември 2018
година, го потпишува и заверува
Претседателот на Советот на Општина

Бр.1

Стр. 8

Демир Капија во 7 (седум) примероци од
кои еден примерок се чува во архивот на
општината, еден во Секторот за урбанизам,
комунални дејности, заштита на животната
средина и локален економски развој при
Општина Демир Капија, еден во Државен
архив на РМ, подрачно одделение Велес,
еден во Министерството за транспорт и
врски во електронски формат, еден во
Државен инспекторат за градежништво и
урбанизам, еден во Агенција за катастар и
надлежности и еден примерок се изложува
во просториите на Општина Демир Капија.
за достапност на јавноста.
Член 6
Урбанистички
план
за
село
Корешница, КО Корешница, Општина
Демир Капија, плански период (2014-2024),
површина на плански опфат (39,57 Ха)
општина Демир Капија, изработен од
ДООЕЛ Нимаер Струга д.е.Скопје со
тех.бр.03-124/2014 од Декември 2018
година, го спроведува Секторот за
урбанизам, комунални дејности, заштита на
животната средина и локален економски
развој при Општина Демир Капија.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
Службениот гласник на општина Демир
Капија.
Број 08 – 132/4
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

__________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за донесување
на Урбанистички план за село Клисура,
КО Демир Капија, Општина Демир Капија
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Се објавува Одлука за донесување
на Урбанистички план за село Клисура, КО
Демир Капија, Општина Демир Капија, што
Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
11.02.2019 година.
Број 09 – 172/4
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1
од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 26 став 5
алинеа 5 и член 39 став 1 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање
(Сл.весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и
42/14) член 123 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ
бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16,
64/18 I 168/18), Советот на општина Демир
Капија на седницата одржана на 11.02.2019
год. донесе
ОДЛУКА
За донесување на Урбанистички план за
село Клисура, КО Демир Капија,
Општина Демир Капија

Член 2

Стр. 9

Планскиот опфат на Урбанистички
план за село Клисура, КО Демир Капија,
Општина Демир Капија, плански период
(2014-2024), површина на плански опфат
(17,02 Ха) општина Демир Капија,
изработен од ДООЕЛ Нимаер Струга
д.е.Скопје
со
тех.бр.03-125/2014
од
Декември 2018 година, ги има следните
граници:
Планираниот опфат на овој план се
дефинирани и претставени описно со
координати по Х и Y за секоја прекршна
точка, означена со редни броеви од Т1 до
Т234 и истите се дадени во табеларен
приказ во Нацрт - планот.

-

-

-

Член 1
Со оваа Одлука се донесува
Урбанистички план за село Клисура, КО
Демир Капија, Општина Демир Капија,
плански период (2014-2024), површина на
плански опфат (17,02 Ха) општина Демир
Капија, изработен од ДООЕЛ Нимаер
Струга д.е.Скопје со тех.бр.03-125/2014 од
Декември 2018 година, во согласност со
Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ
бр.63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14
и 148/14) и Правилникот за поблиска
содржина, размер и начин на графичка
обработка на урбанистички планови
(Сл.весник на РМ бр.78/06 и 37/14).

Бр.1

-

-

-

-

Член 3
Составен дел на оваа Одлука е:
Godi{na programa za izrabotka na
urbanisti~ki planovi vo op{tina
Demir Kapija za 2014 god. br.08845/9 od 29.11.2013 god.
Godi{na programa za izrabotka na
urbanisti~ki planovi vo op{tina
Demir Kapija za 2015 god. br.08617/4 od 31.07.2014 god.
Godi{na programa za izrabotka na
urbanisti~ki planovi vo op{tina
Demir Kapija za 2016 god. br.08962/8 od 29.12.2015 god.
Godi{na programa za izrabotka na
urbanisti~ki planovi vo op{tina
Demir Kapija za 2017 god. br.08927/10 od 27.12.2016 god. Godi{na
programa
za
izrabotka
na
urbanisti~ki planovi vo op{tina
Demir Kapija za 2018 god. br.08840/7 od 28.12.2017 god.
Geodetski elaborat za a`urirana
sostojba br.0801-136/3 Izraboten
od
Geo
TOPOKAT
DOO
Podru`nica Negotino
Dostava na podatoci od Agencija
za katastar i nedvi`nosti br.0912543/4 od 24.09.2014 god.
SEA Format br.09-388/9 od
02.06.2014 god.
Odluka za nesproveduvawe na
strategiska ocena br.09-388/8 od
02.06.2014 god.
Mislewe od Ministerstvo za
`ivotna sredina i prostorno
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planirawe
br.15-6430/2
od
12.06.2014 god.
Mislewe od Ministerstvo za
kultura br.08-2510/2 od 06.10.2014
g.
Uslovi
za
planirawe
na
prostorot teh.Y18914 od juli 2014
god.
Re{enie za uslovi za planirawe
na prostorot br.15-5919/4 od
14.08.2014 god.
Odluka za davawe na soglasnost za
trajna prenamena na zemjodelsko
zemji{te vo grade`no zemji{te.
Br.42-4827/1 od 21.05.2015 god.
Barawe za odobruvawe na planska
programa
br.03-125-2/14
od
12.03.2015 god.
Planska
programa
za
Urbanisti~ki plan za selo
Klisura со teh. broj тех.br.03-1251/14 izrabotena od Nimaer dooel
d.e. Skopje,
Izve{taj za izvr{ena stru~na
revizija na Nacrt planot so
teh.br.0901/1028/15
Odgovor
na
izve{tajot
od
izvr{enata stru~na revizija na
Nacrt planot br.03-125-3 od juni
2015 god.,
Re{enie za stru~na komisija
br.09-124/3 od 30.01.2014 god.,
Stru~no mislewe br.10-109/8 od
06.07.2015 god.
Odluka za utvrduvawe na nacrt
plan br.08-565/3 od 08.07.2015 gод.
Re{enie za komisija br.09-388/17
od 30.09.2014 god.,
Odluka za organizirawe na javna
rasprava i javna prezentacija
br.10-109/9od 23.11.2015 god.,
Soop{tenie za organizirawe na
javna
rasprava
i
javna
prezentacija
br.10-109/10
od
23.11.2015 god.
Primerok od pokana za javna
prezentacija10-109/11 od 27.11.2015
g.
Zapisnik od javnata prezentacija
br.10-109/12 od 04.12.2015 god.
Anketni listovi
Zapisnik od javnata anketa br.10109/14 od 14.12.2015 god.,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бр.1

Стр. 10

Izve{taj za sprovedena javna
anketa i javna prezentacija br.10109/15 od 14.12.2015 god.,
Izvestuvawe za postapuvawe po
Izve{tajot od sprovedena javna
anketa i javna prezentacija br.1041/1 od 25.03.2016 god.,
Mislewe od Ministerstvo za
kultura br.08-2510/2 od 06.10.2014
g.
Mislewe od Direkcija za za{tita
i
spasuvawe
br.10-49/2
od
31.03.2016god.,
Mislewe od JP Bo{ava - Demir
Kapija br.09-125/2 od 11.04.2016 god
Mislewe od Makedonski telekom
br.07-131886/2 od 05.04.2016 god
Mislewe od Ministerstvo za
`ivotna sredina i prostorno
planirawe
br.15-1227/2
od
17.03.2017 god.
Izvestuvawe za soglаsnost od
AKN na RM br.0928-2515/4 od
13.02.2017 god.
Mislewe od Ministerstvo za
`ivotna sredina i prostorno
planirawe - sektor vodi br.112589/2 od 13.07.2016 god.
Neizdavawe na soglasnost br.241352/2 od 28.02.2017 god.
Re{enie za stru~na komisija
br.10-41/9 od 25.04.2017 god.,
Odluka za organizirawe na javna
rasprava i javna prezentacija
br.10-41/10 od 25.04.2017 god.,
Soop{tenie za organizirawe na
javna
rasprava
i
javna
prezentacija
br.10-41/12
od
08.05.2017 god.
Primerok od pokana za javna
prezentacija 10-41/13 od 12.05.2017
god.
Zapisnik od javnata prezentacija
br.10-41/14 od 16.05.2017 god.
Zapisnik od javnata anketa br.1041/16 od 31.05.2017 god.,
Izve{taj za sprovedena javna
anketa i javna prezentacija br.1041/17 od 31.05.2017 god.,
Izvestuvawe za postapuvawe po
Izve{tajot od sprovedena javna
anketa i javna prezentacija br.1041/20 od 15.08.2017 god.,
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Mislewe od Direkcija za za{tita
i
spasuvawe
br.09-23/2
od
08.02.2018 god.,
Mislewe od JP Bo{ava - Demir
Kapija br.09-83/2 od 30.01.2018 god.
Мislewe od Makedonski telekom
br.07-62076/2 od 07.02.2018 god.,
Mislewe od EVN na RM br.14242/2 od 12.03.2018 god.,
Neizdavawe na soglasnost br.243719/2 od 16.04.2018 god.
Izvestuvawe od Geo TOPOKATО
doo Podru`nica Negotino br.03sl. od 14.06.2018 god.
Mislewe od Ministerstvo za
obrazovanie i nauka br.10-5058/4
од 15.05.2018 god.,
Neizdavawe na soglasnost br.243718/2 od 05.07.2018 god.
Hidrolo{ka studija za reguliran
vodotek teh.br.HS-07/18
Re{enie za davawe na soglasnost
na Odluka za opredeluvawe na
{irina na pojas na vodoteci
br.UP1-11/5-1667/2018
od
17.12.2018 god.
Odluka za opredeluvawe na
{irina na pojas na vodoteci,
Sovet na op{tina Demir Kapija,
донесена на 27.12.2018 god.
Kompleten primerok od Predlog
planot so teh.br.03-124/2014 od
Dekemvri 2018 god.

Член 4
За Урбанистички план за село
Клисура, КО Демир Капија, Општина
Демир Капија, плански период (2014-2024),
површина на плански опфат (17,02 Ха)
општина Демир Капија, изработен од
ДООЕЛ Нимаер Струга д.е.Скопје со
тех.бр.03-125/2014 од Декември 2018
година, добиена е Согласност од
Министерство за транпорт и врски бр.24798/1 од 23.01.2019 год.
Член 5
Урбанистички
план
за
село
Клисура, КО Демир Капија, Општина
Демир Капија, плански период (2014-2024),
површина на плански опфат (17,02 Ха)

Бр.1

Стр. 11

општина Демир Капија, изработен од
ДООЕЛ Нимаер Струга д.е.Скопје со
тех.бр.03-125/2014 од Декември 2018
година, го потпишува и заверува
Претседателот на Советот на Општина
Демир Капија во 7 (седум) примероци од
кои еден примерок се чува во архивот на
општината, еден во Секторот за урбанизам,
комунални дејности, заштита на животната
средина и локален економски развој при
Општина Демир Капија, еден во Државен
архив на РМ, подрачно одделение Велес,
еден во Министерството за транспорт и
врски во електронски формат, еден во
Државен инспекторат за градежништво и
урбанизам, еден во Агенција за катастар и
надлежности и еден примерок се изложува
во просториите на Општина Демир Капија.
за достапност на јавноста.
Член 6
Урбанистички
план
за
село
Клисура, КО Демир Капија, Општина
Демир Капија, плански период (2014-2024),
површина на плански опфат (17,02 Ха)
општина Демир Капија, изработен од
ДООЕЛ Нимаер Струга д.е.Скопје со
тех.бр.03-125/2014 од Декември 2018
година, го спроведува Секторот за
урбанизам, комунални дејности, заштита на
животната средина и локален економски
развој при Општина Демир Капија.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
Службениот гласник на општина Демир
Капија.
Број 08 – 132/5
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

__________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
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ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за измена и
дополнување на одлуката за
утврдување на вредност на бодот за
платите на државните службеници за
2019 година
Се објавува Одлука за измена и
дополнување на одлуката за утврдување
на вредност на бодот за платите на
државните службеници за 2019 година, што
Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
11.02.2019 година.
Број 09 – 172/5
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 88 став (2) од
Законот за административни службеници
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15,
5/16, 80/16, 127/16, 142/16 и 11/18), Советот
на општина Демир Капија, на XVII седница
одржана на 11.02.2019 година, донесе
О Д Л У К А
за измена и дополнување на одлуката за
утврдување на вредност на бодот за
платите на државните службеници за
2019 година

Член 1
Во Одлуката за утврдување на
вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2019 година бр.08-1019/11
од 27.12.2018 година ("Службен гласник на
Општина Демир Капија" бр.20/2018), член 1
се менува и гласи:
"Член 1
Вредноста
на
бодот
за
пресметување на платите на државните
службеници за периодот од 1.1.2019 година
до 31.08.2019 година изнесува 77,24
денари, а за периодот од 1.9.2019 година
до 31.12.2019 година изнесува 81,10
денари".
Член 2

Бр.1

Стр. 12

Оваа одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во Службен гласник
на општина Демир Капија“, а ќе се
применува со исплата на платата од
јануари 2019 година.
Број 08 – 132/6
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

__________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за одобрување
на Извештај за вкупниот договорен
износ по доверители за финансирање на
доспеани а неплатени обврски
Се објавува Одлука за одобрување
на Извештај за вкупниот договорен износ по
доверители за финансирање на доспеани а
неплатени обврски, што Советот на
Општина Демир Капија ја донесе на
седницата одржана на 11.02.2019 година.
Број 09 – 172/6
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ.бр.05/2002”), член
8 став 4 и член 11 став 1 од Законот за
финансиска поддршка на единиците на
локалната самоуправа за финансирање на
доспеани а неплатени обврски (Службен
весник на Р.Македонија бр.209/2018), а
согласно Правилникот за формата и
содржината на извештајот за вкупниот
договорен износ по доверители за
финансирање на доспеани, а неплтени
обврски (,,Службен весник на РМ,,
бр.224/2018) Советот на општина Демир
Капија на седницата одржана на ден
11.02.2019 година донесе:
ОДЛУКА
за одобрување на Извештај за вкупниот
договорен износ по доверители за
финансирање на доспеани а неплатени
обврски
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Член 1
Советот на општина Демир Капија го
одобрува
Извештајот
за
вкупниот
договорен износ по доверители за
финансирање на доспеани а неплатени
обврски бр.09-156/1 од 08.02.2019 година.
Составен дел на ова одлука е
Извештајот за вкупниот договорен износ по
доверители за финансирање на доспеани а
неплатени обврски.
Член 2
Одобрените средства од Буџетот на
Република Македонија во висина од
28.376.412,оо денари се распределени за
финансирање на пријавените доспеани а
неплатени обврски на општина Демир
Капија
и
единките
корисници
во
Електронскиот систем за пријавување и
евиденција на обврските заклучно со месец
септември 2018 година, а согласно јавникот
повик објавен на ден 10.12.2018 година.
Член 3
Советот на општина Демир Капија
дава одобрување и на Изјавите од
раководните лица на единките корисници
кои се составен дел на Извештајот од член
1 на оваа одлука и тоа:
-Изјава бр.03-48/1 од 08.02.2019
година, од раководното лице на единката
корисник ООУ Димче А.Габерот Демир
Капија со која изјавува дека доделените
средства во износ од 91.800,оо денари
самостојно ги финансира и истите се
користат за финансирање на пријавените
доспеани, а неплатени обврски на општина
Демир Капија,
- Изјава бр.03-29/1 од 08.02.2019
година, од раководното лице на единката
корисник ОУ Дом на култура Мирка Гинова
Демир Капија со која изјавува дека
доделените средства во износ од 79.349,оо
денари самостојно ги финансира и истите
се
користат
за
финансирање
на
пријавените доспеани,
а неплатени
обврски на општина Демир Капија,
-Изјава бр.03-24/1 од 08.02.2019
година, од раководното лице на единката
корисник ЈОУДГ Борис Трајковски Демир
Капија со која изјавува дека дел од
доделените
средства
во
износ
од
117.683,оо денари самостојно ги финансира
и истите се користат за финансирање на
пријавените доспеани, а неплатени обврски
на општина Демир Капија.
Член 4

Бр.1

Стр. 13

Оваа одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на општина Демир Капија“.
Број 08 – 132/7
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

_________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за траен отпис
на побарувања од евиденцијата во
општина Демир Капија
Се објавува Одлука за траен отпис
на побарувања од евиденцијата во општина
Демир Капија, што Советот на Општина
Демир Капија ја донесе на седницата
одржана на 11.02.2019 година.
Број 09 – 172/7
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на Република Македонија"
бр.5/02), а во врска со член 85-а од Законот
за даноците на имот ("Службен весник на
Република Македонија бр.61/04, 92/07,
102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15,
192/15 и 23/16), Советот на Општина Демир
Капија на XVII седница одржана на ден
11.02.2019 година, донесе
О Д Л У К А
За траен отпис на побарувања од
евиденцијата во општина Демир Капија

Член 1
Со
оваа
Одлука,
согласно
евиденцијата од регистарот на базата на
податоци во даночните обврски на општина
Демир Капија, се врши траен отпис на
побарувања од даночни обврзници по основ
на
- данок на имот од правни лица во
вкупна вредност од 1.262.254,00 денари и
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- данок на имот од физички лица во
вкупна вредност од 11.003,50 денари.
Член 2
Со
оваа
Одлука,
согласно
евиденцијата од регистарот на базата на
податоци во општина Демир Капија, се врши
траен отпис на побарувања по основ на
комунална такса за фирма во вкупна
вредност од 64.000,00 денари.
Член 3
Отписот на побарувања од член 1
утврдени по спецификација која е составен
дел на оваа Одлука, се врши поради
застареност, двојно задолжување или
даночно ослободување.
Отписот на побарувања од член 2
утврдени по спецификација која е составен
дел на оваа Одлука, се врши поради
престанок и бришење од трговскиот
регистар на правните субјекти – обврзници.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на општина Демир Капија".
Број 08 – 132/8
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

__________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за отпис на
застарени обврски во Буџетот на
Општина Демир Капија
Се објавува Одлука за отпис на
застарени обврски во Буџетот на Општина
Демир Капија, што Советот на Општина
Демир Капија ја донесе на седницата
одржана на 11.02.2019 година.
Број 09 – 172/8
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Бр.1

Стр. 14

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на Република Македонија
бр.5/02”), Советот на Општина Демир
Капија на XVII седница одржана на ден
11.02.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За отпис на застарени обврски во Буџетот
на Општина Демир Капија
Член 1
Со оваа одлука се врши отпис на
застарени обврски кои Општина Демир
Капија ги имала спрема други правни лица
и се евидентирани во Буџетот на Општина
Демир Капија.
Член 2
Се врши отпис на застарени
обврски во вкупен износ од 271.430,00
денари утврдени по спецификација, која е
составен дел на оваа одлука.
Отписот на застарените обврски се
врши согласно Извештајот за извршениот
попис
на
паричните
средства,
побарувањата и обврските во Буџетот на
Општина Демир Капија, изготвен од
Комисијата за вршење на попис на
целокупните
парични
средства,
побарувања и обврски за 2018 година
формирана од Градоначалникот.
Член 3
Донесувањето на оваа Одлука ќе
значи право на отпишување на паричните
обврски евидентирани во Буџетот на
Општина Демир Капија и истата ќе ја
спроведе
Секторот
за
финансиски
прашања.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила
осмиот ден од објавувањето во "Службен
гласник на Општина Демир Капија".
Број 08 – 132/9
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

__________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
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За објавување на Одлука за формирање
на заедничка комисија за меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Кавадарци и
Општина Демир Капија
Се објавува Одлука за формирање
на заедничка комисија за меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Кавадарци и
Општина Демир Капија, што Советот на
Општина Демир Капија ја донесе на
седницата одржана на 11.02.2019 година.
Број 09 – 172/9
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 8 став 3 од
Законот за меѓуопштинска соработка
(„Службен весник на РМ” бр.79/09) и член
36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ”
бр.5/02),
Советот на Општина Демир
Капија на 17-та седница одржана на ден
11 .02.2019 година, донесе
О Д Л У К А
за формирање на заедничка комисија за
меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Кавадарци и Општина Демир
Капија
Член 1
Се формира заедничка комисија за
меѓуопштинска
соработка
(во
понатамошниот текст МОС) помеѓу Општина
Кавадарци и Општина Демир Капија, за
подготовка
на
предлог
актот
за
воспоставување на МОС, за користење на
услуги од овластен проценувач за процена
на пазарна вредност на недвижен имот
вработен во општинската администрација
на Општина Кавадарци за потребите на
Општина Демир Капија.
Член 2
Заедничката комисија за МОС:
•ќе
изготви
предлог
акт
за
воспоставување на МОС;
•ќе изготви предлог акти за основање
или формирање облици преку кои ќе се
остварува МОС;
Заедничката комисија ги доставува
предлог актите до советите на општините
кои
воспоставуваат
меѓуопштинска
соработка во рок од 30 дена од
донесувањето на оваа одлука.
Член 3

Бр.1

Стр. 15

Заедничката комисија е составена од 4
членови, од кои по 2 (два) члена од општина
Кавадарци и 2 (два) члена од општина
Демир Капија.
Комисијата од своите редови избира
претседател, кој ја координира работата на
комисијата.
Во работата на комисијата може да
учествуваат и стручни лица од областа во
која
се
воспоставува
меѓуопштинска
соработка.
Член 4
Комисијата од член 1 на оваа одлука,
предлозите на актите ги подготвува врз
основа на претходно направена анализа.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен Гласник на
Општина Демир Капија“.
Број 08 – 132/10
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

_________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за именување
на членови во заедничката комисија за
меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Кавадарци и Општина Демир
Капија
Се објавува Решение за именување
на членови во заедничката комисија за
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина
Кавадарци и Општина Демир Капија, што
Советот на Општина Демир Капија го
донесе
на
седницата
одржана
на
11.02.2019 година.
Број 09 – 172/10
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот
за меѓуопштинска соработка („Службен
весник на РМ” бр.79/09) и член 36 став 1
точка 15 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ”
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бр.5/02), Советот на Општина Демир Капија
на 17-та седница одржана на ден
11
.02.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на членови во заедничката
комисија за меѓуопштинска соработка
помеѓу Општина Кавадарци и Општина
Демир Капија
1. За членови на заедничката комисија
за подготовка на предлог актот за
воспоставување
на
меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Кавадарци и
Општина Демир Капија, за користење на
услуги од овластен проценувач за процена
на пазарна вредност на недвижен имот за
пресметување на данок на имот за
територијата на општина Демир Капија од
страна на Општина Кавадарци за потребите
на Општина Демир Капија се именуваат:
- Јулијана Гацева
Општина Демир Капија

-

Секретар

на

- Невенка Атанасова – Советник за
правни работи и застапување
2. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе се објави во
“Службен Гласник на Општина Демир

Капија“.
Број 08 – 132/11
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

_________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за
воспоставување меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Кавадарци и
Општина Демир Капија
Се
објавува
Одлука
за
воспоставување меѓуопштинска соработка
помеѓу Општина Кавадарци и Општина
Демир Капија, што Советот на Општина
Демир Капија ја донесе на седницата
одржана на 11.02.2019 година.

Број 09 – 172/11
13.02.2019 година
Демир Капија

Бр.1

Стр. 16

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за
меѓуопштинска соработка („Службен весник
на Република Македонија„, бр. 79/09),
член 14 став (1) и 36 став (1) точка 15
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“, бр. 05/02),
Советот на Општина Демир Капија на 17-та
седница одржана на ден
11.02.2019
година, донесе
О Д Л У К А
за воспоставување меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Кавадарци и
Општина Демир Капија
Член 1
1. Се воспоставува меѓуопштинска
соработка помеѓу општина Кавадарци и
општина Демир Капија, заради вршење на
работи од надлежност на општините, што
како законска обврска произлегуваат од
Законот за процена а кои што се
однесуваат на процена на пазарна
вредност
на
недвижен
имот
за
пресметување на данок на имот.
Член 2
Меѓуопштинската соработка од член 1
на оваа одлука ќе се остварува преку
склучување на Договор за користење на
услуги
од
страна
на
општинската
администрација на Општина Кавадарци за
потребите на општинската администрација
на Општина Демир Капија од овластен
проценувач за процена на пазарна
вредност
на
недвижен
имот
за
пресметување на данок на имот за
територијата на општина Демир Капија.
Член 3
2. Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен Гласник
на Општина Демир Капија“.
Број 08 – 132/12
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

_________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
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Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за давање
согласност за финансиско учество во
предлог проектот-"Изградба на улици
бр.1 и бр.2 во с.Корешница"
Се објавува Одлука за давање
согласност за финансиско учество во
предлог проектот-"Изградба на улици бр.1
и бр.2 во с.Корешница", што Советот на
Општина Демир Капија ја донесе на
седницата одржана на 11.02.2019 година.
Број 09 – 172/12
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр.5/2002),
Советот на општина Демир Капија на
седницата одржана на ден 11.02.2019
година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност за финансиско
учество во предлог проектот-"Изградба на
улици бр.1 и бр.2 во с.Корешница"
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност
за сопствено учество во предлог проектот "Изградба на улици бр.1 и бр.2 во
с.Корешница" и за обезбедени 50% или
2.081.965,50 денари со ДДВ, од потребните
средства за реализација.
Член 2
Вкупната вредност на инвестицијата
изнесува 4.163.931,00 денари со ДДВ.
Корисникот на Програмата во целост е
одговорен за реализација на предлог
проектот. Финансиската поддршка во
реализација на предлог проектот од Бирото
за регионален развој изнесува 50% од
вредноста на одобрените прифатливи
трошоци за реализација.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на Општина Демир
Капија"

Број 08 – 132/13
11.02.2019 година
Демир Капија

Бр.1

Стр. 17

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

_________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за
формирање на Локален Совет за
превенција (ЛСП) за територијата на
Општина Демир Капија
Се
објавува
Решение
за
формирање
на
Локален
Совет
за
превенција (ЛСП) за територијата на
Општина Демир Капија, што Советот на
Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 11.02.2019 година.
Број 09 – 172/13
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ” бр.5/02),
а
согласно
член
3
од Одлуката
за
имплементирање на проект на формирање
на Локален Совет на општина Демир Капија
(“Службен гласник на општина Демир Капија
бр.6/2008“), Советот на Општина Демир
Капија на 17-та седница одржана на ден
11.02.2019 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
за формирање на Локален Совет за
превенција (ЛСП) за територијата
на Општина Демир Капија
1. Се формира Локален Совет за
превенција (ЛСП) за територијата на
општина Демир Капија, во следниот состав:
1.Лазар Петров – Градоначалник на
општина Демир Капија – Претседавач,
2. Ивана Лазова – Претседател на Совет,
Заменик претседавач;
3.Трајче Цветков – Командир на
Полициска станица Неготино,Советник на
претседавачот;
4.Елизабета Мишева Јорданова –
Основен
јавен
обвинител
при
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О.Ј.О.Кавадарци,
Советник
на
претседавачот;
5.Петре Пашоев – претставник од
локалните медиуми, член;
6.Даниела Илова – претставник од
невладин сектор, НВО“Женско лоби“Демир
Капија, член;
7.Киро Ѓорѓиев –
претставник од
здружение
на
граѓани,
Спортски
клуб“Клисура“Демир Капија, член;
8.Александра Велковска – Директор на
ЈУ “Специјален завод“ Демир Капија, член;
9.Менча Николова - Директор на
ОУ“Димче А.Габерот“ Демир Капија, член;
10.Петар Јованов – Директор на ЈКП
“Бошава“ Демир Капија, член;
11.Зоран Димов – Директор на ЈОУДГДетска градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ
Демир Капија,член;
12.Блаже Пемов –Претставник од ЈП
Македонски шуми подружница “Демир
Капија“Д.Капија, член;
13.Олгица Ангелова Сакламаева –
доктор по општа медицина, член;
14.Катица Бакиева Бојчева – доктор по
општа медицина, член;
15.Љупчо Силев – отец, претставник од
православна верска заедница, член;
16.Ефкан Усинов – оџа, претставник од
исламска верска заедница, член.
17.Зоран Честоев – Претседател на
УО на Противпожарно друштво Демир
Капија, член.
2.Со влегувањето во сила на ова
Решение престанува да важи Решението за
формирање
на
Локален
Совет
за
превенција (ЛСП) за територијата на
општина Демир Капија бр.07-540/11 од
05.12.2008 година (“Службен гласник на
Општина Демир Капија“бр.6/2018).
3.Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен Гласник
на Општина Демир Капија“.
Број 08 – 132/14
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

_________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК

Бр.1

Стр. 18

За објавување на Заклучок за
усвојување на Извештај за работата и
постигнатите резултати во првото
полугодие од учебната 2018/2019 година
на ООУ "Димче А.Габерот" Демир Капија
Се објавува Заклучок за усвојување
на Извештај за работата и постигнатите
резултати во првото полугодие од учебната
2018/2019
година
на
ООУ
"Димче
А.Габерот" Демир Капија, што Советот на
Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 11.02.2019 година.
Број 09 – 172/14
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9
од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на Република Македонија"
бр.5/2002) а во врска со член 126 став 1
алинеја 2 од Законот за основното
образование
("Службен
весник
на
Република Македонија бр.103/08, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13 ,41/14, 116/14, 135/14, 10/15,
98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18),
Советот на Општина Демир Капија на XVII
седница одржана на ден 11.02.2019 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Извештај за работата
и постигнатите резултати во првото
полугодие од учебната 2018/2019 година
на ООУ "Димче А.Габерот" Демир Капија
1.
Советот
на Општина
Демир
Капија го усвои Извештајот за работата
и постигнатите резултати во првото
полугодие од учебната 2018/2019 година на
ООУ "Димче А.Габерот" Демир Капија,
предложен од Училишниот одбор на
училиштето.
2.
Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на општина Демир
Капија".
Број 08 – 132/15
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

_________________________________________
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Бр.1

Стр. 19

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за давање
Согласност на Одлуката за зголемување
на надоместокот за отпадни води

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за давање
Согласност на Одлуката за зголемување
на цената на водата за пиење

Се објавува Решение за давање
Согласност на Одлуката за зголемување на
надоместокот за отпадни води, што
Советот на Општина Демир Капија го
донесе
на
седницата
одржана
на
11.02.2019 година.

Се објавува Решение за давање
Согласност на Одлуката за зголемување на
цената на водата за пиење, што Советот на
Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 11.02.2019 година.

Број 09 – 172/15
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
15 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija" br.05/2002) a vo vrska so ~len
13 od Zakonot za utvrduvawe na ceni na
vodnite uslugi ("Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija" br.7/16), Sovetot
na op{tina Demir Kapija na XVII sednica
odr`ana na den 11.02.2019 godina, donese
RE[ENIE
Za davawe Soglasnost na Odlukata za
zgolemuvawe na nadomestokot za
otpadni vodi
1. Sovetot na op{tina Demir
Kapija dava SOGLASNOST na Odlukata za
zgolemuvawe na nadomestokot za otpadni
vodi broj 02-88/7 od 31.01.2019 godina,
donesena od Upravniot odbor na JKP
"Bo{ava" Demir Kapija na sednicata
odr`ana na den 31.01.2019 godina.
2. Ova Re{enie vleguva vo sila
naredniot den od denot na objavuvaweto
vo "Slu`ben glasnik na op{tina Demir
Kapija".
Број 08 – 132/16
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

_________________________________________

Број 09 – 172/16
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
15 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija" br.05/2002) a vo vrska so ~len
13 od Zakonot za utvrduvawe na ceni na
vodnite uslugi ("Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija" br.7/16), Sovetot
na op{tina Demir Kapija na XVII sednica
odr`ana na den 11.02.2019 godina, donese
RE[ENIE
Za davawe Soglasnost na Odlukata za
zgolemuvawe na cenata na vodata za
piewe
1. Sovetot na op{tina Demir
Kapija dava SOGLASNOST na Odlukata za
zgolemuvawe na cenata na vodata za
piewe broj 02-88/6 od 31.01.2019 godina,
donesena od Upravniot odbor na JKP
"Bo{ava" Demir Kapija na sednicata
odr`ana na den 31.01.2019 godina.
2. Ova Re{enie vleguva vo sila
naredniot den od denot na objavuvaweto
vo "Slu`ben glasnik na op{tina Demir
Kapija".
Број 08 – 132/17
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

_________________________________________
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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе

Број 08 – 132/18
11.02.2019 година
Демир Капија

Бр.1

Стр. 20

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

_________________________________________

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за давање
Согласност на Финансов извештај по
годишна сметка на ЈКП "Бошава" од
Демир Капија за 2017 година

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе

Се објавува Решение за давање
Согласност на Финансов извештај по
годишна сметка на ЈКП "Бошава" од Демир
Капија за 2017 година, што Советот на
Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 11.02.2019 година.

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за давање
Согласност на Годишен извештај за
работењето на ЈКП "Бошава" од Демир
Капија за 2017 година

Број 09 – 172/17
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9
од Законот за локалната самоуправа
(“Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.5/2002) а во врска со член
11 став 1 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија
(“Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.38/1996; 9/1997;
6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009;
97/2010;
6/2012;
119/2013;
41/2014;
138/2014; 25/2015; 61/2015, 39/2016 и
64/2018), Советот на општина Демир Капија
на XVII седница одржана на ден 11.02.2019
година, донесе
РЕШЕНИЕ
За давање Согласност на Финансов
извештај по годишна сметка на ЈКП
"Бошава" од Демир Капија за 2017
година
1. Советот на општина Демир
Капија дава СОГЛАСНОСТ на Финансов
извештај по годишна сметка за 2017 година
на Јавното претпријатие за комунални
работи БОШАВА Ц.О Демир Капија, усвоен
од Управниот одбор на претпријатието на
седница одржана на 26.12.2018 година.
2. Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Демир
Капија“.

Се објавува Решение за давање
Согласност на Годишен извештај за
работењето на ЈКП "Бошава" од Демир
Капија за 2017 година, што Советот на
Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 11.02.2019 година.
Број 09 – 172/18
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9
од Законот за локалната самоуправа
(“Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.5/2002) а во врска со член
11 став 1 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија
(“Службен
весник
на
Република Македонија“ бр.38/1996; 9/1997;
6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009;
97/2010;
6/2012;
119/2013;
41/2014;
138/2014; 25/2015; 61/2015, 39/2016 и
64/2018), Советот на општина Демир Капија
на XVII седница одржана на ден 11.02.2019
година, донесе
РЕШЕНИЕ
За давање Согласност на Годишен
извештај за работењето на ЈКП
"Бошава" од Демир Капија за 2017
година
1. Советот на општина Демир Капија
дава СОГЛАСНОСТ на Годишниот извештај
за работењето на Јавното претпријатие за
комунални работи БОШАВА од Демир
Капија за 2017
година, усвоен од
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Управниот одбор на претпријатието на
седница одржана на 26.12.2018 година.
2. Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Демир
Капија“.
Број 08 – 132/19
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

_________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за давање
согласност на План за измени и
дополнување на Годишен план за
вработување во 2019 година на ЈКП
БОШАВА Демир Капија
Се објавува Решение за давање
согласност на План за измени и
дополнување на Годишен план за
вработување во 2019 година на ЈКП
БОШАВА Демир Капија, што Советот на
Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 11.02.2019 година.
Број 09 – 172/19
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 20-б став 2 од
Законот за вработените во јавниот сектор
("Службен весник на Република Македонија"
бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18),
Советот на Општина Демир Капија на XVII
седница одржана на ден 11.02.2019 година,
донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За давање согласност на План за измени
и дополнување на Годишен план за
вработување во 2019 година на ЈКП
БОШАВА Демир Капија
1. Советот на општина Демир Капија
дава Согласност на Планот за измени и

Бр.1

Стр. 21

дополнување
на
Годишен
план
за
вработување во 2019 година на Јавното
претпријатие за комунални работи БОШАВА
Ц.О Демир Капија, изготвен врз основа на
Методологијата
за
планирање
на
вработувањата во јавниот сектор согласно
со начелото за соодветна и правична
застапеност, како и формата, содржината и
образецот
на
годишниот
план
за
вработување и извештајот за реализација
на годишниот план за вработување.
Планот за измени и дополнување на
годишен план за вработување во 2019
година е составен дел на ова решение.
2. Директорот на ЈКП БОШАВА Демир
Капија е должен по донесување на планот,
да
го
достави
на
мислење
до
Министерството
за
информатичко
општество и администрација.
3. Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на општина Демир
Капија".
Број 08 – 132/20
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

_________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за давање
согласност на годишната програма за
работа и развој (со финансиски план) на
Јавното претпријатие за комунални
работи БОШАВА Ц.О Демир Капија за
2019 година
Се објавува Решение за давање
согласност на годишната програма за
работа и развој (со финансиски план) на
Јавното претпријатие за комунални работи
БОШАВА Ц.О Демир Капија за 2019 година,
што Советот на Општина Демир Капија го
донесе
на
седницата
одржана
на
11.02.2019 година.
Број 09 – 172/20
13.02.2019 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6
od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija" br.5/2002), i ~len 11 stav 1
to~ka 8
od Zakonot za javnite
pretprijatija
("Slu`ben
vesnik
na
Republika Makedonija" br.38/1996; 9/1997;
6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009;
97/2010;
6/2012;
119/2013;
41/2014,
138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 i
64/2018), Sovetot na op{tina Demir
Kapija na XVII sednica odr`ana na den
11.02.2019 godina, donese
R E [ E N I E
Za davawe soglasnost na godi{nata
programa za rabota i razvoj
(so finansiski plan) na Javnoto
pretprijatie za komunalni raboti
BO[AVA C.O. Demir Kapija za 2019
godina
1. Sovetot na op{tina Demir
Kapija dava SOGLASNOST na Godi{nata
programa za rabota i razvoj (so
finansiski plan) na Javnoto pretprijatie
za komunalni raboti БОШАВА Ц.О Demir
Kapija za 2019 godina, usvoeni od
Upravniot odbor na JKP Bo{ava Demir
Kapija na sednicata odr`ana na den
26.12.2018 godina.
2. Ova Re{enie vleguva vo sila
naredniot den od denot na objavuvaweto
vo "Slu`ben glasnik na op{tina Demir
Kapija".
Број 08 – 132/21
11.02.2019 година
Демир Капија

Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

_________________________________________
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