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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 Заклучок за
усвојување на квартален извештај за
извршување на Буџетот на Општина
Демир Капија за вториот квартал 2018
година
Се објавува Заклучок за усвојување на
квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Демир Капија за
вториот квартал 2018 година, што Советот
на Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/1
01.08.2018 година
Демир Капија

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7
od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM.”br.05/02) i ~len
32 od Zakonot za finansirawe na
edinicite na lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM.”br.61/04, 96/04,
67/07,156/09,47/11,192/15),
Sovetot
na
op{tina Demir Kapija na H-tata sednica
odr`ana na den 30.07.2018 godina, donese
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Kvartalen izve{taj za
izvr{uvawe na Buxetot na Оp{tina
Demir Kapija za vtoriot kvartal 2018
godina
1. Sovetot na op{tina Demir Kapija
go usvoi Kvartalniot izve{taj za
izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Demir
Kapija za vtoriot kvartalen period 2018
godina.
2.Kvartalniot izve{taj e sostaven
del od ovoj Zaklu~ok.
3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila
naredniot den od denot na objavuvaweto
vo “Slu`ben glasnik na op{tina Demir
Kapija”.
Број 08 – 652/3
30.07.2018 година

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

Бр.12

Стр. 2

Демир Капија
__________________________________________
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 одржување
и реконструкција на урбаната опрема,
како и на опремата од забавниот парк од
под-проектот "Демир Капија – винска и
авантуристичка дестинација"
Се објавува Одлука за одржување и
реконструкција на урбаната опрема, како и
на опремата од забавниот парк од подпроектот "Демир Капија – винска и
авантуристичка дестинација", што Советот
на Општина Демир Капија ја донесе на
седницата одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/2
01.08.2018 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.5/2002),
Советот
на
Општина Демир Капија на седницата
одржана на ден 30.07.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За одржување и реконструкција на
урбаната опрема, како и на опремата од
забавниот парк од под-проектот “Демир
Капија - винска и авантуристичка
дестинација”
Член 1
Со оваа одлука ќе се обезбедат
финансиски средства од Општина Демир
Капија за одржување и реконструкција на
објектите од под-проектот “Демир Капија винска и авантуристичка дестинација” по
одобрување и имплементацијата на овој
под-проект.
Член 2
Под-проектот “Демир Капија винска и авантуристичка дестинација”
ќе се финансира од Проектот за Локална и
Регионална Конкурентност преку Европска
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Бр.12

Стр. 3

Унија, а кофинансирањето на Општина
Демир Капија е 10% од вкупниот буџет на
под-проектот. Со неговата реализација се
планира поставување на следниве објекти:

(“Службен весник на РМ” бр.5/2002),
Советот на Општина Демир Капија на
седницата што се одржа на ден 30.07 2018
година, донесе

- Патокази,
- Информациони табли,
- Клупи,
- Канти за отпадоци,
- Опрема во забавниот парк,
- Летниковци,
- Мобилни тоалети,
- Набљудувачница за птици,
- Туристички Инфо Центар,
- Интернет веб платформа.

ОДЛУКА
За финансиски придонес на Под-проектот
“Демир Капија - винска и авантуристичка
дестинација”

Член 3
Финансиските
средства
за
одржување
и
реконструкција
на
планираните објекти по завршување на
под-проектот ќе се обезбедат од Буџетот на
општина Демир Капија.
Член 4
Одлуката влегува во сила од денот
на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Демир Капија”.
Број 08 – 652/4
30.07.2018 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 финансиски
придонес на Под-проектот "Демир Капија
– винска и авантуристичка дестинација"
Се објавува Одлука за финансиски
придонес на Под-проектот "Демир Капија –
винска и авантуристичка дестинација",
што Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
30.07.2018 година.
Број 09 – 676/3
01.08.2018 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

Член 1
Со оваа одлука се обезбедуваат
финансиски средства за учество на
Општина Демир Капија во под-проектот
“Демир Капија - винска и авантуристичка
дестинација”.
Под-проектот
опфака
имплементација на активности со кои ќе се
поддржи развојот на туризамот во Општина
Демир Капија.
Член 2
Вкупната проценета вредност на
под-проектот “Демир Капија - винска и
авантуристичка дестинација” пресметана
во првичната апликација за изразување на
интерес, изнесува 67.650.000,00 денари.
Средствата во износ од
61.500.000,00
денари ќе се обезбедат од Проектот за
Локална и Регионална Конкурентност
финансиран преку Европска Унија, а
кофинансирањето на Општина Демир
Капија, во првична проценета висина е од
6.150.000,00 денари, односно 10% од
вкупниот буџет на под-проектот.
Член 3
Финансиските средства за учество
на општината во висина од 10% од
вкупниот конечен буџет на под-проектот,
доколку се одобри под-проектот за
реализација, ќе се обезбедат од Буџетот на
општина Демир Капија.
Член 4
Се
задолжува
општинската
администрација да ги превземе сите
активности потребни за подготовка на
конкурентна апликација.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот
на објавувањето во "Службен гласник на
Општина Демир Капија".
Број 08 – 652/5
30.07.2018 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
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за укинување
на одлуки
Се објавува Одлука за укинување на
одлуки, што Советот на Општина Демир
Капија ја донесе на седницата одржана на
30.07.2018 година.
Број 09 – 676/4
01.08.2018 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.05/02),
Советот на
општина Демир Капија на X-та седница
одржана на ден 30.07.2018 година, ја
донесе следната
ОДЛУКА
За укинување на одлуки
Член 1
Со оваа одлука СЕ УКИНУВААТ
Одлуката за утврдување на надоместоци
на овластени лица кои учествуваат во
склучување на брак во општина Демир
Капија бр.08-150/10 од 22.12.1997 година,
Одлуката за измена и дополнување на
Одлуката за утврдување на надоместоци
на овластените лица кои учествуваат во
склучување на бракови во општина Демир
Капија бр.07-385/7 од 19.10.2006 година и
Одлуката за измена и дополнување на
Одлуката за утврдување на надоместоци
на овластените лица кои учествуваат во
склучување на бракови во општина Демир
Капија бр.07-564/11 од 12.11.2007 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Демир Капија".
Број 08 – 652/6
30.07.2018 година
Демир Капија

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

Бр.12

Стр. 4

__________________________________________
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 измена и
дополнување на програма за изработка
на урбанистички планови во Општина
Демир Капија за 2018 година
Се објавува Програма за измена и
дополнување на програма за изработка на
урбанистички планови во Општина Демир
Капија за 2018 година, што Советот на
Општина Демир Капија ја донесе на
седницата одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/5
01.08.2018 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 lokalna samouprava
(Sl.vesnik na RM br.05/02) i ~len 17 od
Zakonot za prostorno i urbanisti~ko
planirawe (,,Slu`ben vesnik na RM
199/14, 44/15,
193/15, 31/16 i 163/16),
Sovetot na op{tina Demir Kapija na
sednicata odr`ana na den 30.07.2018
godina donese:
PROGRAMA
Za izmena i dopolnuvawe na programa za
izrabotka na urbanisti~ki planovi vo
Op{tina Demir Kapija za 2018 godina
^len 1
So ovaa programa se vr{i izmena i
dopolnuvawe na Programata za izrabotka
na urbanisti~ki planovi na op{tina
Demir Kapija za 2018 godina, ( Sl.glasnik
na op{tina Demir Kapija br.14/2017).
^len 2
Programata
za
izrabotka
na
urbanisti~ki planovi vo op{tina Demir
Kapija za 2018 god se menuva i dopolnuva
so:
II. ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛНИ
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
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9. Измена и дополна на блок 4 од
ДУП
за
зона
за
домување
"ИГРАЛИШТЕ" во Демир Капија,
Општина Демир Капија,
VI.
ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН
НАСЕЛЕНО МЕСТО

НА
ВОН

7.Изработка на УПВНМ за изградба
на Е2 – комунална супраструктура
(фотоволтна
централа),
мв.Караманиш во КО Бистренци,
општина Демир Капија
^len 3
Programa vleguva vo sila 8 (osmiot)
den od denot na objavuvaweto vo Slu`ben
glasnik na op{tina Demir Kapija.
Број 08 – 652/7
30.07.2018 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 Програма за
дополнување на Програмата за
уредување на градежно земјиште на
просторот на Општина Демир Капија за
2018 година
Се објавува Програма за дополнување
на Програмата за уредување на градежно
земјиште на просторот на Општина Демир
Капија за 2018 година, што Советот на
Општина Демир Капија ја донесе на
седницата одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/6
01.08.2018 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 RM" br.5/02), ~len 95
od Zakonot za grade`no zemji{te
("Slu`ben vesnik na RM" br. 15/2015,
98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016,
142/2016 и 190/2016) i Pravilnikot za

Бр.12

Стр. 5

stepenot na ureduvaweto na grade`noto
zemji{te so objekti na komunalnata
infrastruktura i na~inot na utvrduvawe
na visinata na tro{ocite za ureduvaweto
vo zavisnost od stepenot na uredenost
("Службен весник на РМ" бр. 193/16 и
72/2018), Sovetot na Op{tina
Demir
Kapija na sednica odr`ana na
den
30.07.2018 godina donese
PROGRAMA
Za dopolnuvawe na Programata za
ureduvawe na grade`no zemji{te na
prostorot na Op{tina Demir Kapija za
2018 godina
^len 1
Vo Programata za ureduvawe na
grade`no zemji{te na prostorot na
Op{tina Demir Kapija za 2018 godina
("Slu`ben glasnik na op{tina Demir
Kapija" br.14/2017) вo glava V¶, Visina na
nadomestokot
za
ureduvawe
na
grade`noto
zemji{te
i
negovata
raspredelba, Stav 1, to~ka 4 se menuva i
glasi:

4
.

-

Za objektite od
grupa na klasi na
nameni Gproizvodstvo,
distribucija i
servisi:
G1 te{ka i
zagaduva~ka
industrija
G2
lesna
i
nezagaduva~ka
industrija
G3 servisi
G4- stovari{ta

2000
den

0,05
0,01
0,01
0,01

^len 2
Stav 9, se menuva i glasi:
9.)
Надоместокот за поставување на Мрежи и водови за
пренос на електрична енергија за:
- столб за високонапонска мрежа, изнесува
60.000,00 денари/единица - на еден столб
- подземен и надземен кабел за високонапонска
мрежа, изнесува 1.000,00 денари/м1
- столб за нисконапонска мрежа, изнесува 20.000,00
денари/единица - на еден столб
- подземен кабел за нисконапонска мрежа, изнесува
200,00 денари/м1
- надземен кабел за нисконапонска мрежа, изнесува
300,00 денари/м1
^len 3
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Ovaa Programa vleguva vo sila
osmiot den od denot na objavuvaweto vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Demir
Kapija".
Број 08 – 652/8
30.07.2018 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 давање
согласност за издавање под закуп на
недвижна ствар-објект
Се објавува Одлука за давање
согласност за издавање под закуп на
недвижна ствар-објект, што Советот на
Општина Демир Капија ја донесе на
седницата одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/7
01.08.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
10 и член 67 од Законот за локалната
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002),
a согласно член 3 став 2, член 37,38,39 и
67, а во врска со член 24-30 од Законот за
користење и располагање со стварите во
државна сопственост и со стварите во
општинска сопственост (“Службен весник
на РМ.“бр.78/2005,
106/2015, 153/2015,
190/2016 и 21/2018) Советот на општина
Демир Капија на X-тата седница одржана
на ден 30.07.2018 година, донесе
О Д Л У К А
за давање согласност за издавање под
закуп на недвижна ствар-објект
Член 1
Со оваа одлука Советот на општина
Демир Капија дава согласност за издавање
под закуп на недвижна ствар, деловен
објект - ресторан со функционална
површина од 151 м2 на приземје кој е дел
од зграда во Демир Капија на улица 11ти
Октомври бб.1, на КП бр. 4071, КО Демир
Капија, со податоци запишани во Имотен

Бр.12

Стр. 6

лист бр.1291, сопственост на општина
Демир Капија, за период од 5 (пет) години,
со намена да се користи за угостителска
дејност.
Член 2
Проценетата
вредност
на
недвижната ствар-деловниот објект што е
предмет на закупот изнесува 1.000.069,оо
денари или 16.261,оо евра и истата е
утврдена
од
страна
на
овластен
проценител Друштво за интелектуални
услуги и проценка МЕТОДА ПЛУС ДООЕЛ
Кавадарци во согласност со Законот за
процена, Извештај бр.211/1 од 20.07.2018
година.
Висината на месечната закупнина на
недвижната ствар која се дава во закуп
изнесува 0,5% од проценетата вредност на
недвижната ствар односно 5.000,оо денари
и истата претставува почетна цена (почетна месечна закупнина) кај давањето
на недвижна ствар во закуп со јавно
наддавање.
Член 3
Заинтересираните понудувачи треба
да ги прифатат условите согласно Законот
за користење и располагање со стварите во
државна сопственост и со стварите во
општинска сопственост.
Член 4
Давањето под закуп на недвижните
ствари од член 1 на оваа одлука ќе се
изврши со електронско јавно наддавање во
согласност со закон.
Член 5
Постапката за давање под закуп на
недвижните ствари од член 1 на оваа
одлука ќе биде спроведена од страна на
Комисијата за располагање со недвижни и
движни ствари формирана од страна на
Градоначалникот на
општина Демир
Капија.
Член 6
Со
најповолниот
понудувач
Градоначалникот на општина Демир Капија
склучува договор за закуп на недвижните
ствари, во согласност со закон.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
општина Демир Капија“.
Број 08 – 652/9
30.07.2018 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

1 Август 2018
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од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за изменување
на одлуката за определување на
правото на користење на службен
мобилен телефон и за ограничување на
износот на сметката
Се објавува Одлука за изменување на
одлуката за определување на правото на
користење на службен мобилен телефон и
за ограничување на износот на сметката,
што Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
30.07.2018 година.
Број 09 – 676/8
01.08.2018 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 oпштина Демир Капија на X
седница одржана на ден 30.07.2018 година,
донесе
О Д Л У К А
За изменување на одлуката за
определување на правото на користење на
службен мобилен телефон и за
ограничување на износот на сметката
Член 1
Во одлуката за определување на
правото на користење на службен мобилен
телефон и за ограничување на износот на
сметката број 07-422/11 од 30.06.2010
година ("Службен гласник на општина
Демир Капија" бр.6/2010)
точка 4 се
менува и гласи:
"Право на користење на службен
мобилен телефон бeз ограничување на
износот има Градоначалникот на
општината.
Право на користење на службен
мобилен
телефон
имаат
и
вработените
во
општинската
администрација
кои
извршуваат
работи и работни задачи за чие
извршување неопходно е користење на
мобилен телефон, со ограничување на
висината на сметките до определен

Бр.12

Стр. 7

износ
согласно
тековните
јавни
набавки.“
Член 2
Во
се
друго
одлуката
за
определување на правото на користење на
службен
мобилен
телефон
и
за
ограничување на износот на сметката број
07-422/11 од 30.06.2010 година останува
непроменета и важечка.
Член 3
Ова решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на Општина Демир
Капија“.
Број 08 – 652/10
30.07.2018 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 утврдување
на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти
Се објавува Одлука за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти, што
Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
30.07.2018 година.
Број 09 – 676/9
01.08.2018 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.5/2002), a vo vrska so ~len
10 stav 4 od Zakonot za postapuvawe so
bespravno izgradeni objekti ("Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija"
br.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14,
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16
i 190/17), Sovetot na Op{tina Demir
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Kapija na X sednica odr`ana na den
30.07.2018 godina, donese
ODLUKA
za utvrduvawe na potrebata od
donesuvawe na urbanisti~ko-planska
dokumentacija so koja }e se izvr{i
pro{iruvawe na planskiot opfat i
vklopuvawe na bespravnite objekti
^len 1
Se
utvrduva
potrebata
od
donesuvawe
na
urbanisti~ko-planska
dokumentacija
so
koja
se
izvr{i
pro{iruvawe na planskiot opfat i
vklopuvawe na bespravniot objekt.
^len 2
Po barawe br.UP I 10-333 od
30.12.2015 godina, od Ilija Atanasov od
Negotino, za utvrduvawe na praven status
na bespravni objekti: stanben objekt
(zgrada 1) i pomo{en objekt (zgrada 2),
izgraden na KP 401 m.v Crkva vo KO
^iflik (objektite se nadvor od opfat), se
utvrduva potreba od donesuvawe na
urbanisti~ko-planska dokumentacija so
koja }e se izvr{i pro{iruvawe na
planskiot opfat i vklopuvawe na
bespravnite objekti.
^len 3
Ovaa odluka vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Demir Kapija".
Број 08 – 652/11
30.07.2018 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 набавка на
видео опрема за вршење надзор на
објектот на ЈКП БОШАВА Демир Капија
Се објавува Решение за набавка на
видео опрема за вршење надзор на
објектот на ЈКП БОШАВА Демир Капија,
што Советот на Општина Демир Капија го

Бр.12

Стр. 8

донесе
на
седницата
одржана
на
30.07.2018 година.
Број 09 – 676/10
Градоначалник на
01.08.2018 година Општина Демир Капија,
Демир Капија
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
("Сл.весник на РМ" бр. 5/02), Советот на
Општина Демир Капија на X-та седница
одржана на ден 30.07.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За набавка на видео опрема за вршење
надзор на објектот на ЈКП БОШАВА
Демир Капија
1. Се одобрува набавка и монтажа на
видео опрема за вршење видео надзор на
деловниот објект на ЈКП БОШАВА Демир
Капија во висина од 29.937,00 денари со
вклучен ДДВ, согласно спецификација.
2. Со поставувањето на опремата за
видео надзор ќе се обезбеди поголема
безбедност на објектот (опремата во
магацинскиот простор и дворното место).
3. Општината
ќе
изврши
превадање/отстапување
на
основно
средство опрема за видео надзор на ЈКП
БОШАВА Демир Капија а ЈКП БОШАВА
Демир Капија оваа опрема ќе ја заведат
како
основно
средство
во
својата
книговодствена евиденција.
4. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе биде објавено
во "Службен гласник на општина Демир
Капија"
Број 08 – 652/12
30.07.2018 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
формирање на Совет за јавно здравје

1 Август 2018
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Се објавува Решение за формирање на
Совет за јавно здравје, што Советот на
Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/11
01.08.2018 година
Демир Капија

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

Vrz osnova na член 36 став 1 точка 15
од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на Република Македонија" бр.5/2002),
~len 18 od Zakonot za јавно здравје
("Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija" br.22/2010, 136/11, 144/2014,
149/2015 и 37/2016) i ~len 38 od Statutot
na op{tina Demir Kapija ("Slu`ben
glasnik na Op{tina Demir Kapija"
br.8/05),
Sovetot na op{tina Demir
Kapija na X sednica odr`ana na den
30.07.2018 godina donese
R E [ E N I E
Za formirawe na Совет za јавно здравје
1. Se formira Совет za јавно
здравје за подрачјето на Општина Демир
Капија составено од 5 члена, со мандат од
4 години во следниот состав:
а) kako pretstavnици на општината:
1. Славица Петрова
2. Оливера Пемова
3. Роска Митрева
4. Дејан Анѓелковиќ
б) kako pretstavnik od центарот кој го
покрива подрачјето на општината од
областа на јавното здравје:
1. Д-р Спец. по хигиена и
здравствена
екологија
ИВАНКА
ТОДОРОВСКА
2. Членовите на советот од точка 1
на ова решение, од редот на членовите
избираат претседател.
3. Советот за јавно здравје ги
проучува прашањата и политиките во
областа на јавното здравје, изготвува
мислења, дава иницијативи и/или предлози
до органите на единиците на локалната
самоуправа.
4. Ova Re{enie vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Demir Kapija".

Број 08 – 652/13
30.07.2018 година
Демир Капија

Бр.12

Стр. 9

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 претседател и членови на Општински
совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата во Општина Демир Капија
Се објавува Решение за именување на
претседател и членови на Општински совет
за безбедност на сообраќајот на патиштата
во Општина Демир Капија, што Советот на
Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/12
01.08.2018 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.5/2002) и член 372 од
Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата ("Службен весник на Република
Македонија" бр.
169/2015,
226/2015,
55/2016, 11/2018), Советот на Општина
Демир Капија на X седница одржана на
30.07.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
за именување на претседател и членови
на Општински совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата во Општина
Демир Капија
1. За претседател и членови на
Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата во Општина
Демир Капија се именуваат:
За претседател:
 Младен Петров
За членови:
 Васил Велков
 Киро Паланков
 Лидија Петрова
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Тони Каранфилов

2. Советот за безбедност во
согласно со Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата ќе ги врши
следниве задачи:
• унапредување на работите сврзани
со безбедноста на сообраќајот на
патиштата,
• унапредување на сообраќајното
воспитување и образование на учесниците
во
сообраќајот
и
развивање
на
сообраќајно-образовната
работа
на
предучилишните установи и училиштата,
• остварување на соработка и
координација во превентивната работа на
државните органи, институциите, правните
лица и другите субјекти по прашањата на
самозаштита во областа на сообраќајот на
патиштата,
• организирање и учество во
сообраќајно-воспитни
акции
и
манифестации
од
областа
на
сообраќајната превентива,
•
поттикнување, развивање и
помагање на научно-истражувачка работа
во областа на сообраќајот на патиштата,
•
набавка и издавање на
сообраќајно-воспитни
публикации,
филмови и слично,
• организирање на научни и стручни
собири за работа од областа на
безбедноста на патниот сообраќај и
• соработка со средствата за јавно
информирање, заради навремено, целосно
и објективно информирање на јавноста за
мерките за унапредување на сообраќајната
превентива и безбедноста на сообраќајот
на патиштата.
3. Членовите на Општинскиот
Совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата се именуваат за време од
четири години, со право на повторно
именување за уште еден мандат.
4. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Демир Капија".
Број 08 – 652/14
30.07.2018 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 Правилник за
определување на критериуми за
доделување на финансиска помош на
здуженија на граѓани, фондации и
асоцијации од буџетот на општина
Демир Капија
Се
објавува
Правилник
за
определување
на
критериуми
за
доделување на финансиска помош на
здуженија на граѓани, фондации и
асоцијации од буџетот на општина Демир
Капија, што Советот на Општина Демир
Капија го донесе на седницата одржана на
30.07.2018 година.
Број 09 – 676/13
01.08.2018 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.5/2002),
Советот
на
Општина Демир Капија на X седница
одржана на 30.07.2018 година, го донесе
следното
ПРАВИЛНИК
за определување на критериуми за
доделување на финансиска помош на
задруженија на граѓани, фондации и
асоцијации од буџетот на општина
Демир Капија
Со овој документ се утврдуваат
условите за распределба и користење на
средства од буџетот на општина Демир
Капија наменети за финансирање на
програмски и проектни активности на
здруженијата, фондациите и асоцијациите
од страна на општина Демир Капија.
Приоритетни области за поддршка
Распределбата
на
средствата
за
здруженија/фондации/асоцијации
од
буџетот на општина Демир Капија се врши
преку
грантови
за
проекти/проектни
активности во приоритетните области и
цели утврдени со актуелните стратешки
документи и акциски планови на општината,
а кои се однесуваат на локален економски
развој,
образование,
култура,
наука,
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здравство, социјала, спорт, екологијата и
други области.
Постапка
при
одлучување
за
финасирање на проекти и проектни
активности на здруженија / фондации /
асоцијации.
Средствата предвидени во буџетот на
општина Демир Капија ги предлага
Комисијата за буџет, финансии и локален
економски развој при Советот на општина
Демир Капија и Градоначалникот на
општина Демир Капија. Висината на
финасиската
помош
ја
утврдува
Градоначалникот до висина која му е
определена со закон. За висината на
финасиската помош над определената со
закон одлука донесува Советот или од него
формирана соодветна комисија.
Средствата се користат во текот на
календарската година, со тоа што одреден
процент од ставката „трансфери до
невладини организации“ се доделуваат на
поднесени барања/апликации за проект по
јавна објава, а дел се распределуваат во
текот на годината со поднесување на
барање, односно за културни, спортски,
еколошки и другите манифестации и
настани кои се од значење за Општината ќе
бидат финансирани без јавна објава.
Предлог изборот на проекти се врши од
страна на комисијата за буџет, финансии и
локален економски развој при Советот на
општина Демир Капија, кој предлог избор се
доставува до Советот на општина Демир
Капија. При изборот, комисијата го користи
мислењето од соодветните комисии на
Советот
на
општината,
општинската
администрација како и од претставници на
здруженијата / фондациите / асоцијациите.
Општината ги објавува резултатите од
објавата,
како
и
извештајот
за
распределените средства за календарската
година на огласната табла на општината,
во службен гласник или својата веб страна.
Пропратни известувања ќе се достават
директно до прифатените апликации за
финансирање.
Техничка подготовка на јавната објава
Распределбата
на
средствата
се
спроведува врз основа на јавна објава, која
се објавува на огласната табла на
општината и/или на веб страницата на
општината, во тековната година, по
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утврдување на висината на средства за
распределба за здруженија / фондации /
асоцијации.
Огласот ги содржи најмалку следните
елементи:
Приоритетни области и цели,
согласно
стратегиските
насоки
и/или годишната програма на
општината
Основни организациски критериуми
Посебни проектни критериуми
Временска рамка за спроведување
на
проектите
и
проектнита
активности
Вкупно
предвидени
/достапни
средства по објава
Висина на достапни средства за
поединечен проект
Потребна
документација
за
пријавување
Рок за поднесување на пријавите /
барањата кој не може да биде
помал од 15 дена од денот на
објавување на јавната објава
Рок за објава на резултатите
Адреса на која треба да се испратат
документите
Заедно со јавната објава, општина Демир
Капија на својата огласна табла и/или веб
страна објавува образец за предлог проект,
образец за подесување извештај за
искористени средства и образец за
договорот за поддршка на проект / проектни
активности
помеѓу
здружението/фондацијата и општина Демир
Капија. Исто така, по изразен интерес за
поднесување на образец за пријавување,
општината ги доставува истите до
заинтересираните
здруженија
и/или
фондации по електронски пат.
Здруженијата/фондациите
можат
да
поднесат само една пријава за финансиска
поддршка, како водечка организација.
Истите можат да учествуваат во рамките на
друга апликација, исклучиво како партнер
организација. Пријавите со непотполна
документација
или
по
истекот
на
договорениот рок нема да се разгледуваат.
Доставените прилози не се враќаат.
Заинтересираните здруженија и фондации
можат да настапуваат преку заеднички
проектни активности во соработка со
општинската администрација и соодветните
комисии при изработка на проекти.
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Заинтересираните здруженија и фондации
можат да поднесат и барања за
кофинансирање на веќе одобрени проектни
средства од друг донатор, но не повеќе од
15% од директните трошоци на одобрениот
проект.
Индикативна временска
рамка
Објавување на јавната
објава

По претходно донесена
одлука на ниво на
општина

Краен рок за
поднесување апликации

15 – 30 дена по јавната
објава

Краен рок за објавување
на резултатите од
оценувањето на
апликациите

1.5 месеци по крајниот
рок за поднесување на
апликациите

Потпишување на
договори со избраните
апликанти

1 месец по објава на
резултатите

Критериуми за аплицирање
Основни организациски критериуми кои
треба да ги исполнуваат здруженијата и
фондациите корисници на средства од
општинскиот буџет се:
Да се регистрирани според Законот
за здруженија и фондации повеќе
од 6 месеци, при што приоритет
имаат здруженијата/фондациите со
седиште во Демир Капија, или од
други општини под услов ефектите
од
проектите
и
проектните
активности да придонесуваат кон
подобрување на квалитетот на
живот во општина Демир Капија.
Да не добиле средства или поднеле
пријава од/до друг орган на
државната управа или други извори
за иста намена и активности за кои
поднесуваат
пријава,
што
би
значело двојно финансирање на
истите активности од различни
извори.
Остварување
на
програмските
активности и дејствувањето да се
во рамките на Уставот и Законите
на РМ.
Проценка на квалитетот на проектите на
здруженијата и фондациите кои ги
исполнуваат
основните
организациски
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критериуми се врши врз основа на
следните посебни проектни критериуми:

1. Организациски капацитет (профил,
капацитет, релевантно искуство)
2. Релевантност на акцијата
(усогласеност на предложената акција со
приоритетите на јавната објава, анализа
на проблемот и негова актуелност, избор
на целна група)
3. Опис на акцијата (цели, резултати,
активности, пристап)
4. Ефекти во локалната средина
(влијание врз целните групи и
корисниците, одржливост на проектните
активности)
5. Буџет (соодветно изразени активности
во буџетот, реалност и оправданост на
трошоците)
Максимум бодови

За да биде квалификувана за финансиска
поддршка, проектната апликација мора да
освои најмалку 50 бодови.
Критериуми
за
имплементација
на
поддржаните проекти
Користењето
на
доделените
средства ќе биде специфицирано
во
договорот
помеѓу
здружението/фондацијата
и
општина Демир Капија.
Договорот треба да ги содржи
најмалку
следните
елементи:
предмет на договорот, висината на
доделените средства, временска
рамка
за
спроведување
на
договорот, обврска совесно и
одговорно
да
се
користат
доделените средства, како и да се
вратат неискористените средства,
обврска да се обезбеди видливост
на поддршката на општината, начин
на известување, оценка и следење
итн.
Доделените финансиски средства
здруженијата/фондациите
ги
користат исклучиво за намената за
која се доделени и на начин
определен во предлог проектот.
За време на спроведувањето на
проектните
активности
здруженијата
/
фондациите
задолжително
да
обезбедат

10
30

20
20

20

100
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видливост на поддршката од
општината преку користење на
логото на општината и покана за
присувство на официјални лица од
општината на јавните настани.
Во рок од 60 дена по завршувањето
на
проектните
активности,
здруженијата
/
фондациите
доставуваат
финансиски
и
наративен извештај за користењето
на средствата до комисијата за
буџет,
финансии
и
локален
економски развој, заедно со сите
документи, фактури / испратници за
поддршка
на
наративниот
и
финансискиот извештај, како и сите
изработени публикации, анализи,
извештаи
како
резултат
на
спроведените проектни активности.

Набљудување на имплементацијата на
поддржаните проекти од страна на
општината
Општина Демир Капија и комисијата за
буџет, финансии и локален економски развој
го
следат
наменското
трошење
на
доделените
средства.
Набљудувањето
вклучува посети на терен на однапред
најавени активности во рамките на проектот.
Комисијата може да бара поврат на
доделените средства доколку утврди дека
средствата се трошат ненаменски и
спротивно на договорот.
Комисијата за буџет, финансии и локален
економски развој спроведува постапка за
оценка на користењето на распределените
средства и за постигнатите резултати од
поддржаните активности врз основа на
поднесените извештаи од здруженијата /
фондациите / асоцијациите. Комисијата
поднесува писмен извештај за користењето
на распределените средства и постигнатите
резултати од поддржаните проекти до
Советот на општина Демир Капија.
Јавната објава треба да ги содржи сите
претходно наведени ставки.
Преодни и завршни одредби
За се што не е предвидено со овој
правилник, важат одредбите од позитивните
законски прописи.
Овој Правилник влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен гласник
на Општина Демир Капија".

Број 08 – 652/15
30.07.2018 година
Демир Капија
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Претседател на Совет на
Општина Демир Капија,
Ивана Лазова s.r.

__________________________________________
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ПРИЛОГ 1
Врз основа на Правилникот за определување на критериуми за доделување на
финансиска помош на задруженија на граѓани, фондации и асоцијации на Општина
Демир Капија („Службен гласник на Општина Демир Капија „ бр. _____),
Градоначалникот на општина Демир Капија објавува
ЈАВНА ОБЈАВА
За прибирање проекти од здруженија и фондации за _____ година, од Програмата Трансфер до НВО, од Буџетот на Општина Демир Капија за _____ година.
Финансиските средства предвидени во Програмата Трансфер до НВО и
приоритетните области и цели утврдени со актуелните програмски планови на
општината, а кои се однесуваат на локален економски развој, образование, култура,
наука, здравство, социјала, спорт, екологијата и други области, oд Буџетот на Општина
Демир Капија за _______ година ќе се доделуваат на здруженија и фондации по
поднесена проектна апликација и/или барање за финансиска поддршка на активности.
Основни критериуми кои треба да ги исполнуваат Здруженијата и Фондациите кои
учествуваат на овој повик се:
Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и
фондациите корисници на средства од општинскиот буџет се:
-

-

-

Да се регистрирани според Законот за здруженија и фондации повеќе од 6 месеци, при
што приоритет имаат здруженијата/фондациите со седиште во Демир Капија, или од
други општини под услов ефектите од проектите и проектните активности да
придонесуваат кон подобрување на квалитетот на живот во општина Демир Капија.
Да не добиле средства или поднеле пријава од/до друг орган на државната управа или
други извори за иста намена и активности за кои поднесуваат пријава, што би значело
двојно финансирање на истите активности од различни извори.
Остварување на програмските активности и дејствувањето да се во рамките на Уставот
и Законите на РМ.

Проценката на квалитетот на проектите на здруженијата и фондациите кои ќе ги
исполнат основните организациски критериуми, ќе се врши врз основа на следните
посебни проектни критериуми:
1. Организациски капацитет (профил,
капацитет, релевантно искуство)
2. Релевантност на акцијата (усогласеност
на предложената акција со приоритетите
на јавната објава, анализа на проблемот и
негова актуелност, избор на целна група)
3. Опис на акцијата (цели, резултати,
активности, пристап)

10
30

20
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4. Ефекти во локалната средина (влијание
врз целните групи и корисниците,
одржливост на проектните активности)
5. Буџет (соодветно изразени активности во
буџетот, реалност и оправданост на
трошоците)
Максимум бодови
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20

20

100

За да биде квалификувана за финансиска поддршка, проектната апликација мора да
освои најмалку 50 бодови.
Критериуми за имплементација на поддржаните проекти
-

-

-

Користењето на доделените средства ќе биде специфицирано во договорот помеѓу
здружението/фондацијата и општина Демир Капија.
Договорот ќе ги содржи најмалку следните елементи: предмет на договорот, висината
на доделените средства, временска рамка за спроведување на договорот, обврска
совесно и одговорно да се користат доделените средства, како и да се вратат
неискористените средства, обврска да се обезбеди видливост на поддршката на
општината, начин на известување, оценка и следење итн. (Форматот на Договор е
даден во склоп на апликациониот формат)
Доделените финасиски средства здруженијата/фондациите ги користат исклучиво за
намената за која се доделени и на начин определен во предлог проектот.
За време на спроведувањето на проектните активности здруженијата / фондациите
задолжително да обезбедат видливост на поддршката од општината преку користење
на логото на општината и покана за присувство на официјални лица од општината на
јавните настани.
Во рок од 60 дена по завршувањето на проектните активности, здруженијата /
фондациите треба да достават финансиски и наративен извештај за користењето на
средствата до комисијата за буџет, финансии и локален економски развој, заедно со
сите документи, фактури / испратници за поддршка на наративниот и финансискиот
извештај, како и сите изработени публикации, анализи, извештаи како резултат на
спроведените проектни активности.

Времетраење
Предвидениот период за реализација на активности да бидат 01 април до 31 октомври
_____ год, со евентуално барање за продолжување на истите заради оправдани
причини.
Потребна документација која Здружението или Фондацијата треба да ги достави кон
Пријавата.
Покрај пријавата/апликацијата за финансиска поддршка, Здружението или
фондацијата (која треба да биде пополнета во електронска форма и испечатена / со
печатни букви во кирилско писмо / потпишана од застапникот, заверена со печат и
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штембил, Здружението или Фондацијата задолжително треба да ги достави следниве
прилози:
1. Пополнета „Пријава“ која може да се симне од веб страницата на Општина
Демир Капија,
2. Копија од Решението за упис во регистарот на Здруженија и Фондации (Тековна
Состојба),
3. Профил на организацијата со референтна листа на досега реализирани проекти
– во рамки на форматот за аплицирање,
4. Извештај за добиените средства од Општината Демир Капија во изминатата
фискална година и начинот на нивната реализација.
5. CV (кратка биографија) на главниот вклучен персонал
6. и / или Меморандум за соработка помеѓу партнерите, доколку се настапува
партнерски
Проектната апликација треба да биде доставена во затворен плик
Крајниот рок за поднесување на пријавите е 15 / 30 дена од објавувањето на јавната
објава (00.00.201_) која е објавена на огласната табла на општината, во службениот
гласник и / или на општинската веб страна.
Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта или лично
на адреса:
Општина Демир Капија - Одделение за ЛЕР
ул. 11-ти Октомври бб, 1442 Демир Капија
На пликот во горниот лев агол треба да стои „Не отварај“, а во долниот десен
агол За јавна објава по Програмата -Трансфер до НВО, а кои се однесуваат на
... локален економски развој, образование, култура, наука, здравство,
социјала, спорт, екологијата и други области ...
Напомена: Пријавите со непотполна документација или пристигнати по истекот
на предвидениот рок нема да се разгледуваат. Доставените прилози не се
враќаат.
Здруженијата или Фондациите учеснички на јавната објава ќе бидат известени за
резултатите во рок од 15 дена од денот на донесување на Одлуката за распределба на
средства од Буџетот на Општината Демир Капија за ____ година, наменети за
финансирање на програмски активности на Здруженија и фондации.
Лице за контакт:
___________________
Раководител на Одделение за ЛЕР/Општина Демир Капија
Тел:______
mail: ______________
ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА
ГРАДОНАЧАЛНИК
_________________________
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ПРИЛОГ 2

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
(нацрт предлог)
I. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ
Име на организацијата
Адреса
Телефонски број/броеви
Електронска адреса (E-mail)
Интернет страница (доколку имате)
Раководно лице
Лице за контакт, позиција (за пријавата)
Електронска адреса на лицето за контакт
Телефонски број на лицето за контакт
ЕМБС (единствен матичен број на субјектот)
Даночен број
Сметка, банка депоненент

II. РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ
Ограничете го описот на ЕДНА СТРАНИЦА.

Наслов на проектот
Приоритетна област
Времетраење на
проектот
Цели на проектот
Партнер(и) (доколку
има)
Целна група
Локација
Главни активности

(да се наведат приоритетите утврдени во јавната објава, а
апликантите да можат да штиклираат една)

Стр. 17
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Буџет (во МКД):
III. ОПИС НА ПРОЕКТОТ
Ограничете го описот на проектот на ПЕТ СТРАНИЦИ.

1. Потребa и проблем
Дадете општ приказ и анализа на проблемот кој ќе ги третира проектот. Јасно идентификувајте го
специфичниот проблем кој треба да се реши и потребата која треба да се задоволи.

2. Цел и краткорочни цели
Дефинирајте ги целите (општа цел и специфични цели) на проектот кои се однесуваат на посакуваните
конкретни подобрувања или промени кои треба да се постигнат со проектот. Целите треба да се во
согласност со приоритетните области наведени во конкурсот. Секоја цел треба да биде јасна, мерлива и
реална.

3.

Очекувани резултати

Наведете ги очекуваните проектни резултати. Постигнувањето на резултатите треба да води кон
реализирање на специфичните (краткорочните) цели на проектот. Објаснете го и долгорочното
влијание и ефектите во локалната средина (влијание врз целните групи и корисниците, одржливост).

4. Активности
Дадете краток опис на предложените активности поврзани со реализацијата на проектот (секоја
активност објаснете ја во еден параграф). Објаснете го придонесот на секоја активност кон
постигнувањето на специфичните (краткорочните) цели на проектот.

5. Временска рамка
Објаснете го редоследот и времето кое ќе ви биде потребно за реализирање на секоја активност.
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6. Буџет
Табелата за буџетот пополнете ја детално и точно, со што буџетските ставки ќе ги оправдуваат
предвидените активности во проектот. Буџетот треба да биде внесен во МКД. Додадете онолку
редови колку што ви се потребни.

Буџетска ставка

Количина Сума
ед.цена

Вкупна
сума

Сума од
општина

Сума од
други
извори

Вкупно
IV. КАПАЦИТЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
1. Краток опис на организацијата
Опишете ја мисијата на организацијата, главните области на делување и улогата која ја има
организацијата во заедницата. Накратко опишете го нивото на соработка и вмрежување. Посочете
го бројот на вработени, волонтери и членови. Ограничете го описот на организацијата на
ПОЛОВИНА СТРАНИЦА. (Во анекс да се достави Годишна програма на здружението /
фондацијата.)

Овластен потписник на
организацијата:
Потпис:
Датум:

МП
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ПРИЛОГ 3
ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ
Име на грантистот
Наслов на проектот
Координатор на проектот и
контакт информации
(телефон, адреса, e-mail)
Датум на поднесување на
извештајот
Износ на грант и дата на
примањето на средствата
НАРАТИВЕН ДЕЛ
Цел на проектот
Реализирани активности
Резултати од реализираните
активности
Активности за односи со
јавноста (линкови од
медиумски објави)
ФИНАНСИСКИ ДЕЛ (да соодветствува на поднесениот буџет со пријавата)
Буџетска ставка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вкупно

Вкупен
буџет

Одобрен Други
о
од донатори/
општина
сопствено
учество

Потрошени
средства

Остаток
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Во прилог доставете копии од документи, договори, фактури/сметки/испратници врз основа на
кои се исплатени трошоците за реализирање на активностите. Фактурите /сметките треба да ги
покријат сите трошоци наведени во буџетот од проектот.

____________
дата

М.П.

_______________________
потпис на овластено лице

1 Август 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.12

Стр. 22

ПРИЛОГ 4
Д О Г О В О Р
за финасиска поддршка на проект
(„----------------------------------------------------------- “)
склучен на ден ------------------------------------------ година, помеѓу:
1.Општина _________, ул. _________, претставувана од Градоначалникот
_________ и
2.-------------------------------------------------, во понатамошниот текст корисник
Предмет на договорот: Финансиска поддршка на активности на Здружението /
Фондацијата --------------------------------------------------------------, а врз основа на јавната
објава за прибирање на барања за користење на средства од Буџетот на општина
_________ за _________ година за финасиска поддршка на проекти на здруженија на
граѓани и фондации бр.-------------------------------- година.
Член 1
Со овој договор се уредуваат правата, обврските и одговорностите на општина ----------------------- и Здружението / Фондацијата ------------------------------------------------,
што произлегуваат од остварувањето на активностите во согласност со проектот „-----------------------------------------------“, утврден врз основа на јавна објава за прибирање на
барања за користење на средства од Буџетот на општина ------------------------ за ----------------------- година, објавен на веб страната на општината и на огласна табла на
општината (и друго соодветно место за објава), наменети за финансиска поддршка на
програмски активности на здруженија на граѓани и фондации.
Член 2
Корисникот се обврзува да го реализира проектот од член 1 на овој Договор
согласно активностите од образецот за пријавување и роковите утврдени во повикот, а
најдоцна до ------------------------ година.
Општината има обврска да го финансира проектот, во согласност со одлука на
Советот на општина ------------------------ бр. ------------------------ од --------------------------------- година со средства во износ од ------------------------ денари (---------------------------------- денари), а кои средства се утврдени со Буџетот на општина ------------------------ за ----------------------- година, да исплати на корисникот средства во вид на аванси, односно
динамиката на исплатата ќе зависи од динамиката на реализација на проектот и во
зависност од финансиската состојба на општината.
Член 3
Корисникот има обврска средствата доделени од општината да ги користи
наменски, законски, рационално и економично.
За измени и дополнувања на проектот, утврден со овој договор, корисникот има
обврска писмено да ја извести општината и доколку за тоа се постигне согласност, да
се склучи анекс договор.
Член 4
Корисникот има обврска до општината да достави завршен извештај (Наративен
и финансиски, заедно со сите пропратни документи) за реализација на проектот,
најдоцна до _________ година.
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Член 5
Корисникот има обврска да води соодветна евиденција и документација за
приливот и користење на средствата по намените за кои му се доделени.
Општината има право да врши контрола за наменско и законито користење на
доделените средства согласно овој договор, за што корисникот е должен на општината
да и овозможи целосен и непречен увид во реализација на проектот.
Член 6
Општината има право да го раскине договорот и да бара враќање на доделените
средства, односно авансот, со законска затезна камата во случај кога корисникот
ненаменски и незаконски ги користи средствата, или не може да го реализира проектот
или по негова вина ги надмине договорените рокови, или дококу не исполни други
обврски во согласност со договорот.
Член 7
Корисникот има обврска на сите материјали (печатени и електронски) кои што
ќе бидат продуцирани во рамки на проектот на видно место да стои логото на
општината.
Член 8
Евентуални спорови во врска со реализација на овој договор договорните
страни ќе настојуваат да ги решат спогодбено, а во случај на спор надлежен ќе биде
Основниот суд во _________.
Член 9
Договорот е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои по 2 (два) за
секоја договорна страна.
Член 10
Договорот стапува на сила со денот на потпишување од двете договорни страни.

Здружение / Фондација
“--------------------------------“

Општина________________
Градоначалник
----------------------------------
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ПРИЛОГ 5

БАРАЊЕ
За еднократна финансиска помош за здруженија, фондации, клубови и сл.
Од буџетот на Општина ____________________
1. ИНФОРМАЦИИ ЗА АПЛИКАНТОТ / СПРОВЕДУВАЧ НА АКТИВНОСТИТЕ
Име на организацијата / клубот:
Поштенска адреса:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Контакт лице, Позиција:
Овластено лице, Позиција:
Број на банкарска сметка:
Банка - депонент:
ЕМБС:
Даночен број:
Бр. и дата на регистрација;
Период на постоење;
Претходни постигнување на
организацијата / клубот ...:
Мисија, Визија, Цели на
организацијата:
Области на дејствување:
Ресурси
- Канцелариски простор
- Техничка опременост
- Човечки ресурси: бр. на постојано /
хонорарно вработени, волонтери
Финансиски капацитет: (годишен
201_
201_
буџет во последните 3 години):
Дали апликантот има претходно
добиено финансиска помош од
Општината?
Ако ДА кога и колку?
2. ПАРТНЕР ОРГАНИЗАЦИЈА (ако е различно од апликантот)
Име на организацијата / клубот ...:
Поштенска адреса:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Контакт лице, Позиција:
Овластено лице, Позиција:

201_
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3. ИНФОРМАЦИИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ
1. Наслов на апликацијата:
2. Цели на активностите:
3. Целни групи:
4. Оправдување на активностите:
5. Проектни активности:
6. Очекуван резултати од
активностите:
7. Временски период на
спроведување, план за
спроведување:
8. Дали апликацијата е поднесена
до друг донатор? (Наведете ги
сите донатори)
9. Вкупна сума побарана од
Општината (MKD):
4. БУЏЕТ ЗА АКТИВНОСТИТЕ (МКД)
Барана финансиска
поддршка од
Основни категории
Буџетот на
Општината
I. Вработени (вкупно)
Плати
Придонеси и даноци од
плати
Надоместоци и хонорари
Придонеси и даноци од
надоместоци и од хонорари
Вкупно I
0,00
II. Патни трошоци (вкупно)
Транспорт
Хотелско сместување
Дневници
Вкупно II
0,00
III. Опрема (вкупно)
ИТ - опрема
Мебел
Друга опрема
(специфицирај)
Вкупно III
0,00
IV. Канцелариски
материјали (вкупно)
Канцелариски материјали

Бр.12
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Вкупна сума за
активностите:

Партиципација
од апликантот сопствени
средства

Вкупно

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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Други трошоци
(специфицирај)
Вкупно IV
V. Други директни трошоци
(вкупно)
Трошоци за комуникација
Интернет
Банкарски провизии
Вкупно V
VI. Индиректни трошоци
(вкупно)
Користење канцеларија
Други индиректни трошоци
за режиски трошоци и сл.
(специфицирај)
Вкупно VI
VII. Специфични трошоци
поврзани со активностите
(вкупно)
- искористете ги овие ставки
и доколку е потребно,
додадете детали или ставки
што се релевантни за Вашиот
проект
Договори за услуги
Изнајмување простории за
организирање настани
(видео, аудио, превод)
Публикации
Конференции и работилници
Комуникациски продукти
Набавка на материјали за
настани
Вкупно VII
Вкупни трошоци
(I+II+III+IV+V+VI+VII)
Вкупно процентуално
учество - %
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Стр. 26

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Забелешка:
Оваа форма може да биде продолжена, но не повеќе од 5 страници.
Во прилог е и Excel верзија за буџетот.
Прилози, придружни документи можат да бидат презентирани.

0,00
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________________,
____. ____. 20___.
(Место)
(датум)
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________________________________________________
(име, презиме и функција на овластеното лице за
застапување на здружението/фонацијата)
_________________________________
(Потпис)

М.П.
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Бр.12

ПРИЛОГ 6
БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ
Од
______________________________________
До Општина Демир Капија
Ве молиме извршете плаќање за:
Број на договор
(архивски број)
Име на проектот
Име на Носителот
Лице за контакт и телефон
Единствен даночен број
Сметка на Носителот
(подсметка)
Назив и седиште на банка
депозитер
Плаќањето е

фаза прва
фаза втора
трета фаза

Баран износ

МКД
Со зборови:

Добиен износ

МКД
Со зборови: ______________________________

Датум: ______________

______________________
Име и презиме

Место: ______________

М.П.

______________________
Функција
______________________
Потпис

Стр. 28
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ПРИЛОГ 7
ИЗЈАВА ЗА НЕПРИСТРАСНОСТ И ДОВЕРЛИВОСТ
ЈАВЕН ПОВИК БР: 00/201_
за поднесување на Пријави за финсиска поддршка за користење средства од буџетот на
општина Демир Капија за ______ година, наменети за финансирање на проекти /
проектни активности на здруженија и фондации од општина Демир Капија и регионот.
Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека се согласувам да учествувам во евалуацијата на
горенаведениот јавен повик. Со оваа изјава, изјавувам дека сум свесен за следново:
1. Финансиски и други лица кои се вклучени во имплементација и управување со
буџетот, вклучувајќи ги тие кои подготвуваат акти, ревизија и контрола, нема да
преземат било каква акција која може да ги стави нивните интереси во конфликт со тие
на Општина Демир Капија.
Доколку постои таков ризик, лицето за кое станува збор ќе се воздржи од таква акција.
Тој или таа ќе ја адресира оваа работа до претпоставениот кој му ја делегирал задачата
и ќе го информира претпоставениот по хиерархија. Претпоставениот кој ја делегирал
задачата ќе потврди во писмена форма за тоа дали постои судир на интереси. Истиот,
лично ќе преземе понатамошни соодветни активности.
2. За целите на членот 1, судир на интереси постои каде непристрасната и објективната
примена на функциите на финансиското лице или друго лице, како во член 1, е
компромитирано од причини кои го вклучуваат семејството, емоционалниот живот,
политички или национални афинитети, економски интерес или друг споделен интерес
со понудувачот.
Изјавувам дека, според моето знаење, немам судир на интереси со понудувачите кои
доставиле понуда за овој јавен повик, вклучувајќи ги лицата или членовите на
партнерските организации / конзорциумите, или предложените подизведувачи.
Потврдувам дека доколку откријам во текот на евалуацијата дека таков конфликт
постои или може да постои, веднаш ќе го изјавам тоа до претседателот на комисијата
за набавка. Во случај кога тој судир на интереси е потврден од страна на
претседателот, се согласувам да го прекинам учеството во комисијата за набавка.
Потврдувам дека се имам запознаено со достапните информации до денес, кои се
однесуваат на овој повик, вклучувајќи ги одредбите во Упатството за оценување
(Критериуми за оценка на проектите) кои се однесуваат на процесот на евалуација.
Ќе ги исполнувам моите обврски непристрасно и објективно. Понатаму, изјавувам дека
според моето познавање, не сум во ситуација која може да фрли сомнеж на мојата
способност да ги евалуирам понудите / апликациите по јавниот повик.
Ќе одржам најстрога доверливост во однос на сите здобиени информации како
резултат на моето инволвирање во процесот на евалуација на горенаведениот јавен
повик, како и сите информации кои се однесуваат специфично на предметот на овој
јавен повик.
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Нема да откријам такви информации до ниедно лице кое не е овластено да има пристап
до такви информации, ниту да го дискутирам тоа со било кое лице на јавно место, или
каде други може да го слушнат тоа.
Дополнително, информациите ќе ги користам само во контекстот и за целите на
евалуацијата на овој специфичен јавен повик.
По завршувањето на евалуацијата, нема да задржам копии на било која пишана
информација, како и било кои обрасци или модели кои биле користени при
извршување на моите обврски.
Разбирам дека секое неовластено откривање на информации од моја страна ќе
резултира во прекинување на мојата улога на член во комисијата за евалуација и може
исто така да значи моја правна одговорност.
Одговорноста за доверливост продолжува и по завршувањето на мојата улога на член
во комисијата за евалуација.
Име

Функција
Претседател
Член
Член

Општина Демир Капија
Број: 00-00/0
00.00.201_ Демир Капија

Потпис
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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 Решение за
одобрување на финансиски средства за
учество на спортски настани
Се објавува Решение за одобрување на
финансиски средства за учество на
спортски настани, што Советот на Општина
Демир Капија го донесе на седницата
одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/14
01.08.2018 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), и член 2 точка 3 од
Правилникот зa утврдување критериуми за
доделување на еднократна парична
помош,
доделување
на
финансиски
средства на граѓани и на здруженија на
граѓани бр.07-90/9 од 04.02.2010 година,
постапувајќи по барањето бр.08-460/1 од
09.05.2018 година, Советот на Општина
Демир Капија на X-та седница одржана на
ден 30.07.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За одобрување на финансиски средства
за учество на спортски настани
1. Советот на општина Демир
Капија, ОДОБРУВА финансиски средства
во износ од 6.000,00 (шестилјади) денари
на лицето ВАНЕ БОШЕВ од Неготино, за
учество на спортски настан од областа на
качувачките спортови.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
240327104194653 од Буџетот на општина
Демир Капија ставка 471 - социјални
надоместоци, потставка 471 160 –
еднократна парична помош.

Бр.12
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3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе биде објавено
во "Службен гласник на општина Демир
Капија".
Број 08 – 652/16
30.07.2018 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 Заклучок за
недонесување на решение за
одобрување на еднократна парична
помош
Се објавува Заклучок за недонесување
на решение за одобрување на еднократна
парична помош, што Советот на Општина
Демир Капија го донесе на седницата
одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/15
01.08.2018 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), постапувајќи по
барањето за еднократна парична помош
бр.08-470/1 од 14.05.2018 година, Советот
на Општина Демир Капија на X-та седница
одржана на ден 30.07.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За недонесување на решение за
одобрување на еднократна парична
помош
1. Советот на општина Демир
Капија, не го донесе решението за
одобрување на еднократна парична помош
по барање од Кира Димитрова од Демир
Капија ул.Тиквешка бб.
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2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе биде објавено
во "Службен гласник на општина Демир
Капија".

износ од 6.000,00 (шест илјади) денари на
лицето ДРАГИ РУТЕВ од Демир Капија
ул.Радњанска бр.10.

Број 08 – 652/17
30.07.2018 година
Демир Капија

2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
210501600215645 на лицето Драги Рутев
од Буџетот на општина Демир Капија
ставка 471 - социјални надоместоци,
потставка 471 160 – еднократна парична
помош.

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
одобрување на еднократна парична
помош
Се објавува Решение за одобрување на
еднократна парична помош, што Советот
на Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/16
01.08.2018 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), член 1 точка 1
алинеја 1 од Правилникот зa утврдување
критериуми за доделување на еднократна
парична
помош,
доделување
на
финансиски средства на граѓани и на
здруженија на граѓани бр.07-90/9 од
04.02.2010 година и Програмата за
остварување на социјалната, детската и
здавствената заштита во Општина Демир
Капија за 2018 година бр.08-232/11 од
28.02.2018
година,
постапувајќи
по
барањето бр.08-502/1 од 23.05.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на X-та седница одржана на ден 30.07.2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
За одобрување на еднократна парична
помош
1. Советот на општина Демир Капија,
ОДОБРУВА еднократна парична помош во

3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе биде објавено
во "Службен гласник на општина Демир
Капија".
Број 08 – 652/18
30.07.2018 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
одобрување на еднократна парична
помош
Се објавува Решение за одобрување на
еднократна парична помош, што Советот
на Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/17
01.08.2018 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), член 1 точка 1
алинеја 1 од Правилникот зa утврдување
критериуми за доделување на еднократна
парична
помош,
доделување
на
финансиски средства на граѓани и на
здруженија на граѓани бр.07-90/9 од
04.02.2010 година и Програмата за
остварување на социјалната, детската и
здавствената заштита во Општина Демир
Капија за 2018 година бр.08-232/11 од
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28.02.2018
година,
постапувајќи
по
барањето бр.08-570/1 од 19.06.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на X-та седница одржана на ден 30.07.2018
година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За одобрување на еднократна парична
помош
1. Советот на општина Демир
Капија, ОДОБРУВА еднократна парична
помош во износ од 5.000,00 (пет илјади)
денари на лицето ИЛИЈА КОСТОВ од
Демир Капија ул.Првомајска бр.9.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени на жиро сметка на лицето Илија
Костов од Буџетот на општина Демир
Капија ставка 471 - социјални надоместоци,
потставка 471 160 – еднократна парична
помош.
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе биде објавено
во "Службен гласник на општина Демир
Капија".
Број 08 – 652/19
30.07.2018 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
одобрување на еднократна парична
помош
Се објавува Решение за одобрување на
еднократна парична помош, што Советот
на Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/18
01.08.2018 година
Демир Капија

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

Бр.12

Стр. 33

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.5/02), член 1 точка 1
алинеја 1 од Правилникот зa утврдување
критериуми за доделување на еднократна
парична
помош,
доделување
на
финансиски средства на граѓани и на
здруженија на граѓани бр.07-90/9 од
04.02.2010 година и Програмата за
остварување на социјалната, детската и
здавствената заштита во Општина Демир
Капија за 2018 година бр.08-232/11 од
28.02.2018
година,
постапувајќи
по
барањето бр.08-598/1 од 29.06.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на X-та седница одржана на ден 30.07.2018
година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За одобрување на еднократна парична
помош
1. Советот на општина Демир
Капија, ОДОБРУВА еднократна парична
помош во износ од 6.000,00 (шест илјади)
денари на лицето СЛАВИЦА ВЕЛИЧКОВА
од с.Бистренци.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
370000017933485 на лицето Славица
Величкова од Буџетот на општина Демир
Капија ставка 471 - социјални надоместоци,
потставка 471 160 – еднократна парична
помош.
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе биде објавено
во "Службен гласник на општина Демир
Капија".
Број 08 – 652/20
30.07.2018 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 Решение за
одобрување на еднократна парична
помош
Се објавува Решение за одобрување на
еднократна парична помош, што Советот
на Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/19
01.08.2018 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), член 1 точка 1
алинеја 1 од Правилникот зa утврдување
критериуми за доделување на еднократна
парична
помош,
доделување
на
финансиски средства на граѓани и на
здруженија на граѓани бр.07-90/9 од
04.02.2010 година и Програмата за
остварување на социјалната, детската и
здавствената заштита во Општина Демир
Капија за 2018 година бр.08-232/11 од
28.02.2018
година,
постапувајќи
по
барањето бр.08-611/1 од 05.07.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на X-та седница одржана на ден 30.07.2018
година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За одобрување на еднократна парична
помош
1. Советот на општина Демир
Капија, ОДОБРУВА еднократна парична
помош во износ од 6.000,00 (шест илјади)
денари на лицето АЛИ ДОМАЗЕТОВ од
с.Бистренци.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
200001797743381
на
лицето
Али
Домазетов од Буџетот на општина Демир
Капија ставка 471 - социјални надоместоци,
потставка 471 160 – еднократна парична
помош.
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе биде објавено
во "Службен гласник на општина Демир
Капија".

Број 08 – 652/21
30.07.2018 година
Демир Капија

Бр.12

Стр. 34

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 давање
согласност за отстапување на користен
градежен материјал
Се објавува Одлука за давање
согласност за отстапување на користен
градежен материјал, што Советот на
Општина Демир Капија ја донесе на
седницата одржана на 30.07.2018 година.
Број 09 – 676/20
01.08.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
10 и 15 од Законот за локалната
самоуправа
("Службен
весник
на
Република Македонија" бр.5/02), Советот
на општина Демир Капија на X-та седница
одржана на ден 30.07.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност за отстапување
на користен градежен материјал
1. По барање на месна заедница
Бистренци и семејство Алимови од
с.Бистренци за одобрување за давање на
користен градежен материјал, Советот на
општина
Демир
Капија
ДАВА
СОГЛАСНОСТ за отстапување на користен
градежен материјал - керамиди и капаци на
месна заедница Бистренци.
2. Градежниот материјал од точка 1
на оваа одлука е отстранет од објект Дом
на култура Мирка Гинова Демир Капија
поради негова реконструкција и бидејќи за
истиот објект е предвидено покривање со
друг материјал, нема да има потреба од
истите.
Од тие причини се отстапува на
месна заедница Бистренци за да се
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искористат за покривање на семејна куќа
во изградба со габарит од околу 150м2 на
семејството АЛИМОВИ од с.Бистренци.
3. Оваа одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето
во "Службен гласник на Општина Демир
Капија".
Број 08 – 652/22
30.07.2018 година
Демир Капија

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

__________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.50/2002) и
член 123 став 10 од Законот за заштита на
децата
(“Службен весник на РМ.“бр.
23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014,
10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/15, 27/16,
163/17,21/18),
Градоначалникот
на
Општина Демир Капија донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За избор на Директор на ЈОУДГ-Детска
градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ Демир
Капија
1. За Директор на ЈОУДГ – Детска
градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ - Демир
Капија се избира:
ЗОРАН ДИМОВ од Демир Капија,
дипломиран
воспитувач,
актуелен
в.д.директор на детската градинка.
2.Директорот од точка 1, со мандатот на
раководењето со Јавната општинска
установа за деца Детска градинка БОРИС
ТРАЈКОВСКИ – Демир Капија ќе отпочне
од ден 01.08.2018 година, во траење од 4
(четири) години.
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето.
Број 09 – 667/1
Градоначалник на
30.07.2018 година Општина Демир Капија,
Демир Капија
Лазар Петров с.р.
______________________________________

Бр.12

Стр. 35

