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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 период од 01.01.2018 до
30.09.2018 година
Се објавува Заклучок за усвојување
на квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Демир Капија за
период од 01.01.2018 до 30.09.2018 година,
што Советот на Општина Демир Капија го
донесе
на
седницата
одржана
на
31.10.2018 година.
Број 09 – 882/1
02.11.2018 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
Republika
Makedonija" br.05/02) i ~len 32 od
Zakonot za finansirawe na edinicite na
lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik
na Republika Makedonija" br.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15), Sovetot na
op{tina Demir Kapija na XIII-tata sednica
odr`ana na den 31.10.2018 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 period od 01.01.2018 do
30.09.2018 godina
1. Sovetot na op{tina Demir Kapija
go usvoi Kvartalniot izve{taj za
izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Demir
Kapija za period od 01.01.2018 do
30.09.2018 godina.
2. Kvartalniot izve{taj e sostaven
del od ovoj Zaklu~ok.
3. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Demir Kapija".
Број 08 – 864/2
31.10.2018 година
Демир Капија

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

Бр.16

Стр. 2

__________________________________________
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 31.10.2018 година.
Број 09 – 882/2
02.11.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 17 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање ("Службен весник на РМ 199/14,
44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Советот на
општина Демир Капија на седницата
одржана на ден 31.10.2018 година
ПРОГРАМА
За измена и дополнување на програма за
изработка на урбанистички планови во
Општина Демир Капија за 2018 година
Член 1
Со оваа програма се врши измена и
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на општина
Демир Капија за 2018 година, (Сл.гласник
на општина Демир Капија бр.14/2017).
Член 2
Во програмата за изработка на
урбанистички планови во општина Демир
Капија за 2018 год. во глава VI.
ДОНЕСУВАЊЕ
НА
ЛОКАЛНА
УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА се бришат точките:
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14. Изработка на ЛУПД за изградба
на Е2 – комунална супраструктура
(фотоволтна централа), м.в. Бугарски
гробишта (на дел од КП 21/1), КО
Бистренци, општина Демир Капија
15. Изработка на ЛУПД за изградба
на Е2 – комунална супраструктура
(фотоволтна централа), во м.в.Средни рид,
во КО Прждево, општина Демир Капија.
Во глава IV. ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО
МЕСТО се додаваат нови точки 9 и 10 кои
гласат:
9. Изработка на УПВНМ за изградба
на Е2 – комунална супраструктура
(фотоволтна централа), м.в. Бугарски
гробишта (на дел од КП 21/1), КО
Бистренци, општина Демир Капија
10. Изработка на УПВНМ за
изградба на Е2 – комунална супраструктура
(фотоволтна централа), во м.в.Средни рид,
во КО Прждево, општина Демир Капија.
Член 3
Програма влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Демир Капија.
Број 08 – 864/3
31.10.2018 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 приоритет
на проектот – "Реконструкција на
пристапниот пат до земјоделските
површини во м.в. Кош"
Се објавува Одлука за приоритет на
проектот – "Реконструкција на пристапниот
пат до земјоделските површини во м.в.
Кош", што Советот на Општина Демир
Капија ја донесе на седницата одржана на
31.10.2018 година.
Број 09 – 882/3
02.11.2018 година

Градоначалник на
Општина Демир Капија,

Демир Капија

Бр.16

Стр. 3

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 31.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За приоритeт на проектот –
"Реконструкција на пристапниот пат до
земјоделските површини во м.в. Кош "
Член 1
Со оваа Одлука Советот на
Општина Демир Капија го одобрува како
приоритетен следниот проект:


" Реконструкција на пристапниот
пат до земјоделските површини
во м.в. Кош" за користење на
средства
од
Програмата
за
финансиска поддршка на руралниот
развој за 2018 година за мерка 124 Подобрување на квалитетот на
живот во руралните средини, во
прифатлива
инвестиција
–
Инвестиции во инфраструктура за
развој
на
земјоделството,
шумарството и водостопанството
наменети за:
1. Инфраструктура за пристап до
земјоделско земјиште
Член 2

Општина Демир Капија по Јавниот
повик бр.07/2018 за доставување на
барања за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2018 година ќе поднесе
барање за користење на средства за мерка
124.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на Општина Демир
Капија"
Број 08 – 864/4
31.10.2018 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 давање
согласност за намена на инвестиција –
"Реконструкција на пристапниот пат до
земјоделските површини во м.в. Кош" и
за обезбедени средства за реализација
Се објавува Одлука за давање
согласност за намена на инвестиција –
"Реконструкција на пристапниот пат до
земјоделските површини во м.в. Кош" и за
обезбедени средства за реализација, што
Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
31.10.2018 година.
Број 09 – 882/4
02.11.2018 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 31.10.2018 година, донесе

ОДЛУКА
За давање согласност за намена на
инвестиција"Реконструкција
на
пристапниот пат до земјоделските
површини во м.в. Кош " и за обезбедени
средства за реализација.
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност
за
намена
на
инвестицијата"Реконструкција на пристапниот пат до
земјоделските површини во м.в. Кош " и
за обезбедени средства за реализација.
Член 2
Вкупната вредност на инвестицијата
ќе
изнесува
до
1.000.000,00
денари без ДДВ. Корисникот на Програмата
во целост е одговорен за реализација на

Бр.16

Стр. 4

инвестицијата. Финансиската поддршка
изнесува 100% од вредноста на одобрените
прифатливи трошоци за инвестицијата.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на Општина Демир
Капија"
Број 08 – 864/5
31.10.2018 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 доделување
на награда "7-ми Ноември" и признанија
за 2018 година
Се објавува Одлука за доделување
на награда "7-ми Ноември" и признанија за
2018 година, што Советот на Општина
Демир Капија ја донесе на седницата
одржана на 31.10.2018 година.
Број 09 – 882/5
02.11.2018 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.05/2002) и член
50 од Статутот на Општина Демир Капија
(“Службен гласник на Општина Демир
Капија“ бр.8/05), Советот на Општина
Демир Капија на 13-та седница одржана на
ден 31.10.2018 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА “7-МИ
НОЕМВРИ“ И ПРИЗНАНИЈА
ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
По повод 7-ми Ноември, денот на
Општина Демир Капија, а за постигнати
остварувања што претставуваат посебен
придонес за развој и унапредување на
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општината за нејзин севкупен напредок и
афирмација, наградата “7-ми Ноември“ за
2018 година се доделува на:
1.МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ –
за посебен придонес и унапредување на
општината од областа на заштитата на
животната средина
Член 2
Признанија се доделуваат на:
1.
Друштво за производство
трговија и услуги ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ
Гевгелија - Подружница ВИНАРИЈА
ГАМА Демир Капија – за унапредување
на локалниот развој на општината и
развој на винскиот туризам
2.
Винарска Визба ПОПОВА
КУЛА
АД
Демир
Капија
–
за
унапредување на локалниот развој на
општината и развој на винскиот туризам
3.
Амбасада на Република
Полска – за подобрување на условите за
живот преку унапредување на животната
средина
4. Благоја Велковски од Канада,
со потекло од Демир Капија – за особени
заслуги од областа на социјалната и
хуманитарната помош
Член 3
Наградите и признанијата ќе бидат
врачени на свечената седница на Советот
на Општина Демир Капија одржана по
повод 7-ми Ноември, Денот на општина
Демир Капија.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Демир
Капија“.
Број 08 – 864/6
31.10.2018 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

Бр.16

Стр. 5

За објавување на Програма за
одбележување на Денот на
ослободувањето на Демир Капија 7-ми
Ноември 2018
Се
објавува
Програма
за
одбележување
на
Денот
на
ослободувањето на Демир Капија 7-ми
Ноември 2018, што Советот на Општина
Демир Капија ја донесе на седницата
одржана на 31.10.2018 година.
Број 09 – 882/6
02.11.2018 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.
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Бр.16

Стр. 6

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 и 3 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на Република Македонија" бр.05/02), Советот на Општина Демир Капија, на XIII
седница одржана на 31.10.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
за одбележување на Денот на ослободувањето на Демир Капија 7-ми Ноември 2018
1. Програмата за одбележување на Денот на Општината – 7-ми Ноември 2018 година, содржи:
1.1 Протоколaрен дел;
1.2 Доделување на награди и признанија и
1.3 Културно-уметничка програма.

Р.бр.
1.

термин на
одржување
6 Ноември
18.00ч
19.00ч

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

7 Ноември
10.30-11.00ч
7 Ноември
11.00-12.00ч
7 Ноември
11.00-12.00ч
7 Ноември
12.00-13.00ч

7 Ноември
13.00ч

Манифестација
Изложба на дела на Гордана Андонова

Место на
одржување

Полагање на цвеќе пред Спомен обележје на
борците од НОБ

ООУ Димче А.Габерот
Демир Капија
ООУ Димче А.Габерот
Демир Капија
Општина
Демир Капија
Прждево, Бистренци,
Чифлик

Ликовно-музички перформанс

Плоштад Демир Капија

Театарска претстава – Комедија "Умри машки"
во режија на Томе Атанасов
Празничен прием од страна на градоначалникот

Свечена седница на Советот на Општина Демир
Капија
Настап на соло пејач Кристина Палија
Обраќање на Претседателот на Советот Ивана
Лазова
Обраќање на Градоначалникот Лазар Петров
Врачување на награди и признанија
Културно-уметничка програма:
• настап на Кристина Палија и Невенка Дуковска
• поетско читање од ООУ Димче А.Габерот
Демир Капија
• настап на ученици- паралелка музичко од ООУ
Димче А.Габерот Демир Капија
•настап на пеачка група на Здружение на
пензионери Демир Капија
• настап на КУД Мирка Гинова Демир Капија

средства

10.000,00 ден.

10.000,00 ден.

Коктел

100.000,00 ден.

Печатен материјал (покани и сл.)
Други трошоци

15.000,00 ден.
15.000,00 ден.
150.000,00 ден.

Вкупно средства

2. За реализација на Програмата средствата во износ од 150.000,00 денари со вклучен ДДВ ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Демир Капија за 2018 година, програма А00, потставка
464990.
3. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Демир Капија".
Број 08 – 864/7
31.10.2018 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 превземање
на сопственоста над водоснабдителните
системи во населените места
Корешница, Бистренци и Дрен на
Општина Демир Капија
Се објавува Одлука за превземање
на сопственоста над водоснабдителните
системи во населените места Корешница,
Бистренци и Дрен на Општина Демир
Капија, што Советот на Општина Демир
Капија ја донесе на седницата одржана на
31.10.2018 година.
Број 09 – 882/7
02.11.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 21 став 1 и член
22 став 1 точка 4 од Законот за локалната
самоуправа
(“Службен
весник
на
РМ.“бр.5/2002) и член 4 од Законот за
снабдување со вода за пиење и
одведување на урбани отпадни води
(“Службен
весник
на
РМ.“бр.68/04,28/06,103/08,17/11,54/11,163/1
3,10/15,147/15,31/16), Советот на Општина
Демир Капија на 13-та седница одржана на
ден 31.10.2018 година ја донесе следната
О Д Л У К А
За превземање на сопственоста над
водоснабдителните системи во
населените места Корешница, Бистренци
и Дрен на Општина Демир Капија
Член 1
Со оваа Одлука Општина Демир
Капија врши превземање на сопственоста
над
водоснабдителните
системи
во
населените места Корешница, Бистренци и
Дрен од месните заедници Корешница,
Бистренци и Дрен, заради извршување на
надлежноста на снабдување со вода за
пиење како дејност од јавен интерес од
локално значење.
Член 2
Заради утврдување на комплетноста
на документацијата, постоечката состојба

Бр.16

Стр. 7

на
водоснабдителните
системи
во
населените места Корешница, Бистренци и
Дрен и исправноста на водата за пиење да
се формираат Комисии од стручни лица кои
треба да го утврдат следното:
-комплетноста
на
целокупната
техничка документација на изградбата на
водоснабдителниот
систем
заради
утврдување
дали
објектот
на
водоснабдителниот систем легално е
изграден;
-дали водоснабдителниот систем ги
исполнува
стандардите
за
водоснабдување;
-каква е фактичката состојба на
водоснабдителниот систем и колку е
потребно да се инвестира за да се доведе
во функционална состојба;
-дали водата за пиење е исправна
(физичко-хемиска, биолошка и радиолошка
анализа).
Комисиите од став 1 треба да бидат
составени од претставници од ЈКП“Бошава“
Демир Капија, претставници од Општина
Демир Капија, за секое населено место по
еден претставник од месните заедници и 2
(двајца) надворешни претставници – 1
(едно) стручно лице од областа на
обработката на вода за пиење, технолог и 1
(едно) стручно лице, хидроинженер.
Комисиите ќе бидат задолжени врз
основа на извршените стручни анализи да
изготват
Извештај до Советот на
општината, најкасно во рок од три месеца.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на
Општина Демир Капија да ги формира
Комисиите од член 2 на оваа Одлука
најкасно во рок од еден месец.
Член 4
Врз основа на
Извештајот на
Комисиите,
Советот на Општината ќе
донесе Одлуки за преотстапување на
водоснабдителнителните
системи
во
с.Корешница, Бистренци и Дрен на
управување и одржување на јавното
комунално претпријатие основано од
Општина Демир Капија, како единствено
овластен давател на услуги во согласност
со закон.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Демир Капија.“
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31.10.2018 година
Демир Капија
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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

Бр.16

Стр. 8

2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
240327004273207
на
лицето
Сафет
Мемедов 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 – 864/9
31.10.2018 година
Демир Капија

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

__________________________________________
Се
објавува
Решение
за
одобрување на еднократна парична помош,
што Советот на Општина Демир Капија го
донесе
на
седницата
одржана
на
31.10.2018 година.
Број 09 – 882/8
02.11.2018 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.08-34/1 од 10.01.2018 година,
Советот на Општина Демир Капија на XIIIта седница одржана на ден 31.10.2018
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 3.000,00 (три илјади)
денари на лицето САФЕТ МЕМЕДОВ од
с.Корешница, заради лекување.

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
31.10.2018 година.
Број 09 – 882/9
02.11.2018 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.08-627/1 од 13.07.2018 година
и бр.08-645/1 од 23.07.2018 година,
Советот на Општина Демир Капија на XIII-
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та седница одржана на ден 31.10.2018
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 ПЕРО ЈАНЕВ од
с.Прждево, заради лекување.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
370000017930478 на лицето Перо Јанев 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 – 864/10
31.10.2018 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
31.10.2018 година.
Број 09 – 882/10
02.11.2018 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

Бр.16

Стр. 9

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,
постапувајќи
по
барањето бр.08-717/1 од 23.08.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на XIII-та седница одржана на ден
31.10.2018 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 3.000,00 (три илјади) денари на
лицето
СТАНИСЛАВА
КОЈЕВА
од
Неготино ул.11-ти Октомври бр.46, заради
лекување.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
200000207982057 на лицето Станислава
Којева 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 – 864/11
31.10.2018 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
31.10.2018 година.
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Број 09 – 882/11
02.11.2018 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 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.08-734/1 од 31.08.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на XIII-та седница одржана на ден
31.10.2018 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 3.000,00 (три илјади)
денари на лицето ЕНВЕР АЛИМОВ од
с.Бистренци.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
210501676294297 на лицето Енвер Алимов
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 – 864/12
31.10.2018 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

Бр.16

Стр. 10

За објавување на Решение за
одобрување на финансиски средства за
превоз на студент
Се
објавува
Решение
за
одобрување на финансиски средства за
превоз на студент, што Советот на
Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 31.10.2018 година.
Број 09 – 882/12
02.11.2018 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
(„Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и Правилникот
зa утврдување критериуми за доделување
на
еднократна
парична
помош,
доделување на финансиски средства на
граѓани и на здруженија на граѓани бр.0790/9 од 04.02.2010 година, постапувајќи по
барањето бр.08-786/1 од 21.09.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на XIII-та седница одржана на ден
31.10.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За одобрување на финансиски средства
за превоз на студент
1. Советот на општина Демир
Капија, ОДОБРУВА финансиски средства
на лицето ПЕТРАНКА ПЕТРОВА од Демир
Капија ул.Даме Груев бр.3, за покривање
на трошоците за превоз на релација Демир
Капија – Гевгелија, како финансиско
учество на општината за покривање на
трошоците за превоз на лице со
инвалидитет за следење на наставата како
редовен студент на Факултетот за туризам
и бизнис логистика со седиште во
Гевгелија, за учебната 2018/2019 година.
2. Се одобрува покривање само на
месечно стварно направените трошоци за
превоз за учебната 2018/2019 година.
Одобрените средства ќе бидат исплатени
од Буџетот на општина Демир Капија
ставка 471 - социјални надоместоци,
потставка 471 160 – еднократна парична
помош, на превозникот по приложена
фактура за стварно извршена услуга со
прилог испратница.
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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 – 864/13
31.10.2018 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

Бр.16

Стр. 11

2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
200002264064091
на
лицето
Ване
Михајловски 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 – 864/14
31.10.2018 година
Демир Капија

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

__________________________________________
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
31.10.2018 година.
Број 09 – 882/13
02.11.2018 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 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,
постапувајќи
по
барањето бр.08-846/1 од 18.10.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на XIII-та седница одржана на ден
31.10.2018 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 3.000,00 (три илјади) денари на
лицето ВАНЕ МИХАЈЛОВСКИ од Велес
ул.Мицко Козар бр.45, заради лекување.

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
оправданост на причините за свикување
на вонредната седница
Се
објавува
Заклучок
за
оправданост на причините за свикување на
вонредната седница, што Советот на
Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 31.10.2018 година.
Број 09 – 882/14
02.11.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 40 став 4 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на
Општина Демир Капија на петтата
вонредна седница одржана на ден
19.10.2018 година, донесе
З А К Л У Ч О К
За оправданост на причините за
свикување на вонредната седница
1.
СЕ ОПРАВДУВААТ причините за
свикување на вонредната седница која е
од
итен
карактер
со
следното
образложение:
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- заради добивање на согласност на
измената
на
Годишниот
план
за
вработување во 2018 година на ОУ Дом на
култура МИРКА ГИНОВА Демир Капија
согласно
со
закон,
а
со
цел
навременодобивање
на
потребната
документација за поднесување на барања
за потребите од нови вработувања во
установата согласно систематизацијата
како можност да се реализираат со
ребалансот на буџетот на Р.Македонија.
2. Заклучокот влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Демир
Капија“.
Број 08 – 850/2
19.10.2018 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 давање
согласност на измена на Годишен план
за вработување во 2018 година на ОУ
Дом на култура МИРКА ГИНОВА Демир
Капија
Се објавува Решение за давање
согласност на измена на Годишен план за
вработување во 2018 година на ОУ Дом на
култура МИРКА ГИНОВА Демир Капија, што
Советот на Општина Демир Капија го
донесе
на
седницата
одржана
на
31.10.2018 година.
Број 09 – 882/15
02.11.2018 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
(„Сл.весник на РМ“ бр. 27/14,199/14,27/16 и
35/18), Советот на Општина Демир Капија
на седницата одржана на ден 19.10.2018
година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е

Бр.16

Стр. 12

За давање согласност на Измена на
Годишен план за вработување
во 2018 година на ОУ Дом на култура
МИРКА ГИНОВА Демир Капија
1. Советот на општина Демир Капија
дава Согласност на Измена Годишниот
план за вработување во 2018 година на
општинската установа Дом на култура
МИРКА ГИНОВА 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.
Измената на Годишниот план за
вработување во 2018 година е составен
дел на ова решение.
2. Директорот на ОУ Дом на култура
МИРКА ГИНОВА 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 со
денот на објавувањето во “Службен гласник
на општина Демир Капија“.
Број 08 – 850/3
19.10.2018 година
Демир Капија

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

__________________________________________

