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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 Буџет на Општина
Демир Капија за 2019 година
Се објавува Буџет на Општина
Демир Капија за 2019 година, што Советот
на Општина Демир Капија го донесе на
седницата одржана на 27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/1
31.12.2018 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.
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31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 4

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 5

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 6

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 7

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 8

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 9

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 10

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 11

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 12

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 13

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 14

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 15

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 16

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 17

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 18

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 19

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 20

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 21

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 22

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 23

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 24

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 25

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 26

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 27

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 28

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 29

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 30

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 31

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 32

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 33

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 34

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА 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 извршување
на Буџетот на Општина Демир Капија за
2019 година
Се објавува Одлука за извршување
на Буџетот на Општина Демир Капија за
2019 година, што Советот на Општина
Демир Капија ја донесе на седницата
одржана на 27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/2
31.12.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 36, став 1, точка
2 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002), член
31 од Законот за буџетите („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
64/2005;
4/2008;
103/2008;
156/2009;
95/2010; 180/2011; 171/2012; 192/2015 и
167/2016), член 23 став 8 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа
(“Службен
весник
на
Р.М.”бр.61/2004, бр.96/2004, бр.67/2007,
бр.156/2009, бр.47/2011 и 192/2015) и член
2 од Статутот на општината Демир Капија
(“Службен гласник на општината Демир
Капија“бр.08/2005), Советот на општина
Демир Капија на седницата одржана на ден
27.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за извршување на Буџетот на oпштина
Демир Капија за 2019 година
Член 1
Буџетот на oпштината Демир Капија
за 2019 година (во понатамошниот текст
Буџетот), се извршува според одредбите на
оваа одлука.
Член 2
Буџетот на oпштината се состои
од:Основен
буџет,
Буџет
на
самофинасирачки активности, Буџет на
дотации, Буџет на кредити и Буџет на
донации.
Член 3

Бр.20

Стр. 35

Корисниците на средствата на
Буџетот се должни утврдените средства во
Буџетот
да
ги
користат
наменски,
рационално и економично.
Член 4
Расходите утврдени со буџетот се
максимални износи над кои буџетските
корисници не можат да преземаат обврски.
За да се преземат нови обврски до
Советот на општината мора да се
предложи нов извор на средства или да се
предложи намалување на другите расходи
во сразмерен износ.
Член 5
Градоначалникот на општината ја
следи реализацијата на планот на
приходите и другите приливи на основниот
буџет на општината.
Градоначалникот на општината во
случај кога очекуваните приходи и други
приливи
на
основните
буџети
се
реализираат на повисоко ниво од планот
може да изврши дополнителни отплати на
главнина и камата на долг.
Доколку во текот на извршувањето
на буџетот градоначалникот на општината
оцени дека се неопходни позначајни
прераспределби на одобрените средства
со Буџетот или
реализацијата на
приходите и другите приливи значително
отстапува од планот, предлага на Советот
на општината изменување и дополнување
на Буџетот.
Член 6
Пренамената
во
рамките
на
одобрените
Буџети
на
буџетските
корисници ја одобрува Советот на
општината.
Во рамките на расходите утврдени
во Буџетот на буџетскиот корисник,
корисникот може да врши прераспределба
меѓу расходните ставки, програми и
потпрограми по претходно одобрување од
Советот на општината.
Одобрените средства со буџет на
ниво на ставка во рамките на потпрограма
и буџет, не може да бидат намалени повеќе
од 20% со одлука за прераспределба во
тековната фискална година.
Одобрените средства за плати и
надоместоци во рамки на буџет не можат
да се зголемат со прераспределба повеќе
од 10%.
Член 7
Буџетските корисници, во услови
кога во буџетот на самофинансирачки
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активности; буџетот на дотации, буџетот на
донации и/или буџет на заеми планираните
приходи
и
други
приливи
не
се
реализираат, односно се реализираат над
планираниот износ, доставуваат барање за
намалување/зголемување на планот на
приходите и другите приливи и планот на
одобрените средства во овие буџети, кои
Градоначалникот ги доставува до Советот
на општината на одобрување.
Член 8
Буџетските
корисници
по
усвојувањето на буџетот изготвуваат
годишен финансиски план по квартали за
користење
на
одобрените
средства.
Користењето на средствата во даден
квартал буџетскиот корисник го извршува
врз основа на финансискиот план по
месеци.
Член 9
Исплатата
на
платите
на
вработените ќе се извршува во рамките на
обезбедените
средства
во
Буџетот,
согласно законските прописи.
- коефициент за утврдување на
плата на избраните и именуваните лица Градоначалник се определува според
бројот на жителите во општината, а
вредноста на коефициентот за плата се
утврдува согласно законските прописи.
Вредноста на коефициентот за платата на
избрани и именувани лица во Републиката,
изнесува 26.755,00 денари.
- за вработените кои имаат статус на
државни службеници вредноста на бодот за
утврдување на бруто платите се утврдува
со Одлука за утврдување на вредност на
бодот за платите на државните службеници
која ја донесува Советот.
- за вработени кои немаат статус на
државни службеници вредноста на бодот за
утврдување на бруто плата изнесува 76,80
денари.
Член 10
Исплатата
на
платите
и
надоместоците
на
вработените
во
локалните
јавни
установи,
кои
се
финасираат со блок дотации се спроведува
на следниот начини:
- средствата се планираат на
наменската сметка (930), а се извршуваат
преку сметката- дотации на локални јавни
установи (903),
локалните
јавни
установи
финасирани
со
блок
дотации
од
општинскиот буџет се должни во рок од два
дена пред исплатата на платите на

Бр.20

Стр. 36

вработените до Општината да достават
барање за одобрување на средства за
плати кон кое ќе ги приложат следните
обрасци: ПДД-МП и МП-1, копија од
рекапитулација од пресметани бруто и нето
плати, образец Ф-1 за бројот на
вработените по име и презиме, бруто и
нето плати за месецот за кој се однесува
платата.
- во случај на нови вработувања во
локалните
јавни
установи
кои
се
финасираат од општинскиот буџет истите
се
должни
да
достават:
писмено
известување за обезбедени финансиски
средства дадено од градоначалникот на
општината и да приложат образец М-1.
Член 11
Исплатата
на
платите
и
надоместоците
на
вработените
во
локалните
јавни
установи
кои
се
финасираат од буџет на дотации ја
контролира и одобрува Министерството за
финасии.
Градоначалникот на општината
одделните пресметки на локалните јавни
установи ги доставува до ресорното
Министерство од кое се трансферира блок
дотација.
Ресорните
Министерства
доставените пресметки за исплата на бруто
плати и надоместоци ги доставуваат до
Министерство за финасии за контрола и
евиденција.
Член 12
На членовите
на
Совет
на
oпштината Демир Капија им припаѓа
месечен надоместок за присуство на
седницата на Советот и надоместок за
патните и дневните трошоци.
Месечниот надоместок за присуство
на седниците на Советот на oпштината
Демир Капија се утврдува во процентуален
износ и изнесува 40% од просечната
месечна нето плата во Републиката
исплатена за претходната година.
На претседателот на Совет на
oпштината Демир Капија за раководењето
и организирањето на работата на Советот,
надоместокот од став 2 на овој член се
зголемува за 30%.
Месечниот надоместок за присуство
на седниците на Советот се исплатува за
присуство на сите седници на Советот во
тековниот месец.
Месечниот надоместок за присуство
на седниците на Советот се намалува за
30% за секое отсуство од седниците на
Советот.
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Месечниот надоместок за присуство
на седниците на Советот не се исплатува
доколку членот на Советот не присуствувал
на ниту една седница на Советот во
тековниот месец.
Месечниот надоместок за присуство
на седницата на Советот не се исплатува
доколку Советот во тековниот месец не
одржал седница.
На членовите на Советот на
Општината
Демир
Капија
им
се
исплатуваат надоместоците за патни и
дневни трошоци за службени патувања во
земјата и странство според прописите кои
се однесуваат на државните службеници
вработени во општинската администрација.
Член 13
Регресот за годишен одмор за
вработените
во
општинската
администрација изнесува 60% од просечна
исплатена месечна нето плата по вработен.
Член 14
Надоместокот за дневница за
службено патување во Републиката не се
исплатува.
Износот на дневници за службено
патување во странство се исплатува и тоа:
- 50% од утврдената дневница, ако
се поднесе сметка за сместување, како и во
случаи кога сместувањето не паѓа на товар
на органот на управата,
- 20% од утврдената дневница, ако
издатоците за сместување и исхрана не
паѓаат на товар на органот на управување.
- 5% од утврдената дневница, ако
издатоците за стручно оспособување и
усовршување не паѓаат
на товар на
органот на државната управа, а престојот е
над 30 дена.
Пресметката на издатоците за
службено патување во странство преку
дневница се одредува и тоа:
- една дневница - за секои 24 часа
поминати на службено патување во
странство и ако вкупното патување трае
подолго од 12 часа и
- половина дневница за време од 12
часа поминати на службено патување во
странство, како и во случај кога остатокот
од времето во континуитет е подолго од 8
часа.
Член 15
Во случај на боледување подолго од
шест месеци и во случај на потешки
последици од елементарни непогоди во
смисла на Законот за заштита и спасување,
и други случаи на вработениот во
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општината и локалната јавна установа му
се исплатува помош во висина од една
последно исплатена просечна месечна
плата во органот каде што е вработен.
Во случај на смрт на вработениот во
општината и локалната јавна установа, на
неговото семејство му припаѓа парична
помош, во износ од две последни
исплатени плати во органот каде што бил
вработен работникот, но не повеќе од
30.000 денари.
На вработениот во општината и
локалната јавна установа во случај на смрт
на член на потесно семејство (родител,
брачен другар, деца родени во брак или
вон брак, посиноците, посвоените деца и
деца земени на издржување) доколку
живеел во заедница, му припаѓа парична
помош во висина на една последна
исплатена просечна месечна плата во
органот каде што бил вработен работникот,
но не повеќе од 15.000 денари.
Живеењето во заедница подразбира
вработениот и членот на потесното
семејство да се со место на живеење на
иста адреса што се докажува со документ
за идентификација.
Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од
овој член се исплатуваат по претходно
доставено барање во тековната година.
Сите исплати на предните надоместоци
се вршат врз основа на претходно
оформена и комплетирана документација и
донесено
решение
од
страна
на
Градоначалникот на општината.
Средствата
за
овие
намени
се
планираат во Буџетот на општината во
програма
Д0-Градоначалник
подставка
413110 тековни резерви (разновидни
расходи).
Член 16
Надоместокот за отпремнина за
пензионирање
на
вработениот
во
oпштината и локалната јавна установа се
исплаќа врз основа на член 9 став 1
алинеја 2 и став 2 од Законот за исплата на
платите и изнесува двократен износ од
просечната исплатена месечна плата во
Републиката за соодветниот месец во кој
работникот заминува во пензија и се
планира во Буџетот на општинат.
Средствата за вработениот во
општината се планираат во програмата Е0
– Општинска администрација, односно за
вработениот во локалната јавна установа
во Програма Д0 – Градоначалник на ставка
464
Разни трансфери – 464940 –
Трансфери при пензионирање.
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Член 17
Користењето на средствата од
буџетот на општината за вршење на
функциите се извршува со фактури во кои
посебно се искажуваат расходите по
поодделни ставки, со ситуација и други
документи почитувајќи ги одредбите од
Законот за јавните набавки.
Набавката на стоки и вршењето на
услуги може да се врши и со сметкопотврди
во случај кога за расходите не може да се
издаде фактура и само во ограничени
поединечни износи во противвредност на
6.000,00 денари, при што задолжително
мора да биде приложена фискална сметка,
а расходите треба да бидат искажани по
класификација на соодветниот расход.
Член 18
За средствата утврдени во Буџетот
на oпштината во рамките на резервите
(постојана и тековна буџетска резерва-во
програма А0-Совет на општина), одлучува
Советот на општината, а ги извршува
Градоначалникот.
За средствата утврдени во Буџетот
на општината во рамките на резервите
(тековна буџетска резерва) во програма Д0Градоначалник, одлучува Градоначалникот
на општината до износ од 50.000 денари.
За
искористените
средства
Градоначалникот е должен да поднесе
годишен извештај
за користењето на
средствата од резервите.
Член 19
За средствата распоредени во сите
програми и потпрограми во Буџетот за 2019
година одлучува Градоначалникот на
општина Демир Капија во рамки на
утврдени износи во Буџетот, освен за
трошење на средствата од подставките во
програма Совет на општина А0 и тоа:
- тековна резерва, трансфери до
здруженија на граѓани и фондации и
трансфери до невладини
организации,
- трансфери до спортски клубови и
- други трансфери за кои одлучува
Советот на општина Демир Капија.
Член 20
Средствата утврдени во Буџетот и
распоредени во поодделните програми и
потпрограми ги извршува Градоначалникот
на општината.
Член 21
Буџетските корисници можат
вработуваат
нови
работници
и

да
да
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пополнуваат испразнети работни места
само под услов, ако за тоа се обезбедени
средства во Буџетот на општината. За
обезбедените средства Градоначалникот
на општината дава писмено известување за
обезбедените средства, по претходно
дадено
позитивно
мислење
од
Министерство за информатичко општество
и
администрација
на
актите
за
систематизација.
Член 22
Кога приходите што му припаѓаат на
Буџетот се погрешно уплатени или се
наплатени во износ поголем од утврдениот,
погрешно или повеќе наплатениот износ се
враќа првенствено на товар на видот на
приходите на кои се уплатени, а доколку
такви приходи нема, тогаш на товар на
другите приходи на Буџетот.
Повратот на погрешно, или на
повеќе уплатени, односно наплатени
приходи се врши со решение на
Градоначалникот, освен во случаите каде
надлежноста им припаѓа на други органи.
Член 23
Буџетот на општината Демир Капија
се извршува од 01.01.2019 до 31.12.2019
година.
Член 24
Оваа одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општината Демир Капија”, а ќе се
применува од 01 Јануари 2019 година.
Број 08 – 1019/9
27.12.2018 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 висината на благајнички максимум за
2019 година
Се објавува Одлука за утврдување
на висината на благајнички максимум за
2019 година, што Советот на Општина
Демир Капија ја донесе на седницата
одржана на 27.12.2018 година.
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Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Закон за локална самоуправа (“Службен
весник
на
Република
Македонија“
бр.5/2002) и член 20 став 2 од Закон за
платниот промет („Службен весник на
Република
Македонија“
бр.113/2007;
22/2008; 159/2008; 133/2009; 145/2010;
35/2011; 11/2012; 59/2012; 166/2012;
170/2013; 153/2015; 199/2015 и 193/2017)
Советот на општина Демир Капија на
седницата одржана на ден 27.12.2018
година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на висината на благајнички
максимум за 2019 година
Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината
на благајничкиот максимум за 2019 година
што може да се подигни и држи во готови
пари во благајната на општина Демир
Капија.
Член 2
Висината на благајнички максимум на
готови пари кој може да се држи во
благајната изнесува 72.000,оо денари.
Висината на благајнички максимум на
готови пари кој може да се држи во
благајната во девизни средства изнесува
1.170,оо ЕУР.
Член 3
Средствата од благајничкиот максимум
може да се користат за плаќање на
производи и услуги во готово кои
поединечо не може да бидат повеќе од
6.000,оо денари.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Демир
Капија“.
Број 08 – 1019/10
27.12.2018 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 утврдување
на вредност на бодот за платите на
државните службеници за 2019 година
Се објавува Одлука за утврдување
на вредност на бодот за платите на
државните службеници за 2019 година, што
Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/4
31.12.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 88 став (2) од
Законот за административни службеници
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15,
5/16, 80/16, 127/16, 142/16 и 11/18), Советот
на општина Демир Капија, на XVI седница
одржана на 27.12.2018 година, донесе
О Д Л У К А
за утврдување на вредност на бодот за
платите на државните службеници за
2019 година

Член 1
Вредноста на бодот за платите на
државните службеници за 2019 година
изнесува 76,80 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во Службен гласник
на општина Демир Капија“, а ќе се
применува со исплата на платата за
јануари 2019 година.
Број 08 – 1019/11
27.12.2018 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 на
трајно управување и одржување на
инфраструктурен објект
Водоснабдителен и канализационен
систем за населено место Корешница на
ЈКП БОШАВА Демир Капија
Се објавува Одлука за давање на
трајно управување и одржување на
инфраструктурен објект Водоснабдителен и
канализационен систем за населено место
Корешница на ЈКП БОШАВА Демир Капија,
што Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/5
31.12.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 36 став 1 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/2002), член 4
и 5 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,
54/11,163/13,10/15,147/15,31/16), Советот
на Општина Демир Капија на 16-та седница
одржана на ден 27.12.2018 година ја
донесе следната
О Д Л У К А
За давање на трајно управување и
одржување на инфраструктурен објект
Водоснабдителен и канализационен
систем за населено место Корешница на
ЈКП БОШАВА Демир Капија
Член 1
На јавното претпријатие за комунални
работи БОШАВА Демир Капија како
единствено овластен давател на услуги во
согласност со закон, му се дава на трајно
управување и одржување инфраструктурен
објект
Водоснабдителен
и
канализационен систем за населено место
Корешница.

Бр.20

Стр. 40

Член 2
Со предавањето на објектот, на ЈКП
БОШАВА му се доставува комплетната
документација за водоснабдителниот и
канализациониот
систем,
согласно
изготвениот извештај од страна на
Комисијата.
Член 3
Согласно Законот за обезбедување со
вода за пиење и одведување на урбани
отпадни
води,
Јавното
комунално
претпријатие основано од општината
управува и го одржува водоснабдителниот
и канализациониот систем.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Демир Капија.“
Број 08 – 1019/12
27.12.2018 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 на
трајно управување и одржување на
инфраструктурен објект
Водоснабдителен и канализационен
систем за населено место Бистренци на
ЈКП БОШАВА Демир Капија
Се објавува Одлука за давање на
трајно управување и одржување на
инфраструктурен објект Водоснабдителен и
канализационен систем за населено место
Бистренци на ЈКП БОШАВА Демир Капија,
што Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/6
31.12.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 36 став 1 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/2002), член 4
и 5 од Законот за снабдување со вода за
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Бр.20

Стр. 41

пиење и одведување на урбани отпадни
води (“Службен весник на РМ.“бр.68/04,
28/06,
103/08,
17/11,
54/11,163/13,10/15,147/15,31/16), Советот
на Општина Демир Капија на 16-та седница
одржана на ден 27.12.2018 година ја
донесе следната

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за
определување на крајбрежен појас на
регулиран водотек 1 "Поток 1" и
регулиран водотек 2 "Поток 2" во
с.Корешница, општина Демир Капија,
опфатен со Урбанистички план за
с.Корешница, општина Демир Капија

О Д Л У К А
За давање на трајно управување и
одржување на инфраструктурен објект
Водоснабдителен и канализационен
систем за населено место Бистренци на
ЈКП БОШАВА Демир Капија

Се
објавува
Одлука
за
определување на крајбрежен појас на
регулиран водотек 1 "Поток 1" и регулиран
водотек 2 "Поток 2" во с.Корешница,
општина Демир Капија, опфатен со
Урбанистички
план
за
с.Корешница,
општина Демир Капија, што Советот на
Општина Демир Капија ја донесе на
седницата одржана на 27.12.2018 година.

Член 1
На
јавното
претпријатие
за
комунални работи БОШАВА Демир Капија
како единствено овластен давател на
услуги во согласност со закон, му се дава
на трајно управување и одржување
инфраструктурен објект - Водоснабдителен
и канализационен систем за населено
место Бистренци.
Член 2
Со предавањето на објектот, на ЈКП
БОШАВА му се доставува комплетната
документација за водоснабдителниот и
канализациониот
систем,
согласно
изготвениот извештај од страна на
Комисијата.
Член 3
Согласно Законот за обезбедување
со вода за пиење и одведување на урбани
отпадни
води,
Јавното
комунално
претпријатие основано од општината
управува и го одржува водоснабдителниот
и канализациониот систем.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Демир Капија.“
Број 08 – 1019/13
27.12.2018 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

Број 09 – 1038/7
31.12.2018 година
Демир Капија

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

Советот на општина Демир Капија,
врз основа на член 131 став 2 точка 3 од
Законот за водите (Службен весник на РМ
бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010,
51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013) и
член 50 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.5/2002) на
седницата одржана на ден 27.12.2018
година донесе:
ОДЛУКА
За определување на крајбрежен појас на
регулиран водотек 1 "Поток 1" и регулиран
водотек 2 "Поток 2" во с.Корешница,
општина Демир Капија, опфатен со
Урбанистички план за с.Корешница,
општина Демир Капија
Член 1
Со оваа Одлука се определува ширината
на крајбрежниот појас на водотекот на:
 Регулиран водотек 1 "Поток 1" низ
населено
место
Корешница,
општина
Демир
Капија
со
стационажа Т2 0+000.00 до Т1
0+740.00
дефинирана
со
координати од
Т2 – почеток на водотек 1, Х – 7
604145.00 и Y – 4 588912.00;
Т1 – крај на водотек 1, Х – 7
603559.00 и Y – 4 558709.00;
 Регулиран водотек 2 "Поток 2" низ
населено
место
Корешница,
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општина
Демир
Капија
со
стационажа 0+000.00 до 0+713.00
дефинирана со координати од
Т4 – почеток на водотек 2, Х – 7
604189.00 и Y – 4 588473.00;
Т3 – крај на водотек 2, Х – 7
603770.00 и Y – 4 588280.00;
А заради заштита и одржување на
природното и уреденото речно корито и
брегот на реката.
Член 2
Ширината на крајбрежниот појас на
регулиран водотек 1 "Поток 1" од Т2 до Т1
опфатен со Урбенистички план за с.
Корешница
од
крајната
линија
на
регулацијата на речното корито ќе изнесува
3 метри.
Ширината на крајбрежниот појас на
регулиран водотек 2 "Поток 2" од Т2 до Т1
опфатен со Урбанистички план за с.
Корешница
од
крајната
линија
на
регулацијата на речното корито ќе изнесува
3 метри.
Член 3
Составен дел на оваа Одлука е графичкиот
прилог Прегледна ситуација во размер
1:2500 и геодетски координати за опфатот.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен весник на
општина Демир Капија, а по претходно
добиена согласност од Министерството за
животна средина и просторно планирање.
Број 08 – 1019/14
27.12.2018 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
определување на крајбрежен појас на
регулиран водотек 1 "Поток 1" и
регулиран водотек 2 "Поток 2" во
с.Клисура, општина Демир Капија,
опфатен со Урбанистички план за
с.Клисура, општина Демир Капија

Бр.20

Стр. 42

Се
објавува
Одлука
за
определување на крајбрежен појас на
регулиран водотек 1 "Поток 1" и регулиран
водотек 2 "Поток 2" во с.Клисура, општина
Демир Капија, опфатен со Урбанистички
план за с.Клисура, општина Демир Капија,
што Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/8
31.12.2018 година
Демир Капија

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

Советот на општина Демир Капија,
врз основа на член 131 став 2 точка 3 од
Законот за водите (Службен весник на РМ
бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010,
51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013) и
член 50 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.5/2002) на
седницата одржана на ден 27.12.2018
година донесе:
ОДЛУКА
За определување на крајбрежен појас на
регулиран водотек 1 "Поток 1" и регулиран
водотек 2 "Поток 2" во с.Клисура, општина
Демир Капија, опфатен со Урбанистички
план за с.Клисура, општина Демир Капија
Член 1
Со оваа Одлука се определува ширината
на крајбрежниот појас на водотекот на:
 Регулиран водотек 2 "Поток 2" низ
населено место Клисура, општина
Демир Капија со стационажа Т3
0+000.00
до
Т1
0+240.00
дефинирана со координати од
Т3 – почеток на водотек 2, Х – 7
608339.61 и Y – 4 583072.38;
Т1 – крај на водотек 2 и водотек 1, Х
– 7 608550.00 и Y – 4 583040.00;
 Регулиран водотек 1 "Поток 1" низ
населено
место
Корешница,
општина
Демир
Капија
со
стационажа Т4 0+000.00 до Т1
0+530.00
дефинирана
со
координати од
Т4 – почеток на водотек 2, Х – 7
604189.00 и Y – 4 588473.00;
Т1 – крај на водотек 2 и водотек 1, Х
– 7 608550.00 и Y – 4 583040.00;
 Заедничко корито со стационажа Т1
0+000.00
до
Т2
0+123.00
дефинирана со координати од
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Т1 – почеток на заедничко корито, Х
– 7 608651.00 и Y – 4 583040.00;
Т2 – крај на заедничко корито, Х – 7
608550.00 и Y – 4 583091.00;
А заради заштита и одржување на
природното и уреденото речно корито и
брегот на реката.
Член 2
Ширината на крајбрежниот појас на
регулиран водотек 2 "Поток 2" од Т3 до Т1
опфатен со Урбенистички план за с.
Клисура од крајната линија на регулацијата
на речното корито ќе изнесува 3 метри.
Ширината на крајбрежниот појас на
регулиран водотек 1 "Поток 1" од Т4 до Т1
опфатен со Урбанистички план за с.
Клисура од крајната линија на регулацијата
на речното корито ќе изнесува 3 метри.
Ширината на крајбрежниот појас на
заедничкото корито, водотек 1 + водотек 2
од Т1 до Т1 опфатен со Урбанистички план
за с. Клисура од крајната линија на
регулацијата на речното корито ќе изнесува
3 метри.
Член 3
Составен дел на оваа Одлука е
графичкиот прилог Прегледна ситуација во
размер 1:2500 и геодетски координати за
опфатот.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот
на објавувањето во Службен весник на
општина Демир Капија, а по претходно
добиена согласност од Министерството за
животна средина и просторно планирање.
Број 08 – 1019/15
27.12.2018 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
уредување на градежно земјиште на
просторот на Општина Демир Капија за
2019 година

Бр.20

Стр. 43

Се објавува Програма за уредување
на градежно земјиште на просторот на
Општина Демир Капија за 2019 година, што
Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/9
31.12.2018 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.5/02), ~len 95 od Zakonot
za grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik
na Republika Makedonija" br.15/2015,
98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016,
142/2016 и 190/2016) i Pravilnikot za
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
("Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija" br.193/2016 i 72/2018),
Sovetot na Op{tina Demir Kapija na
sednica odr`ana na
den
27.12.2018
godina donese

PROGRAMA
Za ureduvawe na grade`no zemji{te na
prostorot na Op{tina Demir Kapija za
2019 godina
VOVED:
So ovaa Programa se ureduva:
I. Prostorot koj e predmet na ureduvawe;
II. Obemot na rabotite za podgotvuvawe i
ras~istuvawe na grade`noto zemji{te;
III. Obemot i stepenot na opremuvawe na
grade`noto zemji{te so objekti na osnovnata
i sekundarnata infrastruktura;
IV. Izvorite za finansirawe na Programata;
V. Presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na
grade`noto zemji{te;
VI. Visinata na nadomestokot za ureduvawe na
grade`noto zemji{te i negovata raspredelba;
VII. Na~in na raspredelba na sredstvata za
finansirawe za izgradba i odr`uvawe na
infrastrukturata;
nameneti
za
izrabotka
na
VIII. Sredstva
dokumentacija
za
gradewe
na
infrastrukturni objekti;
IX. Dinamika na izvr{uvawe na programata;
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X. Preodni i zavr{ni odredbi.
I.

PROSTOROT KOJ E PREDMET NA
UREDUVAWE

Kako prostor koj e predmet za
ureduvawe so poblisko opredeluvawe na
zemji{teto {to se ureduva se smeta
izgradenoto i neizgradenoto grade`no
zemji{te na prostorot na Op{tina Demir
Kapija, proglasen kako grade`en reon.
II. OBEMOT NA RABOTITE ZA
PODGOTVUVAWE I
RAS^ISTUVAWE NA GRADE@NOTO
ZEMJI[TE
Pod obemot na rabotite za podgotvuvawe
i ras~istuvawe na grade`noto zemji{te
se podrazbira:
II – 1 Podgotvitelni raboti;
II – 1 Ras~istuvawe na grade`noto
zemji{te.
II – 1

Podgotvitelni raboti

Pod podgotvitelni raboti se
podrazbira:
- Izgotvuvawe
na
geodetska
dokumentacija;
- Izvr{uvawe
na
osnovnite
geomehani~ki ispituvawa na
grade`ni parceli kade }e se
gradat objekti od komunalna
infrastruktura.
II – 2

Ras~istuvawe
zemji{te

na

Стр. 44

materijalot so urivaweto do
depo.
III.

OBEMOT
I
STEPENOT
NA
OPREMUVAWE NA GRADE@NOTO
ZEMJI[TE SO OBJEKTITE NA
OSNOVNATA I SEKUNDARNATA
INFRASTRUKTURA

Pod ureduvawe na grade`no
zemji{te se podrazbira izgradba na
objekti na komunalna infrastruktura,
zaradi
obezbeduvawe
na
nepre~en
pristap do grade`nata parcela od javen
pat, postavuvawe vodovodna, fekalna i
atmosferska
kanalizacija
i
druga
instalacija so priklu~oci do grade`nata
parcela.
Ureduvaweto
na
grade`noto
zemji{te mo`e da bide celosno ili
delumno.
Stepenot
na
uredenost
na
grade`noto zemji{te se opredeluva
spored
obemot
na
opremenost
na
zemji{teto so objekti na komunalna
infrastruktura za zadovoluvawe na
zaedni~kata i individualnata komunalna
potro{uva~ka do grade`nata parcela.
Stepenot
na
uredenost
na
grade`noto zemji{te mo`e da bide
osnoven, povisok ili ponizok od
osnovniot stepen na uredenost.
III–1

Osnoven stepen na uredenost na
grade`no zemji{te opfa}a:
-

grade`noto

Ras~istuvawe
na
grade`noto
zemji{te na grade`nite parceli e so cel
da se izvr{i opremuvawe na grade`nata
parcela so objekti od komunalna
infrastruktura.
Pod ras~istuvawe na grade`noto
zemji{te i grade`nata parcela se smeta:
- Re{avawe na imotno pravnite
odnosi;
- Re{avawe
na
stanbenite
pra{awa na sopstvenicite koi
`iveeat ili vr{at dejnost kako
fizi~ko lice i objektite koi
se urivaat;
- Urivawe
na
postojnite
grade`ni i drugi objekti na
grade`noto zemji{te (grade`na
parcela)
i
selidba
na
sopstvenicite so prenesuvawe
na poku}nina i
- Opremata,
urivawe
na
objektite so transportot na

Бр.20

III–2

Povisok stepen na uredenost na
grade`no zemji{te gi opfa}a
objektite od III–1 kako i:
-

III–3

nepre~en
pristap
do
grade`nata parcela od javen
pat (ulici so trotoari),
pe{a~ki
pateki
i
drugi
povr{ini
soglasno
urbanisti~ki planovi,
podzemna elektri~na mre`a,
uli~no osvetluvawe,
vodovodna mre`a,
fekalna kanalizacija i
atmosferska kanalizacija.

PTT
(opti~katelekomunikaciona) mre`a,
toplifikaciona mre`a,
parking prostori,
gasovodna mre`a i
pre~istitelna
stanica
za
otpadni vodi.

Ponizok stepen na uredenost na
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grade`no zemji{te opfa}a:
- nepre~en
pristap
do
grade`nata parcela od
nekategoriziran javen pat,
- sopstveno
vodosnabduvawe
(nema
priklu~ok
na
vodovodna mre`a),
- septi~ka jama (nema priklu~ok
na fekalna kanalizacija),
- sopstven
odvod
na
atmosferski vodi (nema
priklu~ok na atmosferska
kanalizacija),
- nestandardno
uli~no
osvetluvawe i
- nadzemna
nestandardna
elektri~na mre`a.
Opremuvawe
so
objekti
od
komunalna
infrastruktura
do
grade`na parcela

III–4

Opremuvawe so objekti od
komunalna infrastruktura za
zaedni~ka
komunalna
potro{uva~ka vo koi spa|aat:
- Osnovni gradski soobra}ajnici
(primarni i sekundarni);
- Nepre~en
pristap
do
grade`nite parceli od javen
pat;
- magistralni
i
primarni
vodovodi za dovod na voda
zaedno so prate~ki objekti;
- Magistralni
i
primarni
vodovodi za odvod na fekalna
i atmosferska voda zaedno so
prate~ki objekti;
- Gradski
plo{tadi i javni
prometni
povr{ini
(ulici,
trotoari, pe{a~ki i drugi
povr{ini
soglasno
urbanisti~kite planovi);
- Izgradba na javno osvetluvawe
i
- Izgradba na javno zelenilo.
Ovie
elementi
prestavuvaat
prethodni vlo`uvawa za opremuvawe na
grade`noto zemji{te a u~estvuvaat so
30% od nadomestokot za ureduvawe na
grade`noto zemji{te.

Бр.20
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mre`a do i so priklu~en orman
za
individualni
stanbeni
zgradi i so razvoden orman za
kolektivni stanbeni zgradi;
- Izgradba na
PTT mre`a do
priklu~en orman.
Tro{ocite za ureduvawe na
grade`noto zemji{te do grade`nata
parcela koja e dodelena na koristewe
soglasno
sklu~enite
dogovori
so
korisnicite, gi pla}a op{tina Demir
Kapija so edno priklu~no mesto za sekoj
objekt od infrastrukturata na edna
grade`na parcela. Celosno ureduvawe na
grade`noto
zemji{te
se
vr{i
po
obezbeduvawe na pravni, tehni~ki uslovi
i materijalni sretstva.
III–5 Opremuvawe so objekti od
komunalna infrastruktura vo
granicite na grade`nata
parcela:

a)

b) Individualna
komunalna
potro{uva~ka za koi e izvr{eno
ili }e se izvr{i;
- Izgradba
na
sekundarna
vodovodna
mre`a
do
vodomernata {ahta;
- Izgradba
na
sekundarna
fekalna mre`a do poslednata
{ahta;
- Izgradba
na
sekundarna
niskonaponska
elektri~na

Ureduvawe
na
grade`noto
zemji{te vo granicite na grade`nata
parcela so komunalnata i soobra}ajna
infrastruktura i partnernoto ureduvawe
go vr{i korisnikot na zemji{teto
(investitorot);
- Proektiraweto i izgradbata na
infrastrukturnata mre`a za
visok napon, druga instalacija
i objekti, trafostanici ili
u~estvo vo niv, korisnikot na
zemji{teto
go
regulira
soglasno
energetskata
soglasnost izdadena od EVN
Makedonija AD;
- Dokolku izgradenite objekti od
komunalnata
infrastruktura
ostanuvaat vo granicite na
grade`nata
parcela
na
korisnikot i pod objektite {to
}e gi gradi korisnikot na
zemji{teto mora da pobara
pismena
soglasnost
od
nadle`niot op{tinski organ
koj dava soglasnost po mislewe
od
soodvetnoto
komunalno
pretprijatie.
- Tro{ocite za za{tita na tie
objekti gi snosi korisnikot na
zemji{teto.
- Tro{ocite za presmetuvawe na
postojnite
objekti
od
komunalnata
infrastruktura
{to pre~at za izgradba i
koristewe na objektite gi snosi
korisnikot na zemji{teto so
isklu~ok na tro{ocite za
presmetuvawe na postojnite
infrastrukturni
instalacii
{to pre~at za izgradba na
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objektite
i
koristewe,
izgradeni bez soglasnost na
nadle`niot op{tinski organ i
- Tro{ocite za ras~istuvawe na
grade`noto zemji{te i geomehani~kite ispituvawa gi
snosi
korisnikot
na
zemji{teto.
Isto
taka
korisnikot na zemji{teto e
dol`en da gi nadomesti na
op{tinata, porano napravenite
tro{oci za ras~istuvawe na
grade`nata parcela.
IV.

1.6
1.7
1.8
1.9

Programata za ureduvawe na
grade`noto zemji{te za 2019 godina }e se
finansira preku slednite izvori na
sredstva:

3.
4.
5.
6.
7.

Prihodi
od
nadomestokot
za
ureduvawe na grade`no zemji{te 3.780.170,00
..................................................................
den.
Prihodi od R.Makedonija - Agencija za
dr`avni pati{ta Skopje
1.750.000,00
..................................................................
den.
Prihodi za otu|uvawe na grade`no 10.600.000,00
den.
zemji{te .....................................................
Prihodi od nadomestok za uli~no 3.000.000,00
den.
osvetluvawe...............................................
Prihodi
od
IPA
Programa 4.500.000,00
den.
....................................................................
Biro
za
regionalen 5.436.068,00
den.
razvoj........................................................
Svetska
banka 2.642.505,00
..................................................................
den.

RASHODI
1.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

infrastruktura
na
lokalitet
Do{nica
Izrabotka na Osnoven proekt za
izgradba na fekalna kanalizacija
vo s.Dren
Izrabotka na Osnoven proekt za
del od fekalna kanalizacija
(kolektori) vo Demir Kapija
Izrabotka na osnoven proekt za
del od fekalna kanalizacija vo
Demir Kapija
Izrabotka na osnoven proekt za
pre~istitelni stanici na Demir
Kapija

2.

IZGRADBA NA ULICI VO DEMIR
KAPIJA

2.1

Doizgradba na obikolnica na grad
Demir Kapija
Izgradba i asfaltirawe na ulici
vo Demir Kapija i naselenite
mesta;
Izgradba na ulici vo lokalitet
Do{nica;

2.2
2.3

2.

Стр. 46

IZVORI NA FINANSIRAWE NA
PROGRAMATA
PRIHODI

1.

Бр.20

IZRABOTKA
NA
DOKUMENTACIJA

3.

VODOVOD

3.1

Izgradba na del od sekundarna
vodovodna mre`a vo Demir Kapija
Sanacija na kapta`a na vodovod vo
s.Dren
Sanacija na kapta`a na vodovod vo
s.Besvica
Sanacija na kapta`a na vodovod vo
s.Barovo
Izgradba
na
bunar
za
vodosnabduvawe na s.Pr`devo
Doizgradba
na
vodovod
vo
s.Klisura treta faza
Izgradba na vodovodna mre`a vo
lokalitet Do{nica

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

TEHNI^KA

Izrabotka na osnoven proekt za
dovod za voda za piewe po
gravitacionen pat do rezervoarite
za voda za piewe na Demir Kapija
Izrabotka na osnoven proekt za
dovod za voda za piewe po
gravitacionen pat do rezervoarot
za voda za piewe na s.Bistrenci
Izrabotka na osnoven proekt za
asfaltirawe
na
ulica
vo
naselenite mesta
Izrabotka na osnoven proekt za
rekonstrukcija (asfaltirawe) na
lokalni pati{ta
Izrabotka
na
tehni~ka
dokumentacija
za
patna

4.

FEKALNA KANALIZACIJA

4.1

Izgradba na fekalna kanalizacija
od levata strana na reka Bo{ava
(od naselba 11 Oktomvri do mostot
na reka Bo{ava) D. Kapija;
Izgradba na fekalna kanalizacija
na ul.Partizanska (od poslednite
ku}i
na
ul.Partizanska
do
postoe~kata fekalna kanalizacija
na
ul.
Partizanska
2
kaj
vodenicata);
Izgradba na del od fekalna
kanalizacija
vo
lokalitet
Do{nica
Doizgradba na del od fekalna
kanalizacija vo s.^iflik;

4.2

4.3
4.4
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4.5
4.6

5.
5.1
5.2
5.3

6.
6.1

6.2
6.3

6.4
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
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Izgradba na del od fekalna
kanalizacija vo naseleno mesto
Pr`devo;
Izgradba na del od fekalna
kanalizacija vo s.Dren
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
Odvodnuvawe na atmosferskata
voda od porojni mesta vo gradot
Dovr{uvawe
na
atmosferska
kanalizacija na ul.Mar{al Tito
vo Demir Kapija
Dovr{uvawe
na
atmosferska
kanalizacija na ul.Partizanska vo
Demir Kapija

Izgradba na uli~no osvetluvawe
na del od ulica Orce Nikolov i
ulica Partizanska 2 vo Demir
Kapija;
Izgradba na uli~no osvetluvawe
na del od obikolnica - Demir
Kapija
Izgradba na uli~no osvetluvawe
na del od ul.Radwanska - Demir
Kapija
Odr`uvawe na uli~no osvetluvawe
i zimsko ukrasuvawe
REDOVNO
ODR@UVAWE
KOMUNALNITE OBJEKTI

IZGRADBA I ODR@UVAWE
LOKALNI PATI[TA

8.1

Izgradba/rekonstrukcija na del od
lokalen
pat
s.Kore{nica
s.^elevec;
Redovno odr`uvawe na lokalni
pati{ta.

9.
9.1
9.2
9.3

NA

IZGRADBA I ODR@UVAWE NA
DRUGI OBJEKTI
Rekonstrukcija i nadgradba na Dom
na kultura vo Demir Kapija
Renovirawe na Podra~no u~ili{te
vo Pr`devo
Izgradba na parkovi i zelenilo vo
Demir Kapija

PRESMETUVAWE NA TRO[OCITE
ZA UREDUVAWETO NA
GRADE@NOTO ZEMJI[TE

1.

Izrabotka na Detalni urbanisti~ki
planovi
i
urbanisti~ka
dokumentacija za naseleni mesta

2.

Izgradba na ulici
 Eksproprijacija
 Probivawe
 Izgradba na goren i dolen
stroj

3.

Izgradba na fekalna kanalizacija

4.

Izgradba na atmosferska
kanalizacija

5.

Izgradba na vodovodna mre`a

6.

Izgradba na nisko naponska mre`a

7.

Postavuvawe na trafostanica

8.

Ostanati tro{oci ( teh.
Dokumentacija, nadzor i sl.)

NA

Zimsko odr`uvawe na lokalnite
pati{ta i ulici vo Demir Kapija;
Horizontalna signalizacija;
Vertikalna signalizacija;
Krpewe na udarni dupki so asfalt.

Стр. 47

Pri presmetuvawe na visinata na
nadomestokot
za
ureduvawe
na
grade`noto
zemji{te
u~estvoto
na
poedini elementi na dopolnitelnoto
opremuvawe na grade`noto zemji{te koi
u~estvuvaat so 70% od nadomestokot za
ureduvawe na grade`no
zemji{te, e
slednoto:

ULI^NO OSVETLUVAWE

8.

8.2

V.

Бр.20

Ovie elementi pretstavuvaat
vistinski
(realni)
tro{oci
za
opremuvawe na grade`noto zemji{te, a
u~estvuvaat 70 % od nadomestokot za
ureduvawe na grade`noto zemji{te. Delot
od 30% e obavezen za presmetuvawe i
naplata bez obzir na stepenot na
ureduvawe na predmetnata parcela.
Visinata na nadomestokot na
grade`noto zemji{te se presmetuva na
sledniot na~in:
- Za ras~istuvawe na grade`nite
parceli
za
objekti
od
komunalnata infrastruktura za
individualnata i zaedni~kata
komunalna
potro{uva~ka,
proektiraweto i izgradbata na
objekti
od
komunalna
infrastruktura i ureduvawe na
zaedni~kiot gradski prostor se
naplatuva
nadomestok
za
ureduvawe
na
grade`noto
zemji{te na nivo na op{tina

4,8
%
5,6
%
4, 0
%
19,6
%
6,5
%
4,5
%
6,0
%
4,5
%
11,0
%
3,5
%
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Demir Kapija vrz osnovica
izrazena vo denari m2 neto,
izgradena povr{ina i soglasno
~len 4 od Pravilnikot za
stepenot na uredenost 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
("Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija"
br.193/2016
i
72/2018).
Za sekoj vid na prostor
neopfaten od odredbata na
~len
4
od
Pravilnikot,
nadomestokot }e se presmetuva
po analogija kako prostorot
opfaten so ovaa Programa.

VISINA NA NADOMESTOKOT ZA
UREDUVAWE NA GRADE@NOTO
ZEMJI[TE I NEGOVATA
RASPREDELBA

Tro{ocite za ureduvawe na
grade`noto zemji{te se utvrduvaat
soglasno realnite tro{oci napraveni za
soodvetnite stepeni na uredenost na
grade`noto zemji{te so objektite na
komunalnata infrastruktura. Vo uslovi
koga ne se realizirani objektite na
komunalnata infrastruktura, soglasno
stepenot na planiranata uredenost
tro{ocite za ureduvawe na grade`noto
zemji{te se presmetuvaat vrz osnova na
novata korisna povr{ina {to }e se gradi,
koja e zbir na neto povr{inite na
podovite na site prostori vo objektot
soglasno zavereniot osnoven proekt i
aneks na osnovniot proekt pomno`ena so
koeficientite.
Grade`noto zemji{te vo gradot
Demir Kapija se opredeluva vo (2) dve
zoni.
Prvata zona (centralno podra~je)
go opfa}a gradskiot centar od mostot na
rekata
Bo{avica
po
dol`ina
na
ul.Mar{al Tito, levo i desno do
krstosnicata so ul. Prvomajska. Levata
strana od ul. Prvomajska pripa|a vo prva
zona.
Prvata zona (centralno podra~je)
prodol`uva od raskrsnicata na ul.
Prvomajska, Radwanska i krak od ul.
Ilindenska, po krakot levo na ul.
Ilindenska,
vrti
desno
po
ul.
Ilindenska pokraj jazot do nasipot na r.
Bo{ava.
Site drugi parceli vo Demir
Kapija,
pripa|aat
vo
vtora
zona

Бр.20
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(voncentralno podra~je). Visinata na
nadomestokot
za
ureduvawe
na
grade`noto
zemji{te
i
negovata
raspredelba e dadena vo sledniot
pregled.
1.) Visinata na tro{ocite za
ureduvawe na grade`noto zemji{te, vo
zavisnost od stepenot na urednost na
grade`noto zemji{te soglasno ~len 2 na
Pravilnik za 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
urednost, se presmetuva po metar
kvadraten na novata korisna povr{ina
{to }e se gradi, {to pretstavuva zbir na
neto povr{inite na podovite na site
prostori vo objektot, soglasno zavereniot
osnoven proekt i aneks na osnovniot
proekt,
pomno`en
so
slednite
koeficienti:

GRADE@EN REON NA GRADOT
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1.
2.
3.
-

-

4.
-

5.
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Stanbeni objekti
stanbeni prostorii
stanbeni prostorii so visina do
2,50m, podpokriven prostor
lo|ija zatvorena od tri strani
podlo|ija zatvorena od dve strani
balkoni, terasi
zaedni~ki proodni terasi, pasa`i
pomo{ni prostorii, ostava za
gorivo, kotlara, vizba
trafostanica do 35KW vo objektot
i nadvor od objektot
skali{en prostor i zedni~ki
komunikacii
stra`arnici, upravitel, prostorii
za domar
parkirali{ta i gara`i

I - zona
II – zona
Industri(centraln
(voncentralno
o
ska zona
podra~je)
podra~je)
1000den
800 den
2000 den

Koeficient

0,2
0,4
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,5
0,1
1800den

Drugi objekti
katni gara`i
sportski pokrieni objekti
sportski otkrieni objekti
gasni stanici i bazni stanici za
50% od povr{inata na lokacijata
otvoreni pazari{ta - za 30% od
povr{inata na lokacijata
bazeni i
trafostanici nad 35KW

1800den

Za benzinska pumpna stanica i
nejzini pridru`ni sodr`ini

Стр. 49

1,0

Delovni i javni objekti
prostorii
magacini
pomo{ni prostorii, ostava za
gorivo, kotlara
trefostanica do 35KW vo objekot i
nadvor od objektot
skali{en prostor i zaedni~ki
komunikacii
parkirali{ta i gara`i
lo|ija zatvorena od tri strani
podlo|ija zatvorena od dve strani
balkoni, terasi
otvoren natkrien prostor

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

Бр.20

1400 den

2000 den
1,0
0,5
0,3
0,4
0,5
0,1
0,5
0,4
0,3
0,3

1400 den

2000 den
0,05
0,5
0,3
1,0
1,0
0,2
1.0

2000 den
0,05
0,01
0,01
0,01
2000 den
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6.

-

7.
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(prodavnici,
kafeterii
i
restorani, avto servisi, avto
saloni, pomo{ni prostorii)
proda`ni
prostorii
na
benzinskite pumpni stanici
uslu`ni prostorii na benzinskite
pumpni stanici
Za objektite od grupa na klasi na
nameni
B5-ugostitelski
i
turisti~ki kompleski, hotelski
kompleksi i odmarali{ta, i za
objektite od grupa na klasi na
nameni A4-hotel, motel, vremeno
smestuvawe vo vikend ku}i,
planinarski dom i loven dom
site prostorii
Za detski gradinki,
penzionerski domovi i domovi
za stari lica
site prostorii
Za objekti za visoko obrazovanie

-

site prostorii

9.

Za objekti za kultura
- site prostorii
Za objekti za tercijalna
zdravstvena za{tita
- site prostorii

10.

Бр.20
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1,0
1,0

1800den

1400 den

2000 den

0,05

1800den

1400 den
0,05

1800den

1400 den
0,5

1800den

1400 den
0,01

1800den

1400 den
0,05

2.)
Po isklu~ok od to~ka (1), vo novata korisna povr{ina {to }e se gradi soglasno
zaverenata proektna dokumentacija ne se presmetuvaat povr{inite na:
- instalacionite kanali;
- oknata za liftovi;
- okna na vrati i otvoreni parkirali{ta,
- podzemni rezervoari
- objekti za{titeni kako kulturno nasledstvo.
3.) Za objektite od to~ka 1 so viso~ina nad 32 kata, visinata na tro{ocite za
ureduvawe na grade`noto zemji{te, vo zavisnost od stepenot na uredenost na
grade`noto zemji{te se presmetuva na 27% od vkupno presmetanata povr{ina
soglasno to~ka 1 i 2.
Visinata na tro{ocite za ureduvawe na grade`no zemji{te vo zavisnost od
stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te se presmetuva na 27% od vkupno
presmetanata povr{ina soglasno to~ka (1) i (2) od ovoj ~len i za drugi objekti od
to~ka (1) na ovoj ~len bez ogled na nivnata viso~ina, koi se nao|aat na istata
grade`na parcela na koja e predvidena izgradba na objekt so viso~ina nad 32 kata.
4.) Za agro berzi, otkupno distributivni centri ili pazari visinata na tro{ocite za
ureduvawe na grade`noto zemji{te, vo zavisnost od stepenot na uredenost na
grade`noto zemji{te se presmetuva na 50% od vkupno presmetanata povr{ina
soglasno to~ka 1 i 2.
4a.) (1) Доколку со изградбата на објекти предвидено е отстранување на постоечки објекти
запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела, при
пресметувањето на висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, од
новата корисна површина се одбива површината утврдена во имотниот лист на
постоечките објекти кои ќе се отстранат со изградбата на новите објекти.
(2) Во случаите од став (1), површините на подпокривен простор, лоѓија, подлоѓија,
балкони, тераси, заеднички проодни тераси, пасажи, помошни простории, визба,
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8.)

9.)

10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
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скалишен простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките
објекти се одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е со иста
намена со намената на површината на наведените простории и делови од објектот".
Za objekti od grupa na klasi na nameni G- proizvodstvo, distribucija i servisi,
visinata na tro{ocite za ureduvawe na grade`no zemji{te nemo`e da bide
povisoka od 30% od visinata na prose~nata neto plata vo Republika Makedonija za
poslednata godina, pomno`ena so koeficientite opi{ani vo ~len 4 stav (1) to~ka 4
od pravilnikot.
Za liniski infrastrukturni objekti - dr`avni pati{ta, lokalni pati{ta i ulici,
magistralni ulici, sobirni ulici, vodovodi, kanalizacii, `elezni~ki prugi,
gasovodi, toplovodi, dalnovodi so naponsko nivo od i nad 35 KW kako i za brani so
akumulacii, termocentrali, ezerski i re~ni pristani{ta i za dogradbi i nadgradbi
na objekti za koi e donesena odluka od strana na sovetot na op{tinata soglasno
zakonot za ~len 67-a stav (1) od Zakonot za gradewe, a investitor e op{tinata, ne se
utvrduvaat tro{oci za ureduvawe na grade`no zemji{te.
Za fotovoltni centrali visinata na tro{ocite za ureduvawe na grade`noto
zemji{te, e proizvodot od povr{inata na fotovoltnite paneli i vrednosta po 1m2
vo industriska zona nezavisno od stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te.
Надоместокот за поставување на електронски комуникациски мрежи за:
- столб, изнесува 60.000,00 денари/единица - на еден столб
- подземен и надземен кабел, изнесува 1000 денари/м1
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
Надоместокот за поставување на Ветерници за производство на електрична енергија,
изнесува 6.000.000,00 денари /единица - на еден столб
Надоместокот за изградба на Базни станици за мобилна телефонија, изнесува 6.000,00
денари /м2
Надоместокот за изградба на трафостаници од втора категорија, изнесува 6.000,00
денари/м2
Надоместокот за изградба на трафостаници од прва категорија и команден центар,
изнесува 6.000,00 денари/м2,
Надоместокот за изградба на трафостаници од прва категорија – команден центар
(администрација), изнесува 6.000,00 денари/м2
Надоместок за изградба на пристапен пат за ветерни електрани, изнесува 100.000,00
денари/км

Za naselenite mesta Kore{nica, ^iflik i lokalitet Do{nica visinata na
nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te iznesuva (osven za industriska zona i
to~kite 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15) 80 % od utvrdenata vrednost za vtora zona
(voncentralno podra~je) vo Demir Kapija.
Za naselenoto mesto Bistrenci visinata na nadomestok za ureduvawe na grade`noto
zemji{te iznesuva (osven za industriska zona i to~kite 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15) 50% od
utvrdenata vrednost za vtora zona (voncentralno podra~je) vo Demir Kapija.
Za naselenite mesta Pr`devo, Dren, ^elevec, Besvica i Barovo visinata na
nadomestok za ureduvawe na grade`noto zemji{te iznesuva (osven za industriska zona i
to~kite 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15) 20% od utvrdenata vrednost za vtora zona
(voncentralno podra~je) vo Demir Kapija.
VII
.

NA^IN ZA RASPREDELBA NA
SREDSTVATA ZA FINANSIRAWE
ZA IZGRADBA I ODR@AVAWE NA
INFRASTRUKTURATA

Za visinata na nadomestokot za
ureduvawe na grade`noto zemji{te kako i
za na~inot na pla}awe na nadomestokot
se sklu~uva dogovor, vo koj se reguliraat
pravata i obvrskite na dogovornite

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

strani so utvrdeni rokovi za izv{uvawe
na istite.
Nadomestokot za ureduvawe na
grade`noto zemji{te za prenamena od
stanben vo drug vid prostor se naplatuva
vo visina na eventualnata razlika
ednokratno, a sretstvata se nepovratni.
Nadomestokot za ureduvawe na
grade`no zemji{te za prenamena od drug
vid prostor (javen, deloven, proizvoden i
drug) vo stanben prostor ne se naplatuva.
Vo slu~aj koga opremuvaweto na
grade`noto zemji{te e zavr{eno vo
prethodniot period za celosno uredeno
grade`no zemji{te, korisnikot na zemji{teto pla}a nadomestok do visina na
realnite tro{oci za ureduvawe - celosen
nadomestok.
Vo
slu~aj
koga
grade`noto
zemji{te se doureduva (koga e izgradena
osnovna infrastrukturna mre`a, a na nea
traba da se doizgradi sekundarna
infrastrukturna mre`a) korisnikot na
zemji{teto e dol`en da investira vo
nejzinata izgradba.
Vo
slu~aj
koga
grade`noto
zemji{te delumno }e se ureduva ili
voop{to nema da se uredi, korisnikot na
zemji{teto pla}a nadomestok vo visina
na tro{ocite za delumno ureduvawe na
zemji{teto - delumen nadomestok ili
voop{to ne pla}a nadomestok.
Vo
slu~aj
koga
grade`noto
zemji{te e uredeno so izgradena osnovna
infrastrukturna mre`a i ne e celosno
izgradena infrastrukturata a korisnikot
na zemji{teto insistira sam da ja gradi
sekundarnata infrastrukturna mre`a
soglasno
zaverenata
tehni~ka
dokumentacija
za
gradewe
na
infrastrukturnite
objekti
so
svoi
sredstva dol`en e
na lokalnata
samouprava da i nadohnadi za porano
napravenite tro{oci vo visina od 30%
od nadomestokot za ureduvawee na
grade`noto zemji{te, da ovozmo`i na
idnite
korisnici
na
zemji{teto
priklu~uvawe
na
infrastrukturnite
mre`i bez da mu platat nadomestok
odnosno infrastrukturnata mre`a {to }e
ja gradi sam da bide tehni~ki primena od
soodvetnoto komunalno pretprijatie i da
ja predade na lokalnata samouprava bez
nadomestok.
Tro{ocite za opremuvawe i
izgradba na objekti od komunalnata
infrastruktura nadvor od konkretnata
grade`na parcela i tro{ocite za
premestuvawe na objekti od komunalnata
infrastruktura
za
individualna
i
zaedni~ka komunalna potro{uva~ka {to
korisnikot gi izvel i gi izveduva
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samoinicijativno
bez
u~estvo
na
op{tinata a pred sklu~uvawe na pismen
dogovor za regulirawe na grade`noto
zemji{te i pismen dogovor za izveduvawe
na
objekti
od
komunalnata
infrastruktura ne se priznavaat osven vo
lokalite kade bile bespravno izgradeni
objekti, a so donesuvawe na novi
urbanisti~ki
planovi
istite
se
vklopuvaat.
Za ovie lokaliteti mora da ima
ispravna tehni~ka dokumentacija za
izgradeni objekti od infrastrukturata
zaverena
od
nadle`en
organ
i
izgradenite
infrastrukturni
mre`i
primeni
od
javnite
komunalni
pretprijatija. Pri ova se priznavaat samo
tro{ocite - delot na nadomestokot za
ureduvawe na grade`no zemji{te za
izgradena infrastrukturna mre`a od
individualna komunalna potro{uva~ka.
Ovaa izgradena infrastrukturna
mre`a mora da bide predadena na
lokalnata
samouprava,
a
novite
korisnici na zemji{teto da i nadomestat
na
lokalnata
samouprava
celosen
nadomestok za ureduvawe na grade`noto
zemji{te.
Vo pogled na prisilna naplata
kamatata i zastrenosta na obvrskata za
pla}awe }e se koristi klazulata od
Dogovorot pome|u Investitorot i Organot
na Op{tinata nadle`en za ureduvawe na
grade`noto zemji{te.
VIII.

SREDSTVA
NAMENETI
ZA
IZRABOTKA
NA
DOKUMENTACIJA ZA GRADEWE
NA
INFRASTRUKTURNI
OBJEKTI

Op{tinata
ja
finansira
izrabotkata na GUP i odredenite
programski zada~i.
Op{tinata celosno finansira
izrabotka na dokumentacija za gradewe na
infrastrukturnite objekti od zna~ewe na
op{tinata utvrdena so Generalniot
urbanisti~kiot plan na grad Demir Kapija
a vo izrabotka na drugite objekti t.e.
proekti za izgraba na infrastrukturnite
objekti
soglasno
dogovorite
za
regulirawe
na
nadomestokot
za
ureduvawe na grade`noto zemji{te
sklu~eni so korisnicite.
DINAMIKA ZA IZVR[UVAWE NA
PROGRAMATA
Dinamikata na izvr{uvawe }e
zavisi od stvorenite pravni i tehni~ki
uslovi kako i od prilivot na sredstvata
IX.
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od nadomestokot za ureduvawe na
grade`noto zemji{te i drugi sredstva.
X.

Број 09 – 1038/10
31.12.2018 година
Демир Капија

Бр.20

Стр. 53

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

PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI
1. Zaradi
stimulirawe
na
kolektivnata stanbena i delovna
izgradba
po
predlog
na
Gradona~alnik a so Odluka na
Sovetot na Op{tina Demir Kapija
se dava mo`nost za soodvetno
namaluvawe
vo
delot
na
nadomestokot za ureduvawe na
grade`no zemji{te kade {to
realnite tro{oci za komunalno
ureduvawe go dozvoluvaat istoto i
toa za izgradba na:
 Kolektivna
stanbena
izgradba;
 Stranski
investicioni
vlo`uvawa;
 Stopanski
i
delovni
objekti koi ovozmo`uvaat
pogolem
stepen
na
vrabotuvawe.
2. Za sproveduvawe na ovaa Programa
nadle`en e Gradona~alnikot na
op{tina Demir Kapija .
3. Se ovlastuva Gradona~alnikot vo
realizacija na Programata da
prezeme merki za
poefikasna
realizacija na Programata.
4. Ovaa Programa vleguva vo sila
osmiot
den
od
denot
na
objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Op{tina Demir Kapija".

Број 08 – 1019/16
27.12.2018 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 Годишна програма за
изработка на урбанистички планови во
Општина Демир Капија за 2019 година
Се објавува Годишна програма за
изработка на урбанистички планови во
Општина Демир Капија за 2019 година, што
Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
27.12.2018 година.

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.05/02) и член 20 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16,
163/16, 64/18 и 168/18), Советот на општина
Демир Капија н седницата одржана на ден
27.12.2018 година, донесе
ГОДИШНАПРОГРАМА
За изработка на урбанистички планови
во Општина Демир Капија за 2019 година

Programata
za
izrabotka
na
urbanisti~ki planovi vo Op[tina Demir
Kapija e godi[na programa i pretstavuva
osnova za ureduvawe i opremuvawe na
grade`noto zemji[te.
Planiraweto
e
osnova
za
sozdavawe
na
edinstvena
realna
funkcionalna celina preku koi }e se
ovozmo`i otvarawe na novi lokacii za:


A - Domuvawe (vo stanbeni kui i
zgradi);



B - Komercijalni i delovni
nameni;



V - Javni institucii;



G - Proizvodstvo, distribucija
i servisi



D
Zelenilo,
rekreacija



E - Infrastruktura

sport

i

Planirawe se ovozmo`uva preku:
-

Generalen urbanisti~ki plan

-

Izmena i dopolnuvawe na
Generalen urbanisti~ki plan
ili delovi na Generalen
urbanisti~ki plan
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Izmeni i dopolnuvawe na
Detalni
urbanisti~ki
planovi, kako i izrabotka na
novi Detalni urbanisti~ki
planovi

-

Urbanisti~ki plan za selo

-

Urbanisti~ki
naseleno mesto,

-

Lokalna urbanisti~ka planska
dokumentacija i

-

plan

von

Op[t akt za selo za koe nema
urbanisti~ki plan.

ПЛАНИРАЊЕ
Vrz osnova na godi[nata programa
za izrabotka na planovite, op[tinata
(nara~atelot na Planot) sklu~uva dogovor
za izrabotka na plan so pravno lice koe
poseduva licenca (izgotvuva~ na planot) za
planovite [to gi finansira op[tinata.
So
dogovor
se
utvrduva
sodr`inata na planot, rokovite za
izrabotka, na~inot na pla}awe i drugi
prava i obvrski na nara~atelot i
izgotvuva~ot na planot.
Finansiraweto na urbanisti~kite
planovi se planira da se obezbedi so:
1. Sredstva od nadomestokot za
ureduvawe na grade`no zemji[te,
2. Samofinansirawe od strana na
zainteresirani pravni i fizi~ki lica;
3. Sretstva od Buxetot na op[tina
Demir Kapija predvideni za izrabotka na
urbanisti~ki planovi;
4. Sredstva od nadomestok za
utvrduvawe na praven status na bespravno
izgradeni obejkti,
5. Sredstva dobieni za izrabotka
na urbanisti~ki planovi od Agencijata za
finansiska poddr[ka na zemjodelieto i
ruralniot razvoj
6. Sredstva od Buxetot na RM
predvideni so godi[nata programa za
izrabotka na planovite [to soglasno ~len
22 od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko

Бр.20

planirawe ja donesuva
Republika Makedinija.

Стр. 54

Vladata

na

Planovi koi vo tekot na ovaa
godina
se
potrebni
i
vsu[nost
pretstavuvaat i osnova za vklopuvawe na
bespravna gradba, kako i osnova za razvoj
na maloto stopanstvo so postojana
industrija se:
I.

ДОНЕСУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИ
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
1. Измена и дополна на ГУП Демир
Капија.

II.

ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛНИ
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
1. Измена и дополна на ДУП за зона
за домување место викано „8 Март“
Демир Капија
2. Изработка на ДУП за винарска
визба „Винарија Гама“ Демир
Капија,
3. Измена и дополна на ДУП за УБ 5
(Церот) во Демир Капија,
4. Измена и дополна на ДУП за УБ 12
во Демир Капија,
5. Измена и дополна на ДУП за појас
покрај железничка пруга (од улица
Маршал Тито до железничка пруга)
во Демир Капија,
6. Измена и дополна на ДУП за УБ 4
во Демир Капија,
7. Измена и дополна на ДУП за зона
за домување „Партизанска 2“ во
Демир Капија
8. Измена
и
дополна
на
ДУП
Земјоделско стопанство во Демир
Капија,
9. Измена и дополна на дел од ДУП
Попова Кула – измена, Демир
Капија, за една градежна парцела
за изградба на објекти со намена за
Г2-Лесна
и
незагадувачка
индустрија (Спојување на ГП бр.1 и
ГП бр.2), КО Демир Капија, Општина
Демир Капија,
10. Измена и дополна на блок 4 од ДУП
за зона за домување "ИГРАЛИШТЕ"
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во Демир Капија, Општина Демир
Капија,

викано Долно поле во КО Прждево,
Општина Демир Капија,

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО

6. Изработка на Урбанистички план
вон населено место за изградба на
Г2 лесна индустрија во место
викано Јаловачки рид и Вировите
(КП бр.935, 293, 292, 753, 754/1 и
754/2 и 755, 757, 751, 752, 758, 759,
760, 761, 757, 940, 941, 942/1, 942/2
и дел од 291 во КО Бистренци и КП
бр.42, 46 и др. во КО Корешница) во
КО
Бистренци
и
Корешница,
Општина Демир Капија,

1. Изработка на урбанистички план за
село Клисура во Демир Капија,
2. Изработка на урбанистички план за
село Корешница во Демир Капија,
3. Изработка на урбанистички план за
село Чифлик во Демир Капија,
4. Изработка на урбанистички план за
село Бистренци во Демир Капија,
5. Изработка на урбанистички план за
село Прждево во Демир Капија,
6. Изработка на урбанистички план за
село Дрен во Демир Капија,
7. Измена и дополна на урбанистички
план за село Дрен (локалитет
Дошница) во Демир Капија.

IV.

Бр.20

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

1. Измена и дополна на Урбанистички
план вон населено место во место
викано Попова Кула во КО Демир
Капија, Општина Демир Капија,
2. Измена и дополна на Урбанистички
план вон населено место во место
викано Падината во КО Прждево,
Општина Демир Капија,
3. Изработка на Урбанистички план
вон населено место за изградба на
Г2 лесна индустрија во место
викано Велико брдо во КО Демир
Капија, Општина Демир Капија,
4. Изработка на Урбанистички план
вон населено место за изградба на
Г2 лесна индустрија во место
викано Оризари град во КО Дрен,
Општина Демир Капија,
5. Изработка на Урбанистички план
вон населено место за изградба на
Г2 лесна индустрија во место

7. Изработка на урбанистички план
вон населено место за изградба на
лесна и незагадувачка индустрија
м.в. Галабово во КО Бистренци,
Општина Демир Капија
8. Изработка на урбанистички план
вон населено место во м.в. Долна
Ергела за изградба на лесна и
незагадувачка
индустрија
(КП
бр.1213/1, 1213/2, 1214, 1215, 1216,
1217, 1218, 1221, 1229, 1241, 1243,
1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1251,
1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1269,
1268, 1267, 1266, 1265, 1259, 1260,
1261, 1262, 1263, 1264, 1271, 1275,
1281/1, 1282, 1283, 1284, 1286,
1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,
1293, 1294, 1295, 1296, 1352 и др.
м.в.Долна Ергела во КО Демир
Капија.),
9. Изработка на урбанистички план
вон населено место за изградба на
Е2-комунална
супраструктура
(фотоволтна
централа),
место
викано
Караманиш
во
КО
Бистренци, Општина Демир Капија
10. Изработка на урбанистички план
вон населено место за изградба на
Е2-комунална
супраструктура
(фотоволтна
централа),
место
викано Бугарски гробишта (на дел
од КП 21/1) во КО Бистренци,
Општина Демир Капија
11. Изработка на урбанистички план
вон населено место за изградба на
Е2-комунална
супраструктура
(фотоволтна
централа),
место
викано Средни рид
во КО
Бистренци, Општина Демир Капија
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ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Локална
урбанистичка
планска
документација за изградба зона за
лесна индустрија на КП бр. 4432,
4433, 4434, 4431, 4430 и 4423/1 КО
Демир Капија,
2. Локална
урбанистичка
планска
документација за изградба на лесна
и незагадувачка индустрија на КП
бр.1494, 1495, 1496, 1497, 1498,
1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504,
1505, 1506, 1507, 1509, 1510 и
др.м.в.Горна Ергела во КО Демир
Капија,
3. Локална
урбанистичка
планска
документација за изградба на лесна
и незагадувачка индустрија на КП
бр.1519, 1520, 1521, 1522, 1523,
1524, 1516, 1527, 1252, 1526,
1511/1, 1511/2, 1512, 1513 и
др.м.в.Горна Ергела во КО Демир
Капија,

Бр.20

Стр. 56

753, 774, и др., дел од 733, 725,
726, 727, 3297/1 м.в.Вандов лак во
КО Демир Капија,
9. Локална
урбанистичка
планска
документација за изградба на
опрема за мобилна телефонија ВЛС
9103 на КП бр.1025 КО Прждево.
10. Локална
урбанистичка
планска
документација за изградба на лесна
и незагадувачка индустрија (зелена
индустриска зона) м.в.Галабово на
КП бр.935/1 КО Бистренци,
11. Локална
урбанистичка
планска
документација за изградба на лесна
и незагадувачка индустрија (зелена
индустриска зона) м.в.Галабово на
КП бр.949 КО Бистренци и КП бр.46
КО Корешница,
12. Изработка на локална урбанистичка
планска документација за изградба
на
лесна
и
незагадувачка
индустрија на дел од КП бр.461 КО
Бистренци.

4. Локална
урбанистичка
планска
документација за изградба на лесна
и незагадувачка индустрија на КП
бр.4494 и др. м.в.Куријте во КО
Демир Капија,

13. Изработка на ЛУПД за изградба на
базна
станица
за
мобилна
телефонија БТС Раскол, на дел од
КП 373/1, КО Демир Капија,
Општина Демир Капија

5. Локална
урбанистичка
планска
документација за изградба на лесна
и незагадувачка индустрија на КП
бр.4451/2, 4452, 4453, 4454, 4455,
4457, 4458, 4461 и др. м.в.Куријте
во КО Демир Капија,

14. Изработка на ЛУПД за изградба на
Е2 – комунална супраструктура
(фотоволтна централа), на дел од
КП 21/1, КО Бистренци, општина
Демир Капија,

6. Локална
урбанистичка
планска
документација за изградба на лесна
и незагадувачка индустрија на дел
од КП бр.1281, 1451 и др.
м.в.Неволани во КО Корешница,
7. Локална
урбанистичка
планска
документација за изградба на лесна
и незагадувачка индустрија на дел
од КП бр.5642 и КП бр.3302/1, и др.
м.в. Вандов лак во КО Демир
Капија,
8. Локална
урбанистичка
планска
документација за изградба на лесна
и незагадувачка индустрија на дел
од КП бр. и КП бр. 724, 734, 735,
736, 737, 738, 739, 740, 741, 742,
743, 745, 746, 747, 748, 751/1, 752,

15. Локална
урбанистичка
планска
документација за изградба на базна
станица за мобилна телефонија
БТС Раскол, на дел од КП 373/1, КО
Демир Капија,
16. Локална
урбанистичка
планска
документација за изградба на лесна
незагадувачка
индустрија
(сепарација) на КП бр.1775 и др. во
КО Демир Капија,
17. Изработка на локална урбанистичка
планска документација (ЛУПД) за
изградба на Г2 - лесна индустрија
(фарми) на КП бр.95/1 дел, КП
бр.95/2 дел, КП бр.96 дел, КП бр.97
дел, КП бр.99 дел, КП бр.100, КП
бр.101 дел, КП бр.102, КП бр.115,
КП бр.116/1, КП бр.116/2, КП
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бр.117/1
и
КП
бр.117/2
КО
Корешница, Општина Демир Капија,

So lokalna urbanisti~ka planska
dokumentacija mo`e da se vr[i ureduvawe
na prostorot so opredeluvawe na grade`na
parcela von planskiot opfat za gradbi od
vtora kategorija utvrdeni soglasno so
Zakonot za gradewe.
Dokolku op[tinata ima potreba za
izrabotka na lokalna urbanisti~ka
planska
dokumentacija
Sovetot
na
op[tinata dopolnitelno ]e donese
Odluka. Zainteresiranite pravni i
fizi~ki lica mo`at da dostavat do
op[tinata lokalna urbanisti~ki planska
dokumentacija. Op[tinata sproveduva
javna prezentacija i javna anketa na na~in
i postapka utvrdeni so Zakonot za
prostorno i urbanisti~ko planirawe.
Lokalnata urbanisti~ka planska
dokumentacija
ja
odobruva
Gradona~alnikot.

Бр.20

Стр. 57

Dr`avnata urbanisti~ka planska
dokumentacija ja odobruva Ministerstvoto
za transport i vrski.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Urbanisti~kite
planovi
i
lokalnita
urbanisti~ka
planska
dokumentacija se izrabotuvaat vrz osnova
na planska programa so koja se utvrduva
granicata i sodr`inata na planskiot
opfat.
Cenata na planovite se presmetuva
po hektar povr[ina, po dogovor so
pravnoto lice po pat na javna nabavka
soglasno Zakonot za javnite nabavki.
Ovaa Programa vleguva vo sila
osmiot den od denot na objavuvaweto vo
"Slu`ben glasnik na Op[tina Demir
Kapija".
Број 08 – 1019/17
27.12.2018 година
Демир Капија

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

__________________________________________
VI.

ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА НА
ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Државна
урбанистичка
планска
документација за бензинска пумпна
станица и услужен центар на
магистрален пат М1 м.в.Черловец,
КО Демир Капија
2. Државна
урбанистичка
планска
документација за бензинска пумпна
станица и услужен центар на
магистрален пат М1 м.в.Горни
лозја, КО Демир Капија

So
dr`avnata
urbanisti~ka
planska dokumentacija mo`e da se vr[i
ureduvawe na prostorot so opredeluvawe
na grade`na parcela von planskiot opfat
za gradbi od prva kategorija utvrdeni
soglasno so Zakonot za gradewe.
Dokolku op[tinata ima potreba za
izrabotka na dr`avna urbanisti~ka
planska
dokumentacija
dostavuva
inicijativa do Ministerstvo za transport
i vrski na na~in i postapka utvrdeni so
Zakonot za prostorno i urbanisti~ko
planirawe.

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 изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици во општина
Демир Капија за 2019 година
Се објавува Програма за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици во општина
Демир Капија за 2019 година, што Советот
на Општина Демир Капија ја донесе на
седницата одржана на 27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/11
31.12.2018 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
14 stav 4 i ~len 60 stav 4 od Zakonot za
javnite pati{ta ("Slu`ben vesnik na
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Republika Makedonija" br.84/08, 52/09,
114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12,
163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15,
116/15, 150/15, 31/16, 71/16 i 163/16),
Sovetot na op{tina Demir Kapija na
sednicata odr`ana na den 27.12.2018
godina, ja donese slednata:

-

Agencija za dr`avni
pati{ta

-

Biro za regionalen
razvoj

-

Buxet
op{tina

-

Svetska
banka

na

Бр.20

Стр. 58

...................................
.............

1.750.000,00
den.

................................
............

5.436.068,00
den.

...................................................
..................

1.000.000,00
den.

...................................................
..................

2.642.505,00
den.

P R O G R A M A
Za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i
za{tita na lokalnite pati{ta i ulici vo
op{tina Demir Kapija za 2019 godina

I. VOVED
Na podra~jeto na op{tina Demir
Kapija lokalnata patna mre`a e vo
dol`ina od 39,9 km.
Postoe~kite lokalni patni pravci
se slednite:

Sostojba
Paten pravec

Dol`ina
km

Demir Kapija - Dren

7,0

4,0

Asfaltiran

^iflik -Dra~evica

6,5

3.0

Zemjen

Kore{nica -^elevec

5,4

4,0

Zemjen

M1 - Pr`devo

4,0

4.0

Asfaltiran

Pr`devo - Besvica

4,5

3.0

Zemjen

Dren -Kopri{nica

4,5

4,0

Zemjen

5,7

4,0

Zemjen

2,3

3.5

Асфалтиран

^elevec-Iberli
Ko{arka
R 103 - Klisura

-

[irina
m

II. PRIHODI
Vo 2019 godina za izgradba na
lokalni pati{ta i ulici se planira da se
ostvarat
sredstva
vo
visina
od
10.828.573,00 denari i toa po izvori:

III. IZGRADBA I ODR@UVAWE NA
LOKALNITE PATI[TA
Od sredstvata dobieni vo 2019
godina od Agencijata za dr`avni pati{ta
se
predviduva
tekovno
i
zimsko
odr`uvawe na lokalnite pati{ta.
Za izgradba (rekonstrukcija) na
lokalni pati{ta i ulici se predvideni
sredstva koi se planiraat da se dobijat
od: Agencijata za dr`avni pati{ta, Biro
za regionalen razvoj, Buxet na Op{tina
Demir Kapija i Svetska banka. So
obezbeduvawe na sredstvata za izgradba i
rekonstrukcija na odreden lokalen paten
pravec vo ramkite na objektivnite
mo`nosti }e se pristapi kon realizacija
na objektot
IV. IZGRADBA NA ULICI
Najgolem del od sredstvata
dobieni od Agencijata za dr`avni
pati{ta i od Buxetot na op{tina Demir
Kapija }e se iskoristat za izgradba i
asф altirawe na ulici koi se utvrdeni
kako prioritetni vo grad Demir Kapija.
Izbraniot
izveduva~
sprema
raspolo`ivite
sredstva
(lu|e
i
mehanizacija) zaedno so nadle`niot organ
na op{tinata }e ja utvrdat dinamikata na
rabota.
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Демир Капија

OBEM NA RABOTITE
Naziv na ulici
Sanacija na ulica
(Partizanska 2, 8 Mart, Boris
Kidri~, M.Tito - bagremar,
Jane Sandanski, 11 Oktomvri
i dr.) vo Demir Kapija i
naselenite mesta ^iflik,
Bistrenci i Kore{nica
Rekonstrukcija na ulica
11-ti Oktomvri vo Demir
Kapija
Rekonstrukcija na ulica br. 3
(krak na ul.Partizanska) vo
Demir Kapija
Izgradba na novo soobra}ajno
povrzuvawe na obikolnica so
avtopat E-75, preku dogradba
na aneks klu~ka, vo Demir
Kapija
Tekovno i zimsko
odr`uvawe

Dol`
ina

Vid i obem
na
rabotite

vrednost

2.500
m.

Grade`no
asfalterki
raboti

1.000.000,
00 den.

158 m

248 m

380 m

Grade`no
asfalterki
raboti
Grade`no
asfalterki
raboti

2.642.505,
00 den.

Бр.20
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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) а во врска со член 99
став 1 алинеја 1 од Законот за градежно
земјиште ("Службен весник на Република
Македонија" бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15,
31/16, 142/16 и 190/16), Советот на
Општина Демир Капија на седницата
одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

1.331.686,
00 den.

Grade`no
5.504.382,00
asfalterki
den.
raboti
350.000,00
den

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТАНА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕМИР
КАПИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

V. ZAVR[NI ODREDBI
Ovaa programa vleguva vo sila
osmiot den od denot na objavuvaweto vo
"Slu`ben glasnik na op{tina Demir
Kapija".
Број 08 – 1019/18
27.12.2018 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 работа во
областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република
Македонија на подрачјето на Општина
Демир Капија за 2019 година
Се објавува Програма за работа во
областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република
Македонија на подрачјето на Општина
Демир Капија за 2019 година, што Советот
на Општина Демир Капија ја донесе на
седницата одржана на 27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/12
31.12.2018 година

Градоначалник на
Општина Демир Капија,

ВОВЕД:
Општ дел
Со донесување на Законот за
градежно земјиште ("Службен весник на
Република
Македонија"
бр.15/15
од
02.02.2015), градежното земјиште може да
биде во сопственост на Република
Македонија, општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје, домашни и
странски правни и физички лица.
Сопственоста
на
градежното
земјиште создава права и обврски.
Сопственоста на градежното земјиште
вклучува и право на градење на
земјиштето. Одлука за стекнување
на
сопственост на градежното земјиште за
општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје донесува Советот.
Сопственоста на општините им ги
овозможува следните права: на градење,
користење, пренесување на правото на
градење на други лица и отуѓување на
градежното земјиште.
Со
градежното
земјиште
сопственост на Република Македонија
управува
Владата
на
Република
Македонија.
Градежното земјиште наменето за
општа употреба можат да го користат сите
правни и физички лица, општините,
општините во градот Скопје и градот
Скопје. Правото на користење Владата на
Република Македонија може да го пренесе
на општините.
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Сопственоста
на
градежното
земјиште ја опфаќа неговата површина и се
она што е со него трајно поврзано, а се
наоѓа над или под површината.
Градежното земјиште е добро од
општ интерес за Република Македонија, а
уредувањето на градежното земјиште е
дејност од јавен интерес.
Градежното земјиште може да биде
изградено и неизградено, уредено и
неуредено. Изградено градежно земјиште е
земјиште на кое е изграден објект од траен
карактер кој е запишан во јавните книги за
запишување на правата на недвижностите
и земјиштето што служи за редовна
употреба на објектот опфатено со
границите на градежната парцела.
Уредено градежно земјиште е
земјиште
опремено
со
комунална
инфраструктура, додека неуредено е
земјиште на кое нема изградено комунална
инфраструктура.
Градежно земјиште е земјиште кое
е планирано со урбанистички план или
урбанистичко планска документација.
Градежна парцела е дел од
градежното земјиште, чиишто граници се
утврдени со урбанистички план или
урбанистичко планска документација и
може да се состои од една, од повеќе
катастарски парцели или од делови на
катастарски парцели.
Објект од траен карактер е објект
кој е запишан во јавните книги за
запишување на правата на недвижностите.
Објект од времен карактер е
монтажно-демонтажен или типски објект кој
се поставува на градежно неизградено
земјиште заради привремена употреба на
просторот до реализација на урбанистички
план. Времените објекти не се дел од
градежното земјиште и врз основа на нив
не може да се стекне сопственост на
градежното земјиште.
Инфраструктурен објект е објект од
областа на сообраќајот (копнен, воден и
воздушен
сообраќај),
подземна
или
надземна инсталација (вод) и електронски
комуникациски мрежи и средства, со сите
нивни придружни инсталации предвидени
со проект за инфраструктура.
Прометот со градежното земјиште е
слободен.
Градежното земјиште сопственост
на Република Македонија може да се отуѓи,
да се даде под долготраен закуп, под
краткотраен закуп, да се разменува, да се
заснова право на стварна службеност, да
се даде на трајно користење, да се пренесе
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правото на сопственост
или да се
востановат други стварни права.
А) Просторен опфат и предмет на
Програмата
Предмет на Програмата е менаџирање со
градежното земјиште во сопственост на
Република Македонија што се наоѓа на
територијата на Општина Демир Капија,
дефинирана
според
територијалната
организација на Република Македонија, за
време на календарска 2019 година.
За да може да се врши отуѓување, давање
под закуп, на градежното земјиште
потребно е да се изработи мапа на
државното
градежно
земјиште
во
општината со сите нумерички податоци за
истото.
Важен фактор во оваа постапка е и
категоријата урбанистички план, односно
урбанистичките планови врз основа на кои
може да се издаде одобрение за градење.
Во текот на годишната Програма се
предвидува предмет на менаџирање со
градежното земјиште во сопственост на
Република
Македонија
да
бидат
градежните парцели што се наоѓаат на
териториите на следните населени места и
локалитети: Град Демир Капија (Централно
градско подрачје, индустриска зона Попова
Кула и зона за спорт и рекреација Логот и
Куријте), населено место Дрен (локалитет
Дошница), населено место Бистренци, и др.
Б) Основи за изработка на Програмата
 Законски основ
Законски
основ
на
програмата
за
управување со градежното земјиште се:
Закон за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" 5/2002), Закон за градежно
земјиште ("Службен весник на РМ" бр.
15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16).
 Основни плански документи
Други документи потребни за изработка на
Програмата
се
следните
стратешки,
развојни и плански документи донесени на
локално ниво:
o Стратегија
за
локален
економски
развој
на
Општина Демир Капија за
плански период од 2015 до
2020 год.
Цели и развојни правци на документот,
особено деловите што се однесуваат на
одделни населени места/локалитети што се
предмет на Програмата.
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Стратешката цел 1: Намалување на
невработеноста и на можностите за
самовработување и поддршка на
МСП при создавање на нови
инвестиции и проширување на
постоечките, предвидено е да се
реализираат следниве проекти:
1.1 Создавање на база на податоци
за пазарот, социо-економските
карактеристики на општината и
расположливите ресурси;
1.2 Иницијативи за отворање на
банкарски експозитури
1.3 Со помош на невладиниот сектор
организирање на обуки во делот на
менаџментот и маркетингот како и
комуникациски
вештини
на
постојните
и
потенцијалните
претприемачи
како
и
на
вработените во бизнис секторот
(МСП);
1.4 Посредување за отворање на
канцеларии
на
подрачните
министерства;
1.5 Организирање на информативни
кампањи
за
можностите
за
самовработување, каде ќе се
презентираат постојни и идни
програми на Владата и нејзините
агенции и тела;
1.6 Зајакнување на економијата на
општина Демир Капија преку
поддршка
за
отворање
на
социјални претпријатија (МИР)
1.7 Едукација
на
локалната
администрација за поддршка на
претприемништвото и МСП
1.8
Поддршка
на
женското
претприемништво и вработување
на младата популација

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

Стратешката цел 2. Подобрување на
квалитетот на живот на граѓаните
предвидено е да се реализираат повеќе
проекти од областа на комуналната и
социјалната инфраструктура, како што
се доизградба и реконструкција на
системите
за
водоснабдување
и
канализација, уличното осветлување
како
и
изградба
на
спортско
рекреативни центри:
2.1 Интервенции
во
водоводната
инфраструктура во градот и
населените места, каде што не е
извршена замена на азбестноцементни
цевки
со
нови
полиуретански цевки со што ќе се
решат истовремено два проблема
– големите загуби на вода во
секундарната мрежа и ќе се

2.9
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подобри квалитетот на водата за
пиење, затоа што во градот
главниот цевковод е заменет,
останува
само
секундарната
мрежа;
Искористување
на
водените
ресурси
на
територијата
на
општината
со
изградба
на
акомулации
и
мали
хидроцентрали. (Постои готова
Физибилити студија за изградба на
акумулациона брана на р.Дошница
со
мала
хидроцентрала
и
секундарен
водоснабдителен
систем на река Дошница);
Изградба
на
системи
за
одведување на фекална вода во
селата кои не се покриени со
систем за канализација, освен
Градот и селата Бистренци и
Корешница;
Изградба
на
атмосферска
канализација во градот;
Изградба
на
пречистителна
станица за отпадни води која ќе ги
собира
отпадните
води
и
пречистени ќе ги исфрла во
реципиентот;
Реконструкција и одржување на
улици
во
Демир
Капија
и
населените
места,
како
и
локалните патишта, посебно на
оние кои водат до населените
места
и
рекреативните
(туристички) локалитети и урбано
уредување на населените места и
туристичките
(ракреативни
и
археолошки) локалитети;
Изградба на спортско рекреативни
локалитети;
Подобрување на условите за
работа на институциите од јавен
карактер во општината,
Реконструкција и модернизација на
уличното
осветлување
во
општината со примена на мерките
за енергетска ефикасност.

Стратешката цел 3: Зголемување на
економската активност преку развој
на земјоделие и преработки на
земјоделски производи и развој на
туризмот и поддршка на инвестиции
во земјоделството, фармерството и
преработувачката
индустрија
предвидено е да се реализираат
следниве проекти:
3.1 Да се воспостави систем на
едукација и информирање на
земјоделците и компаниите од
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земјоделската дејност за примена
на добри земјоделски практики,
добра хигиенска пракса и органско
производство;
3.2 Подготовка
на
план
за
класификација на земјиштето и
растенијата;
3.3 Оргнизирање
и
посета
на
земјоделски саеми;
3.4 Помош и поддршка за подготовка
на
проектни
апликации
за
расположливите
европски
фондови (ИПАРД) и поддршка при
изработка на документацијата во
надлежност
на
општинската
администрација;
3.5
Информативни кампањи за
кредитирање во земјоделството;
3.6 Брендирање
на
специфични
земјоделски
производи
(козјо
сирење, маџун и црвен пипер)со
ознаките: заштитена ознака на
потекло
(ЗОП),
заштитена
географска
ознака
(ЗГО),
гарантиран
традиционален
специјалитет (ГТС) или колективна
трговска марка (КТМ);
3.7
Уредување на клисурата за
спортско – туристички активности и
означување
и
отворање
на
планински и велосипедски патеки
во соработка со Агенцијата за
туризам на Република Македонија
како и трасирање и обележување
на уште 11 планинарски и
велосипедски патеки;
3.8 Организирање и обележување на
вински и еко-туристички патеки;
3.9 Обуки од неформално и формално
образование
од
областа
на
туризмот и угостителството
3.10 Изградба и опремување на Етно
село „Клисура„
3.11 Изградба на пристапен пат и
сигналитика
до
рекреативните
туристички атракции
Горен и
Долен Змејовец и Кинески колиби
и археолошките локалитети.
3.12 Центар за промоција и продажба
на традиционални производи
Стратешката цел 4: Промоција на
Општината за целите на ЛЕР
предвидено е да се реализираат
следниве проекти:
4.1 Формирање на контакт точка во
општината
за
потенцијалните
домашни и странски инвеститори;
4.2 Подготовка
на
урбанистичка
документација за нови индустриски
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зони
на
територијата
на
општината;
4.3 Изработка на Водич за инвестици
(вклучувајќи ја и можноста за
инвестиции во искористување на
обновливите извори на енергија);
4.4 Обезбедување на информации до
агенцијата за привлекување на
странски
инвестиции
и
економските промотори;
4.5 Поддршка и посредување за
обезбедување
на
потребните
дозволи
за
домашните
и
странските инвеститори
Локален
еколошки
акционен план за Општина
Демир Капија за плански
период од 2011 до 2016 год.
Цели и развојни правци на документот,
особено деловите што се однесуваат на
одделни населени места/локалитети што се
предмет на Програмата.
Приоритетни проблеми во областа на
животната средина.
Приоритет 1: Доизградба на канализациони
системи и изградба на пречистителни
станици за комунални води во општинскиот
центар и населените места. Цели: Изградба
на системи за прифаќање и одведување до
реципиент на отпадните фекални и
атмосферски води, системи за прифаќање
и пречистување на комуналните отпадни
води;
Приоритет 2: Изградба на водоснабдителни
системи за вода за пиење. Цели: Изградба
на системи за снабдување на населението
со вода;
Приоритет 3: Изградба на пречистителни
станици за вода за пиење во населените
места;
Приоритет 4: Изградба на системи за
интегрирано управување со цврст отпад
Приоритет 5: Селекција, сепарирање и
искористување на рециклабилните отпадни
материи, Цел: Генерирање на приходи во
општината преку чиста животна средина
Приоритет 6: Неконтролирана употреба на
вештачки ѓубрива и пестициди. Едукација
на земјоделците за начините на употреба
на заштитни средства и стандардите за
производство на органска храна. Цел:
Заштита на почвите и земјоделските
производи;
Приоритет 7 Донесување на урбанистичка
документација со која ќе се избегне
ненаменското користење на земјоделско
земјиште за други цели. Цел: Урбанизација
на просторот и заштита на земјоделското
земјиште;
o
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Приоритет 8: Искористување на органскиот
отпад-биомаса од земјоделството, Цел:
Заштита на природата и производство на
енергија
Приоритет 9: Заштита на шумскиот фонд.
Цел: Заштита на шуми и унапредување на
природата;
Приоритет 10: Заштита на ендемичнизагрозени видови преку прогласување на
заштитни зони на природата, Цел: Заштита
на природата и растенијата;
Приоритет 11: Контрола на квалитетот на
водите, Цел: Заштита на водите
Приоритет 12: Контрола на бројот на
уловен дивеч. Цел: Заштита на дивечот и
природата
Приоритет 13: Воведување на органско
производство на еколошки чиста храна.
Цел: Заштита на природата и човековото
здравје и економска состојба
Приоритет 14: Заштита на бучава
Приоритет
15:
Зголемување
на
енергетската ефикасност и искористување
на обновливите извори на енергија. Цел:
Подобрување на енергетската ефикасност
o Генерален урбанистички
план на Град Демир Капија
за плански период од 1999
до____год.
Цели и развојни правци на документот,
особено деловите што се однесуваат на
одделни населени места/локалитети што се
предмет на Програмата.
Целите на ГУП е да се опфатат
елементите:
Оптимализација
на
големината на структурата и функцијата на
организмот
на
градот;
Просторно
разместување
на
стопанските
и
нестопанските капацитети, со посебно
водење
сметка
за
задржување
на
постојните капацитети; Поставување на
зони за домување, работа, спорт и
рекреација; Утврдување на влијанието и
заштита од елементарни и др.непогоди;
Утврдување на граница на урбанистички
опфат; Одредување на соодветно ниво на
стандард за домување; Обезбедување на
оптимална просторна разместеност на
терцијалните дејност; Соодветен третман
на градско зеленило; Дефинирање на
оптимално решение на сообраќајната
мрежа, избор на најефикасни ситеми на
инфраструктура
o Урбанистички планови за
населените места
Цели и развојни правци на документот,
особено деловите што се однесуваат на
одделни населени места/локалитети што се
предмет на Програмата.

Бр.20

Стр. 63

Цел на локалната урбанистичка планска
документација е добивање на услови за
градење на градежните парцели со
утврдување на класата на намена и
површините за градба со важечките Закони
и Правилници и детално дефинирање на
урбанистички, архитектонски и комунални
параметри за идните градежни активности.
o Програма за изработка на
урбанистички планови во
Општина Демир Капија за
2019 година
В) Лица вклучени
Програмата

-

во

изработка

на

Лица од проектниот тим
изработка на Програмата:
Тони Петков, дипл.инж.архитект
Јулијана Гацева, дипл.правник

за

1. Цели на Програмата
 Општи цели на Програмата
Обезбедување на услови за социоекономски развој на општината, преку
правење просторни услови за развој.
Конкретни цели на Програмата по
населени места, урбани блокови
и локалитети
Заинтересираните граѓани за изградба на
сопствени простори за обавување на
дејност можат да ја реализираат својата
потреба, а со тоа да придонесат за развој
на населеното место/локалитет, користење
на локалните ресурси, вработување на
лица, обезбедување на подобри услови за
живеење.


2. Обем и преглед на градежно земјиште
што е предмет на Програмата
(групирани по населено место и по
урбанистички план)
 Графички прилог со одбележани
градежни парцели што ќе бидат
предмет на менаџирање во тоа
населено
место/локалитет,
идентификувани
со
број
на
градежните парцели
 Детален преглед на градежни
парцели (по населено место и по
урбанистички план)
А. Градежни парцели што ќе
бидат предмет на отуѓување
по пат на јавно надавање
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Детален урбанистички план за УБ 5 и УБ 12 Демир Капија 2007 - 2012 год.
Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во м2

ДУП Д.Капија
УБ 12 ГП.бр.112
480.00

Намена на
земјиште
(основна класа)

А
Домување

Намена на
земјиште опис

А1
Индивидуално
домување,
м.в.11 Октомври

броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број

4085/6 и дел од
КП 4185

Површина на
градба

136.00

Бруто развиена
површина

408.00

Процент на
изграденост
коефициент на
искористеност
на земјиштето
максимална
дозволена
висина
Катност

⁄
⁄

7.60
П+1+По
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 65

Детален урбанистички план - измена и дополна зона за индустрија Попова Кула 2000 година
Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во м2

ДУП Попова
Кула 2001
ГП.бр.12
2617.00

ДУП Попова
Кула 2001
ГП.бр.13
1509.00

ДУП Попова
Кула 2001
ГП.бр.25
2471.00

ДУП Попова
Кула 2001
ГП.бр.26
1434.00

ДУП Попова
Кула 2001
ГП.бр.27
1225.00

ДУП Попова
Кула 2001
ГП.бр.28
1289.00

ДУП Попова
Кула 2001
ГП.бр.29
1408.00

ДУП Попова
Кула 2001
ГП.бр.36
1700.00

ДУП Попова
Кула 2001
ГП.бр.37
1803.00

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број

КП 1226/51

КП 1226/5

КП 1226/17

КП 1226/18

КП 1226/19

КП 1226/20

КП 1226/21

КП 1235/2,
1240, 1230

КП 1226/28

Површина на
градба

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Бруто развиена
површина

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Процент на
изграденост

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Намена на
земјиште
(основна класа)

Намена на
земјиште опис

коефициент на
искористеност
на земјиштето
максимална
дозволена
висина
Катност

31 Декември 2018

Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во м2

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

ДУП Попова
Кула 2001
ГП.бр.39
1887.00

ДУП Попова
Кула 2001
ГП.бр.40
1972.00

ДУП Попова
Кула 2001
ГП.бр.41
1669.00

Намена на
земјиште
(основна класа)

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси

Намена на
земјиште опис

Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број

КП 1226/30

КП 1226/31

КП 1226/32

Површина на
градба

⁄

⁄

⁄

Бруто развиена
површина

⁄

⁄

⁄

Процент на
изграденост

⁄

⁄

⁄

коефициент на
искористеност
на земјиштето

⁄

⁄

⁄

7,2

7,2

7,2

⁄

⁄

⁄

максимална
дозволена
висина
Катност

Бр.20

Стр. 66
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 67

Детален урбанистички план Попова Кула ИЗМЕНА (2012 - 2017 год.)
Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во м2
Намена на
земјиште
(основна класа)

Намена на
земјиште опис
броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број

ГП.бр.3

5095.00

ГП.бр.4

5780.00

ГП.бр.5

8481.00

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

1106/5, 1101/4,
1102/4 и 3253/2

1106/4, 1105/2,
1102/5 и
1103/3

1106/3, 1104/3,
1105/1, 1102/6 и
1103/2

ГП.бр.6

7352.00

ГП.бр.7

2180.00

ГП.бр.8

4971.00

ГП.бр.14

ГП.бр.15

ГП.бр.16

2239.00

2932.00

3701.00

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија

1106/2 и 1104/2

1222/2, 1223/2
и 1226/67

1222/3, 1223/3,
1230/6 и
1226/66

1230/7, 1226/5,
1226/6, 1223/2,
1231/2 и 1093/3

Г Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова Кула
КО Д.Капија

1093/4, 1226/81,
1226/82,
1226/83, 1230/6
и 1231/1

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија
1093/5,
1226/84,
1230/5, 1231/3
и 1232/2

Површина на
градба

2937.00

2385.00

3290.00

4113.00

598.00

1800.00

939.00

1458.00

1801.00

Бруто развиена
површина

3818.00

3101.00

4277.00

5347.00

777.00

2340.00

1221.00

1895.00

2341.00

57,6

41,2

38,8

55,9

27,4

36,2

41,9

49,7

48,7

0.75

0.54

0.50

0.73

0.36

0.47

0.55

0.65

0.63

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

П-(П+1 30%)

П-(П+1 30%)

П-(П+1 30%)

П-(П+1 30%)

П-(П+1 30%)

П-(П+1 30%)

П-(П+1 30%)

П-(П+1 30%)

П-(П+1 30%)

Процент на
изграденост
коефициент на
искористеност
на земјиштето
максимална
дозволена
висина
Катност

31 Декември 2018

Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во м2
Намена на
земјиште
(основна класа)

Намена на
земјиште опис
броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

ГП.бр.17

15397.00
Г
Производство,д
истрибуција и
сервиси
Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија
м.в.Попова
Кула КО
Д.Капија
1093/2,
1226/85,
1229/2, 1230/4,
1232/1 и 1233/3

Површина на
градба

10414.00

Бруто развиена
површина

13538.00

Процент на
изграденост

67,6

коефициент на
искористеност
на земјиштето

0.88

максимална
дозволена
висина

⁄

Катност

П-(П+1 30%)

Бр.20

Стр. 68
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 69

Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) - измена, 2011 - 2021
Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во м2

ГП.бр.1

ГП.бр.2

ГП.бр.3

ГП.бр.4

ГП.бр.5

ГП.бр.6

ГП.бр.7

ГП.бр.14

ГП.бр.15

823,00

659,00

604,00

718,00

654,00

674,00

926,00

920,00

934,00

Намена на
земјиште
(основна класа)

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

Намена на
земјиште опис

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број

дел од 914,917

846/18 и 914/2

846/17

846/16

846/15

846/14

846/13

877/55

877/54

Површина на
градба

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

216,00

216,00

216,00

Бруто развиена
површина

576,00

576,00

576,00

576,00

576,00

576,00

864,00

864,00

864,00

Процент на
изграденост

17,00

22,00

24,00

20,00

22,00

21,00

23,00

23,00

23,00

коефициент на
искористеност
на земјиштето

0,70

0,87

0,95

0,80

0,88

0,85

0,93

0,94

0,93

максимална
дозволена
висина

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

Катност

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк
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Број на
градежна
парцела

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 70

ГП.бр.16

ГП.бр.18

ГП.бр.19

ГП.бр.20

ГП.бр.21

ГП.бр.23

ГП.бр.25

ГП.бр.28

ГП.бр.30

вкупна
површина во м2

1320,00

766,00

751,00

850,00

765,00

718,00

594,00

877,00

721,00

Намена на
земјиште
(основна класа)

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

Намена на
земјиште опис

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број

дел од 877

877/52

877/51

877/58

877/49

дел од 877

дел од 877

дел од 877

дел од 877

Површина на
градба

337,00

144,00

216,00

216,00

144,00

230,00

238,00

216,00

216,00

Бруто развиена
површина

1348,00

576,00

864,00

864,00

576,00

920,00

952,00

864,00

864,00

Процент на
изграденост

26,00

19,00

29,00

25,00

19,00

32,00

40,00

25,00

30,00

коефициент на
искористеност
на земјиштето

1,02

0,75

1,15

1,02

0,75

1,28

1,60

0,99

1,20

максимална
дозволена
висина

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

Катност

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк
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Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во м2

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 71

ГП.бр.33

ГП.бр.34

ГП.бр.35

ГП.бр.36

ГП.бр.37

ГП.бр.38

ГП.бр.39

ГП.бр.40

ГП.бр.43

485,00

496,00

515,00

532,00

602,00

642,00

460,00

558,00

662,00

Намена на
земјиште
(основна класа)

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

Намена на
земјиште опис

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број

877/34

877/35

877/36

877/37 и 887/6

877/38 и 887/5

877/39, 877/40,
887/3 и 887/4

877/21

877/20

877/59, 877/15
и 886/1

Површина на
градба

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

144,00

100,00

100,00

148,00

Бруто развиена
површина

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

576,00

400,00

400,00

592,00

Процент на
изграденост

25,00

24,00

23,00

23,00

20,00

22,00

22,00

18,00

22,00

коефициент на
искористеност
на земјиштето

0,99

0,97

0,93

0,90

0,80

0,90

0,87

0,72

0,90

максимална
дозволена
висина

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

Катност

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк
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Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во м2

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 72

ГП.бр.44

ГП.бр.45

ГП.бр.47

ГП.бр.48

ГП.бр.49

ГП.бр.50

ГП.бр.54

ГП.бр.55

ГП.бр.56

571,00

687,00

581,00

556,00

512,00

423,00

531,00

233,00

576,00

Намена на
земјиште
(основна класа)

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

Намена на
земјиште опис

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број

дел од 877, 887
и 886

дел од 877, 887
и 888

887/7 и 889/5

887/8, 889/4 и
890/4

887/9, 889/3 и
890/3

887/10, 889/2 и
890/2

877/30

дел од 877/1 и
881

887/29

Површина на
градба

146,00

144,00

150,00

150,00

150,00

120,00

120,00

92,00

120,00

Бруто развиена
површина

584,00

576,00

600,00

600,00

600,00

480,00

480,00

368,00

480,00

Процент на
изграденост

26,00

21,00

26,00

27,00

29,00

28,00

23,00

39,00

21,00

коефициент на
искористеност
на земјиштето

1,02

0,84

1,03

1,08

1,17

1,13

0,90

1,58

0,83

максимална
дозволена
висина

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10,20 м

10,20 м

Катност

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк
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Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во м2
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Бр.20

Стр. 73

ГП.бр.57

ГП.бр.58

ГП.бр.59

ГП.бр.60

ГП.бр.61

ГП.бр.63

ГП.бр.65

ГП.бр.67

ГП.бр.69

243,00

489,00

510,00

355,00

465,00

393,00

475,00

506,00

326,00

Намена на
земјиште
(основна класа)

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

А
Домување

Намена на
земјиште опис

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

А1
Домување во
станбени куќи

броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број

дел од 877/1 и
881

дел од 877/1

дел од 887/1

дел од 887/1 и
882

дел од 887/1 и
882

дел од 887, 877
и 884

дел од 887, 877
и 884

дел од 887,877 и
885

дел од 885 и
877

Површина на
градба

94,00

125,00

124,00

136,00

137,00

116,00

116,00

103,00

103,00

Бруто развиена
површина

376,00

500,00

496,00

544,00

548,00

464,00

464,00

412,00

412,00

Процент на
изграденост

39,00

26,00

24,00

38,00

29,00

30,00

24,00

20,00

32,00

коефициент на
искористеност
на земјиштето

1,55

1,02

0,97

1,53

1,18

1,18

0,98

0,81

1,26

максимална
дозволена
висина

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

10.20 м

Катност

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк

П+2+пк
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Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во м2
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Бр.20

Стр. 74

ГП.бр.88

ГП.бр.89

ГП.бр.90

ГП.бр.91

ГП.бр.92

ГП.бр.93

ГП.бр.94

ГП.бр.95

3842,00

3005,00

2484,00

3100,00

4254,00

3080,00

2874,00

2967,00

ГП.бр.100

112,00

Намена на
земјиште
(основна класа)

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси

Г
Производство
дистрибуција,
и сервиси

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси

Г
Производство,
дистрибуција и
сервиси

Е
Инфраструктур
а

Намена на
земјиште опис

Г2 - Лесна и
незагадувачка
идустрија

Г2 - Лесна и
незагадувачка
идустрија

Г2 - Лесна и
незагадувачка
идустрија

Г2 - Лесна и
незагадувачка
идустрија

Г2 - Лесна и
незагадувачка
идустрија

Г2 - Лесна и
незагадувачка
идустрија

Г2 - Лесна и
незагадувачка
идустрија

Г2 - Лесна и
незагадувачка
индустрија

Е2 - Комунална
инфраструктур
а

броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број

дел од
1007,936,937,
1002 и 940

дел од
1007,936,937 и
940

дел од
1007,936,937,94
2,938 и 939

дел од
1007,942,936,
937 и 940

дел од
1007,943,942,93
6,940 и 939

дел од
931,933,934 и
932

дел од
934,933,935 и
1002

934/2, 935/2,
939/2, 940/3,
996/2 и 1002/2

дел од 877

Површина на
градба

1967,00

1581,00

1154,00

1762,00

2477,00

1784,00

1612,00

1369,00

20,00

Бруто развиена
површина

2557,00

2055,00

1500,00

2291,00

3220,00

2319,00

2096,00

1780,00

20,00

Процент на
изграденост

51,00

53,00

46,00

57,00

58,00

58,00

56,00

46,00

18,00

коефициент на
искористеност
на земјиштето

0,67

0,68

0,60

0,74

0,76

0,75

0,73

0,60

0,18

максимална
дозволена
висина
Катност

Тех.проц

Тех.проц

Тех.проц

Тех.проц

Тех.проц

Тех.проц

Тех.проц

Тех.проц

⁄

П (П+1 30%)

П (П+1 30%)

П (П+1 30%)

П (П+1 30%)

П (П+1 30%)

П (П+1 30%)

П (П+1 30%)

П (П+1 30%)

П
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Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во м2
Намена на
земјиште
(основна класа)
Намена на
земјиште опис
броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број
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ГП.бр.101

96,00

ГП.бр.102

92,00

ГП.бр.103

1065,00

Е
Инфраструктур
а
Е2 - Комунална
инфраструктур
а

Е
Инфраструктур
а
Е2 - Комунална
инфраструктур
а

Е
Инфраструктур
а
Е3 - Комунална
инфраструктур
а

дел од 877

дел од 877

дел од 907, 906,
905

Површина на
градба

20,00

20,00

100,00

Бруто развиена
површина

20,00

20,00

100,00

Процент на
изграденост

21,00

22,00

9,00

0,21

0,22

0,09

⁄

⁄

⁄

П

П

П

коефициент на
искористеност
на земјиштето
максимална
дозволена
висина
Катност

Бр.20

Стр. 75
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Бр.20

Стр. 76

Детален урбанистички план за зона за домување "Игралиште" Демир Капија 2000 година
Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во м2
Намена на
земјиште
(основна класа)
Намена на
земјиште опис
броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број
Површина на
градба
Бруто развиена
површина
Процент на
изграденост
коефициент на
искористеност
на земјиштето
максимална
дозволена
висина
Катност

ДУП Д.Капија
Блок 5 ГП.бр.1
~ 2016
А
Домување
А2
Колективно домување,
м.в.11 Октомври

Дел од КП 4395/47 и дел
од КП 4086/1

⁄
⁄
70%
⁄
⁄
П+3

31 Декември 2018
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Детален урбанистички план за с.Бистренци
Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во
м2
Намена на
земјиште
(основна класа)
Намена на
земјиште опис
броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број
Површина на
градба

ДУП

665,00
А
Домување
А1
Индивидуално
домување,

Дел од КП 658

100 м2

Бруто развиена
површина
Процент на
изграденост
коефициент на
искористеност
на земјиштето
максимална
дозволена
висина

Катност

/
60%
/

/

П+1

Бр.20

Стр. 77
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Бр.20

Стр. 78

Урбанистички план вон населено место Спорт и рекреација ЛАГОТ и КУРИЈТЕ Демир Капија
Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во
м2
Намена на
земјиште
(основна класа)
Намена на
земјиште опис
броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број
Површина на
градба
Бруто развиена
површина
Процент на
изграденост
коефициент на
искористеност
на земјиштето
максимална
дозволена
висина

Катност

1.10

9329

1.11

9136

1.12

9852

Б5
Хотелски комплекси

Б5
Хотелски комплекси

Б5
Хотелски комплекси

(Д3, Б3) – 40%

(Д3, Б3) – 40%

(Д3, Б3) – 40%

КП 4398/3, 4399/2,
4400/2, 5583/5, 5583/6

КП 4188/2, 4189/2,
4396/2, 4397/2, 4398/2,
4399/3, 4400/6, 5583/3,
5583/4

КП 4398/5, 4399/1,
4400/4, 5583/7,
5583/8

6305 м2

6047 м2

4978 м2

45396 м2

43538 м2

35842 м2

67,58

66,19

50,53

/

/

/

26,20м

26,20м

26,20м

П+7+Пк

П+7+Пк

П+7+Пк
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Бр.20

Стр. 79

ЛУПД за КП 4510 КО Демир Капија за изградба на фотоволтна централа
Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во
м2
Намена на
земјиште
(основна класа)
Намена на
земјиште опис
броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број
Површина на
градба
Бруто развиена
површина
Процент на
изграденост
коефициент на
искористеност
на земјиштето
максимална
дозволена
висина

Катност

1.1
8112 м2
Е2

Е2

КП 4510

4804 м2
4804 м2
59,55
/
15 м

П
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Бр.20

Стр. 80

Локална урбанистичка документација за изградба на лесна и незагадувачка индустрија покрај магистрален пат Скопје –
Гевгелија на дел од КП бр. 15 КО Челевец, општина Демир Капија
Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во
м2
Намена на
земјиште
(основна класа)
Намена на
земјиште опис
броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број
Површина на
градба
Бруто развиена
површина
Процент на
изграденост
коефициент на
искористеност
на земјиштето
максимална
дозволена
висина

Катност

1
28284 м2
Г2
Производство,
дистрибуција и сервиси
Г2, Г3, Г4
Производство,
дистрибуција и сервиси

КП 15/5, 125/4, 125/5,
125/6, 160/2

13844 м2
61709 м2
34,26
1,03
12 м

П+2
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Бр.20

Стр. 81

Локална урбанистичка документација за изградба на лесна и незагадувачка индустрија покрај магистрален пат Скопје –
Гевгелија на дел од КП бр. 160, 126/2, 125 и 15 КО Челевец, општина Демир Капија
Број на
градежна
парцела
вкупна
површина во
м2
Намена на
земјиште
(основна класа)
Намена на
земјиште опис
броеви на
катастарските
парцели во
состав на
градежна
парцела КП
број
Површина на
градба
Бруто развиена
површина
Процент на
изграденост
коефициент на
искористеност
на земјиштето
максимална
дозволена
висина

Катност

1
8724 м2
Г2
Производство,
дистрибуција и сервиси
Г2, Г3, Г4
Производство,
дистрибуција и сервиси

КП 15/6, 160/3, 126/5,
125/8, 125/3

3900 м2
10500 м2
40,12
1,2
12 м

П+2
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3. Маркетинг стратегија за промоција на
градежното земјиште што е предмет
на оваа Програма
Дефинирање на целни групи за
одделни групи на градежни
парцели
Целна група се сите физички и правни лица
заинтересирани
за
инвестирање
во
изградба на објекти за индивидуално
станбено домување и за изградба на
објекти
наменети
за
производство,
дистрибуција и сервиси и за складишта.
 Дефинирање на најефикасните
маркетинг пристапи, алатки и
канали
Информирање преку јавни медиуми,
соопштенија, web страната на општината,
промотивни материјали и др.


4. Динамика на реализација на
Програмата


Турнуси за објавување оглас,
временски период за објавување
на огласите и распределба на
градежните парцели по турнуси

Демир Капија
Детален урбанистички план за УБ 5 и УБ 12
Демир Капија
Детален урбанистички план Попова Кула
ИЗМЕНА
Детален урбанистички план – измена и
дополна зона за индустрија Попова Кула 2000
год.
Детален урбанистички план за зона за
домување ``Игралиште`` Демир Капија
Урбанистички план вон населено место за
спорт и рекреација ЛАГОТ и КУРИЈТЕ во Демир
Капија
ЛУПД за КП 4510 КО Демир Капија за изградба
на фотоволтна централа
Населено место Дрен
Урбанистички план за село Дрен (локалитет
Дошница) - измена
Населено место Бистренци
ДУП за село Бистренци
Локална
урбанистичка
планска
документација
Локална
урбанистичка
документација
за
изградба на лесна и незагадувачка индустрија
покрај магистрален пат Скопје – Гевгелија на
дел од КП бр. 15 КО Челевец, општина Демир
Капија
Локална
урбанистичка
документација
документација за изградба на лесна и
незагадувачка индустрија покрај магистрален
пат Скопје – Гевгелија на дел од КП бр. 160,
126/2, 125 и 15 КО Челевец, општина Демир
Капија



¶¶ и ¶¶¶ квартал 2019
година
¶, ¶¶, ¶¶¶ и IV квартал
2019 год.
¶, ¶¶, ¶¶¶ и IV квартал
2019 год.
¶, ¶¶, ¶¶¶ и IV квартал
2019 год.
¶¶, ¶¶¶ и IV квартал
2019 год.
¶¶, ¶¶¶ и IV квартал
2019 год.
¶, ¶¶, ¶¶¶ и IV квартал
2019 год.
¶¶, ¶¶¶ и IV квартал
2019 год.

¶¶, ¶¶¶ и IV квартал
2019 год.

¶¶, ¶¶¶ и IV квартал
2019 год.

Пропишување на условите за
наддавање

Бр.20

Стр. 82

Одредување на условите за учество,
определување на интернет страницата на
која ќе се врши наддавањето, пропишување
на други обврски и останати релевантни
информации во врска со наддавањето ќе
бидат наведени во објавите кои ќе бидат
објавени во два дневни весника.


Лица надлежни за реализацијата
на Програмата
Тони Петков, дипл.инж.архитект,
Раководител на Сектор за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина
и ЛЕР
Јулијана Гацева, дипл.правник,
Секретар на општина

5. Почетна
цена
и
проценка
на
финансиските приливи по основ на
реализација на Програмата (приходна
страна на Програмата)
Почетната цена на градежните
парцели предвидени со оваа Програма ќе
се утврдат врз основа на Уредбата за
висината на цената на градежното
земјиште
сопственост
на
Република
Македонија и висината на посебните
трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп и за
засновањето
на
право
на
стварна
службеност, која е на сила на денот на
Објавата за отуѓување на градежно
земјиште во сопственост на Република
Македонија.
Според Уредбата Општина Демир Капија е
поделена на три зони и тоа:
I.
Централно подрачје
II.
Вонцентрално подрачје
III.
Населено и воннаселено место
I. Централното подрачје го опфаќа
градскиот центар од мостот на река
Бошавица по должина на ул.Маршал Тито,
лево и десно до крстосницата со
ул.Првомајска,
левата
страна
од
ул.Првомајска
и
продолжува
од
раскрсницата на ул.Првомајска, Радњанска
и крак од ул.Илинденска, по кракот лево на
ул.Илинденска,
врти
десно
по
ул.Илинденска покрај јазот до насипот на
р.Бошава.
II. Вонцентралното подрачје опфаќа:
Линија 1) ул.Маршал Тито од раскрсницата
со ул.Првомајска до клучка Демир Капија и
десната
страна
на
ул.Првомајска,
ул.Радњанска, ул.Гоце Делчев, десната
страна од ул.Илинденска која што почнува
од раскрсницата со ул.Првомајска, врти
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десно по ул.Илинденска покрај јазот до
насипот на р.Бошава, ул.Борис Кидрич,
ул.Наум Наумовски, ул.Орце Николов,
ул.Кирил и Методиј, ул.Партизанска и
Партизанска
2,
ул.Даме
Груев,
ул.Тиквешка, ул.Димитар Влахов и ул.4-ти
Јули.
Линија 2) индустриска зона Попова Кула
III.Населено и вон населено место опфаќа:
-сите села во Општина Демир Капија и
нивните атари
Финансиските
приливи
реализацијата на оваа Програма
проценуваат на 10.600.000, 00 денари.

6. Проценка на финансиските средства
потребни
за
реализација
на
Програмата (расходна страна на
Програмата)
Финансиските
средства
потребни
за
реализација на програмата ќе се обезбедат
од Буџетот на општина Демир Капија.
7. Преодни и завршни одредби
Програмата може да се изменува и
дополнува на начин и постапка иста
по која и се донесува.
За
спроведувањето
на
оваа
Програма
надлежен
е
Градоначалникот на општината.
Програмата влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на општина 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

Стр. 83

За објавување на Програма за
управување со отпад за 2019 година
Се
објавува
Програма
за
управување со отпад за 2019 година, што
Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/13
31.12.2018 година
Демир Капија

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

од
се

При проценката на финансиските
приливи потребно е да се има во предвид
дека согласно Законот за градежно
земјиште средствата од отуѓувањето и
закупнината
на
градежно
земјиште
сопственост на Република Македонија се
распределуваат во сооднос 20% за
Република Македонија и 80% за општините.

Број 08 – 1019/19
27.12.2018 година
Демир Капија

Бр.20

Врз основа на член 19 став (1) точка
2 од Законот за управување со отпадот
(“Службен весник на РМ” бр. 68/2004;
71/2004; 107/2007; 102/2008; 143/2008;
124/2010; 51/2011; 123/2012; 147/2013;
163/2013; 51/2015; 146/2015; 156/2015;
192/2015; 39/2016 и 63/2016), а во врска со
член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од
Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) Советот на
oпштина Демир Капија на седницата
одржана на ден 27.12.2018 година, донесе
Програма за Управување со отпад
за 2019 година
Вовед
Остварување
на
целите
кои
се
дефинирани со планот за управување со
отпадот во општина Демир Капија
во
периодот од 2018 до 2022 година, а кои се
однесуваат кон надминување на тековните
проблеми со отпадот и воведување на
соодветен начин на управување со отпадот,
ќе бара широк обем на акции кои ќе треба да
бидат превземени во текот на планскиот
период. Со оглед на тоа дека се работи за
релативно краток период од пет години,
акциите кои ќе се превземат, како и мерките
кои ќе се спроведат, треба да поттикнат итни
подобрувања на постојната ситуација со
управувањето со отпадот или да бидат
основа за акциите кои би се превземале
подоцна.
При дефинирање на активностите кои се
планираат да се превземат во 2019 година,
најтешкиот елемент беше да се издвојат
приоритетите и да се прилагодат на
реалните можности на општината. Треба да
се напомене дека тековните суб-стандардни
услови и пракса во управувањето со отпадот
се голема пречка во приближувањето кон
европските директиви од оваа област, како и
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задоволување на барањата на законските
регулативи.
Програмата
за
2019
година
е
организирана
согласно
претходно
дефинирани плански цели и плански акции и
истата
претставува
имплементациона
програма за реализација на планот, со чија
реализација
се
очекува
значајно
подобрување на управувањето со отпадот
на крајот од планскиот период. Програмата
за управување со отпадот во општина Демир
Капија е изработена согласно членовите 19
и 21 од Законот за управување со отпад.
Стратегиска цел бр.1
Воведување на организиран систем за
собирање и транспорт на отпад зголемен
за 34% корисници/жители од Општина
Демир Капија
Основен услов за соодветно управување
на комуналниот цврст отпад е целосната
покриеност на територијата и населението
во општина Демир Капија со услугата за
собирање, транспорт и депонирање на овој
вид отпад. Поради тоа како главен
приоритет за
општина Демир Капија е
дефинирана оваа цел. Опфатеноста на
населението со услугата за собирање на
отпадот да изнесува 97% од вкупното
население на Општина Демир Капија или 4
400 од вкупно 4 545 жители од страна на ЈКП
,,Бошава“Демир Капија .Од аспект на јавното
мислење за оваа активност, согледувањата
на
општината
се
дека
постои
заинтересираност за вклучување на нови
домаќинства-корисници
(од
населените
места Корешница, Бистренци, Прждево и
Дрен) во постојниот систем за собирање и
транспорт на отпадот.
Дефинирана акција за 2019 година е да се
постигне
покриеност
на
97%
од
населението на Општина Демир Капија.
Стратегиска цел бр.2
Подобрување на управување со
општинската депонија
Постојниот начин на депонирање на
отпадот
не
ги
задоволува
ниту
најелементарните стандарди за основно
депонирање. Самата депонија исто така е
далеку од задоволување на било какви
стандарди за ваков вид на депонии. Поради
тоа една од примарните акции за 2019
година е:
Создавање на основни услови за
соодветно управување на депонијата
Мерки кои ќе се превземат во текот на
2019 година се:

Бр.20

Стр. 84

 Дооградување на депонијата;
 Дотампонирање
на
патот
до
депонијата;
 Изготвување соодветно место за
миење на тркалата од возилата со кои се
депонира отпадот
 Дефинирање на место за одлагање
на инертниот отпад.
Стратегиска цел бр.3 и 4
Регионален пристап во управувањето со
отпад за Вардарски плански регион
Цел бр.3 Општина Демир Капија дел
од регионалниот систем за управување
со отпадот
Регионалниот
пристап
во
решавање на управувањето со отпадот,
според НПУО е единствен начин за
создавање
на
одржлив
систем
за
управување со отпадот. Дефинираните
приоритети на државно ниво од аспект на
заштита
на
животната
средина
се
решавање
на
управувањето
со
комуналниот цврст отпад и решавање на
проблемот со нетретирање на отпадните
комунални води.
Цел бр.4 Учество на општината
во изработка на физибилити студија за
регионално управување со отпад
Секако дека за реализација на
оваа цел ќе биде потребно да се вложат
максимални напори сите општини да
учествуваат во регионалната депонија, како
и дефинирање на нејзино место на
изградба.
Стратегиска цел бр.5
Подигање на јавната свест кај
населението
Реализацијата на активноста за
зголемување на опфатот на населението со
услугата за собирање, подигнување и
транспорт на цврстиот комунален отпад е
во зависност од учеството на населението.
Поради тоа е предвидено пред да се
пристапи кон реализација на наведената
активност да се спроведе кампања за
подигнување
на
јавната
свест
за
корисноста на овој вид на услуга.
Со цел успешна реализација на
оваа акција планирана е следната акција
која ќе се реализира во 2019 година:
Кампања за воведување на услугата за
селектирање, подигнување, транспорт и
депонирање на отпадот
Акцијата ќе биде реализирана
преку следните активности:
 Припрема на кампањата
 Спроведување на кампањата
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Анализа на остварените резултати

Стратегиска цел бр.6
Соодветен
третмат
на
биогразградливиот отпад
За 2019 година се предвидени следните
активности за реализација на оваа цел.
- кампања кај населението за компостирање
на отпадот и искористување на компасот.
Стратегиска цел.бр.7
Соодветен третман на електричен и
електронски отпад
За 2019 година се предвидени следниве
активности за реализација на оваа цел
-кампања кај учениците во Општинското
основно
училиште
,,Д.А.Габерот”
со
трибини и нагледни средства со цел
селектирање на отпадот
-кампања кај населението за селектирање
на електричен и електронски отпад со
флаери и
трибини
-собирање на електичен и електронски
отпад еднаш неделно од страна на ЈП
Бошава
Планирани активности за 2019
година и следење на индикаторите

Дефинирана
цел

Планирани
акции за 2019

Воведување
на систем за
собирање на
отпад на
целата
територија

Покривање на
97% од
Анализа на
населението можностите за
Населени
проширување
места
на опфатот
Корешница.Би
стренци,Пржд
ево,Дрен и
Дошница
дооградување
на депонијата,
____________
Создавање на ___________
основни
Доуредување 30.000,оо
услови за
на
денари
соодветно
пристапниот
управување
пат до самата
на депонијата
депонија
____________
___________
Дефинирање
на место за
одлагање на
инертниот
отпад и ископ

Подобрување
на
управување
со
општинската
депонија

Активности

Бр.20

Трошоци

Стр. 85

Можни
извори на
финансира
ње

Индикатор
и

Програма
ЈКП
Бошава,
Буџет на
општината,
донатори

% на
покриеност
на
населениет
о

Програма
Извршено
на МЖСПП, оградување
ЈПКД,
и ископ
Буџет на
општината,
донатори

Регионален
пристап во
управувањето
со отпад
Општина
Демир Капија
дел од
регионалниот
систем за
управување
со отпадот
Подигнување
на jавната
свест

Воведување
на повторна
употреба и
рециклирање
на
рециклабилен
отпад
Кампања кај
населението
за
компостирање
на отпадот и
искористувањ
е на компосот
Кампања кај
населението
за
селектирање
на електричен
и електронски
отпад

Одлука за
учество во
регионално
решавање на
управувањето
со отпад

Кампања за
воведување
на
подигнувањет
о на отпадот

Изработка на
студија за
техничко
решение на
ниво на
општина

Едукација на
населението

Едукација
на
населениет
ои
собирање
на истиот
еден ден во
неделата од
страна на
ЈКП Бошава

Број 08 – 1019/20
27.12.2018 година
Демир Капија

Учество во
донесување
на одлуки

Присуство

Припрема на
кампањата
____________ 30.000,оо
___________
денари
Спроведувањ
е на
кампањата
____________
___
Анализа на
остварените
резултати

Програма
на МЖСПП,
ЈПКД,
Спроведена
Буџет на
кампања
општината,
донатори

Подготовка на
проектна
задача и
тендерска
документација
____________
___________
Прибирање на
понуди и
избор на
изготвувач на
студијата
____________
___________

30.000,
оо
денари

Програма
на МЖСПП,
ЈПКД,
Буџет на
општината,
донатори

Изработка на
студијата

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

Изработена
студија
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__________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ.“бр.5/02) и член 74
од Статутот на Општина Демир Капија,
Градоначалникот на Општина Демир Капија
донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за изградба,
реконструкција и одржување на јавното
осветлување во општина Демир Капија
за 2019 година
Се објавува Програма за изградба,
реконструкција и одржување на јавното
осветлување во општина Демир Капија за
2019 година, што Советот на Општина
Демир Капија ја донесе на седницата
одржана на 27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/14
31.12.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 , 62 став 1 а во врска со член 22 став 1
точка 4
од Законот за локалната
самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/2002), Советот на општина Демир
Капија на седницата одржана на ден
27.12.2018 година, донесе
Програма
За изградба, реконструкција и одржување
на јавното осветлување
во општина Демир Капија за 2019 година
Со оваа програма се уредуваат
активностите за одржување на јавно
осветлување,
изградбата
на
јавното
осветлување на подрачјето на општина
Демир
Капија
за
2019
година,
финансирањето
и
надзорот
над
извршувањето на работите.
Притоа програмата е надополнета
со одредени активности кои се произлезени
од работата на терен и истата ги опфаќа
следните активности:
1.Извори на финансирање на програмата
2.Одржување на постоечки улични светилки
3.Изградба односно поставување на нови
улични светилки (комплет)
4.Средства за плаќање
1.Извори на финансирање на програмата

Бр.20

Стр. 86

Финансирањето на програмата за јавно
осветлување на подрачјето на општина
Демир Капија ќе се врши од средствата кои
ЕВН ги наплатува од корисниците во вид на
комунална такса за улично осветлување и
истите се префрлаат на сметка на Буџет на
Општина Демир Капија.
2.Одржување на постоечки улични
светилки
Под одржување и реконструкција се
подразбира
Замена на прегорени и искршени
сијалици
замена на сите останати елементи
на сијаличното место
замена на осигурачи
замена на сите останати елементи
на сијаличните места (пригушници,
фасонки и др.)
3.Изградба односно поставување на
нови улични светилки (комплет)
Во општина Демир Капија во тековната
2019 година ќе се продолжи со изградба на
јавното
улично
осветлување
и
проширување на мрежата низ следниве
улици и населени места во општината
ул,,Партизанска 2“ (од почетокот до
самиот крај на спојот со Партизанска)
Новата улица која е пробиена во
функција на новоизградениот мост, заедно
со мостот до спојот со обиколницата
- Обиколницата (делот од Ј.П.Бошава
до црквата св.Голема Богородица)
делот од улицата Орце Николов кој
не е покриен со улично осветлување
улицата која е пробиена и е спој
помеѓу улица Првомајска и Радњанска
улицата паралелна со улица Јане
Сандански
- населено место Бистренци (поставување
на нови сијалични места на оние локации
каде има потреба)
- населено место Корешница (поставување
на нови сијалични места на оние локации
каде има потреба)
- населено место Чифлик (поставување на
нови сијалични места на оние локации каде
има потреба)
- населено место Прждево (поставување на
нови сијалични места на оние локации каде
има потреба)
4.Средства за плаќање
За тековно одржување на постојниот
систем за јавно осветлување и набавка на
нови делови и материјали, одвојување на
мерните системи во трафостаниците и
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инсталирање на нови мерни системи ќе
бидат потребни 1 500 000.00 денари.
Извори на финансирање
1.Приходи од наплата на комунална такса
за улично осветлување 3 000 000.00 денари
Расходи
1.Потрошена
ел.енергија
за
јавно
осветлување
850 000.00
денари
2.Изградба и одржување на јавното
осветлување
1 500 000.00 денари
Вкупно 2 350 000.00 денари
Контрола
над спроведувањето на
програмата по однос на динамиката и
наменското користење на средствата ќе
врши општина Демир Капија.
5. Завршни одредби
Оваа програма влегува во сила осмиот ден
од денот на објавување во Службен
гласник на општина Демир Капија.
Број 08 – 1019/21
27.12.2018 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 заштита
од штетното дејство на водите за
подрачјето на Општина Демир Капија
2019 година
Се објавува Програма за заштита
од штетното дејство на водите за
подрачјето на Општина Демир Капија 2019
година, што Советот на Општина Демир
Капија ја донесе на седницата одржана на
27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/15
31.12.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 123 став 1 и
член 124 став 2 од Закон на водите
(„Службен весник на РМ бр. 87/08, бр. 6/09,
161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13,
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180/14, 146/15, и 52/16), Градоначалникот
на Општина Демир Капија ја предлага:

Програма за заштита од штетното
дејство на водите за подрачјето на
Општина Демир Капија
(2019 и 2020 година)

Остварување на целите кои се
дефинирани со Оперативниот План за
заштита и одбрана од поплави во општина
Демир Капија во периодот од 2019 до 2021
година, а кои се однесуваат кон
надминување на тековните проблеми со
водите и воведување на соодветен начин
на управување со водите, ќе бара широк
обем на акции кои ќе треба да бидат
превземени во текот на планскиот период.
Со оглед на тоа дека се работи за
релативно краток период од три години,
акциите кои ќе се превземат, како и
мерките кои ќе се спроведат, треба да
поттикнат итни подобрувања на постојната
ситуација со управувањето со водите или
да бидат основа за акциите кои би се
превземале подоцна.
При дефинирање на активностите
кои се планираат да се превземат во 2019 и
2020 година, најтешкиот елемент беше да
се издвојат приоритетите и да се
прилагодат на реалните можности на
општината,
во
приближувањето
кон
европските директиви од оваа област, како
и задоволување на барањата на законските
регулативи.
Програмата за 2019 и 2020 година е
организирана
согласно
претходно
дефинирани плански цели и плански акции
и истата претставува имплементациона
програма за реализација на планот, со чија
реализација
се
очекува
значајно
подобрување на управувањето со водите
на крајот од планскиот период.
Со Програмата за заштита
од
штетното
дејство
на
водите
за
подрачјето на Општина Демир Капија, а
во
зависност
од
проценката
на
загрозеност
на
населението
и
материјалните добра се предвидуваат и
реализираат
конкретни
мерки
за
делување.
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Планирани активности за 2019 и 2020
година
Ред.
број
1.

Опис
Микролокација

2.

Определување на
ниво на ризик

3.

Опис на загрозени
добра

4.

Опис на
превентивни мерки

5.

Потребни
метеријални
средства за
превенција
Опис на мерки за
справување

6.

7.
8.

Ниво на приоритет
Подигнување на
јавната свест

Општина Демир Капија– целата
територија по течението на пороите и
реките:
1. Вардар
2. Бошава
3. Дошница
4. Дренска брана-(се
реконструира)
5. Порој с.Корешница
6. Шичка река
7. Вешка река – с.Прждево
8. Челевечка река
9. Клисурска река
10. Порој с.Бистренци
II
станбени и деловни објекти,дворови на
станбени и деловни
објекти,подруми,улици и патишта ,
земјоделско обработливо земјиште
-изградба на системот за одвод и
изградба на каскади
-одржување на отворените канали за
наводнување
- одржување на атмосферска
канализација во Демир Капија
-регулација на речните корита ,заштита
од узурпација и одржување на
регулираниот дел од речните корита
Утоварачи , багери,кипери,вреќи со
песок,водни пумпи,алати (
копачи,лопати)
-отстранување на препреки на водните
текови од дрвја,гранки и отпадни
материи
-поставување на вреќи со песок и
градење на тампон зони на преливните
места
-обезбедување на сообраќајниците
-снабдување на населението со вода
за пиење и прехрамбени продукти
-контрола на системот за
водоснабдување и превенција од
загадување во места каде населението
се снабдува со вода од бунари и
бушотини
-превентивна заштита од заразни
болести
II
Кампања за соодветно депонирање на
отпадот
Припрема на кампањата
Спроведување на кампањата
Анализа на остварените резултати

Број 08 – 1019/22
27.12.2018 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
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(“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 Оперативен план за
заштита и одбрана од поплави на
подрачјето на Општина Демир Капија
2019-2021 година
Се објавува Оперативен план за
заштита и одбрана од поплави на
подрачјето на Општина Демир Капија 20192021 година, што Советот на Општина
Демир Капија го донесе на седницата
одржана на 27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/16
31.12.2018 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.
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Оперативен План за заштита и
одбрана од поплави на подрачјето
на Општина Демир Капија
2019 - 2021 година
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СОДРЖИНА
1. Вовед
2. Демографија и миграција
3. Хидрографија, Вегетација
4. Природно - географски карактеристики на пошироката околина
5. Геолошко - морфолошки и хидролошки карактеристики
6. Климатски карактеристики на подрачјето
7. Проценка за заштита и одбрана од поплави

Стр. 90
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1. ВОВЕД

Општината Демир Капија се наоѓа во
јужниот дел на Република Македонија, односно
во југоисточниот дел на Тиквешката котлина на
исклучително важна географска-стратегиска
позиција и зафаќа површина од 309 km². Во
општина Демир Капија живеат4.545 жители со
просечна густина на населеност од 15 жители/
km². Во Општината има вкупно 15 населени
места, додека пак учеството на градското
население во вкупното население изнесува
75,3%.

Сл. 1. Карта за местоположбата на
општина во Р.Македонија

Општината спаѓа во пограничната територија со Република Грција со оддалеченост на
општинскиот центар од 40 км од македонско-грчката граница.
Во состав на општината влегуваат следните населени места: градот Демир Капија и селата
Барово, Бесвица, Бистренци, Драчевица, Дрен, Иберли, Клисура, Кошарка, Копришница,
Корешница, Прждево, Стрмашево, Челевац и Чифлик.
Општина Демир Капија се граничи со соседните општини: Неготино, Кавадарци, Гевгелија,
Валандово и Конче.

Сл.2. Карта на општина со селските атари и општините со кои граничи
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Главната стопанска гранка во градот и околината е земјоделството особено
одгледувањето на винова лоза, житни култури, градинарски култури (црвена пиперка) и тутун.
Освен лозарството во општина Демир Капија во мали размери е развиено и индивидуалното
сточарство, производството на риба и живина Од другите стопански гранки застапено е
ископувањето на песок и камен за градежништвото, како и производство на електрична
енергија од фотоволтаични централи.
Бројот на активните деловни субјекти во Општина Демир Капија варира во различни периоди.
Состојбата со 31.12.2017 година е презентирана во табелата бр.1:

Опис

Број на деловни
субјекти по сектори
5
8

Земјоделство, шумарство и рибарство
Рударство и вадење на камен
Преработувачка индустрија
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и
климатизација
1
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води,
управување со отпад; санација на околината
1
Градежништво
6
Трговијана големо и трговија на мало; поправка на моторни
возила и мотоцикли
35
Транспорт и складирање
13
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна
10
Информации и комуникации
1
Финансиски дејности и дејности на осигурување
Дејности во врска со недвижен имот
Стручни, научни и технички дејности
3
Административни и помошни услужни дејности
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално
осигурување
1
Образование
1
Дејности на здравствена и социјална заштита
6
Уметност, забава и рекреација
2
Други услужни дејности
3
Дејности на домаќинствата како работодавачи
...
Дејности на екстратериторијални организации и тела
...
Табела 1: Активни деловни субјекти по сектори на дејност во Општина Демир Капија
според НКД
Рев.2, со состојба 31 декември 2013 година
Извор: Државен завод за статистика
Состојбата во земјоделството според податоците од 2007 година е презентирана во следнитe
табели:
Број на
индивидуални
земјоделски
стопанства

Вкупно
Користено земјоделско земјиште, ха
Број на
расположлива
Вкупно
Сопствено Земено на Дадено на одвоени
површина на
користено
земјиште
користење користење делови на
земјиштето во земјиште
користено
од други
од други
ха
земјиште
1.006
1.453,83
1.084,07
867,42
223,45
6,80
2.719
Табела 2: Основни статистички податоци за земјоделството, сточарството и
рибарството во индивидуалниот сектор во Општина Демир Капија
Извор: Државен завод за статистика, Попис на земјоделството 2007
.
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Вкупно

Ораници,
Ливади
Пасишта
Овоштарници
Лозја
Расадници
бавчи и
куќни
градини
1.084,07
383,6
45,89
46,39
13,10
595,09
Табела 3: Вкупно расположливо земјоделско земјиште во Општина Демир Капија
Извор: Државен завод за статистика
2. ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПШТИНА
Според статистичките податоци од пописот во 2002 година, по новата територијална
поделба, Општина Демир Капија брои 4.545 жители. Според пописот од 2002 година, во
Општина Демир Капија има вкупно 1,387 домаќинства, вкупниот број на станови е 1.789 со
вкупна површина од 111 733 м2.
Структура на населението според националната припадност во Општина Демир Капија е
следна:
Македонци- 3.997 лица (87,94%)
Турци – 344 лица (7,57%)
Срби - 132 лица (2,9%)
Останати – 72 лица (1,58%)
Според половата структура населението во Општина Демир Капија има 2.347 мажи (51,64%) и
2.198 жени (48,36%).
Во Општина Демир Капија констатиран е значаен пораст на миграцијата во втората половина
на XX век, кој продолжил и во текот на овој век. Во последните десетина години има процес на
обратна миграција, особено на постара популација. Внатрешните миграции во периодот од
2005 година до 2013 година во Општина Демир Капија се презентирани во следната табела.
Вкупно
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Демир Капија
47
39
34
32
26
20
37
34
29
Табела бр.1 - Внатрешни миграции: Отселени граѓани по пол и по возраст, по општини, по
години, во Општина Демир Капија.
Извор: Државен завод за статистика

3. ХИДРОГРАФИЈА И ВЕГЕТАЦИЈА
3.1 Хидрографија
Низ општина Демир Капија поминуваат три значајни реки кои ги задоволуваат потреби на
населението, а тоа се:
Вардар - должина во општината 24 км
Дошница - должина во општината 18 км
Бошавица - должина во општината 15 км
Овие реки претставуваат значаен фактор во водоснабдување бидејќи најголемите рамнини се
наоѓаат вдолж реката Вардар, така што претставуваат најниски делови на котлината, а
едновремено се и најплодните терени за одгледување на земјоделски, индустриски фуражни и
други култури. Просечната годишна количина на врнежите се движи меѓу 400-500 мм воден
талог, а во некои години количината на врнежите се спушта и пониско и до 238 мм. Распоредот
на врнежите е нерамномерен, при што најмалку дожд паѓа во месец Јули, а најмногу во
месеците Мај и Декември.
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Слика бр.3 Топографска.карта на водотеци во општина Демир Капија
Извор:МКФФИС-ПО РЦУК Неготино
3.2 Вегетација
Шумите и пасиштата зафаќаат најголем дел од вкупните површини во Општина Демир
Капија. Демир Капија е најниска географска точка на подножјето на североисточната страна на
Кожув планина и западната страна на Серта планина, на 90 мнв. Кожув планина е богата со
дрвен шумски фонд, а најзастапени се листопадните видови и тоа: дабот, габерот, прнарот, а
помалку застапени се буката и борот. Покрај реките најмногу е застапена евла, лешка и
платан.
Дрвото платан, од кое има цели насади, е заштитен со Законот за шуми како природна
реткост на дрвните видови кој расте на одредени површини.
Во Демиркаписката клисура се наоѓа шумската заедница Phillspeo-Juniperetum excelsae која
често ја зафаќаат шумски пожари, а самото подрачје се карактеризира за подрачје на кое
постепено е редуцирана оваа шумска заедница.
Општината опфаќа повеќе екосистеми кои се категоризираат во центри со висока флорна
разновидност на виши растенија во кои влегува Демиркаписката клисура како и делови низ кои
поминува река Дошница
4. ПРИРОДНО ГЕОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОШИРОКАТА ОКОЛИНА
Општината Демир Капија се наоѓа во јужниот дел на Република Македонија, односно во
југоисточниот дел на Тиквешката котлина на исклучително важна географскастратегискапозиција. Општината лежи на координатите меѓу 220 00" и 220 30" ширина и 410 15"
и 410 30" должина, со просечна висина од 622 м.н.в. Тиквешката котлина главно го опфаќа
просторот на средниот тек на реката Вардар и тоа однеговиот истек од Клисурата Велешка на
северозапад па се до Демиркаписката клисура на југоисток. Во одредена смисла, под поимот
Тиквешија се подразбираат рамничарските терени од двете страни на река Вардар, познати
под името Повардарие. Поволната географска положба на Демир Капија во просторот на
Република Македонија овозможува низ Општина Демир Капија да минуваат најважните
сообраќајници во Република Македонија. Железничката линија Белград - Скопје - Солун Атина и меѓународниот пат Е-75. Сообраќајницата Белград - Скопје - Солун - Атина низ
вековите претставувала, а и денес претставува главна сообраќајница во Република
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Македонија, на која се надоврзуваат сите патишта што водат источно и западно од долината
на реката Вардар.
Највисока кота во Демир Капија е местото Волчјак со 1159 мнв. на Конечка Планина, а
најниска е на речното корито на реката Вардар со 85 мнв.
Општина Демир Капија има разнообразен и разигран терен, кој го прави просторот богат со
релјефни посебности, облици и форми. Котлината, набљудувана во целина, претставува
претежно планинско и полупланинско подрачје. Од нејзината површина една петтина се
висорамнини. Планинските венци кои ја оградуваат котлината од југ, југозапад и запад се
високи и нивните највисоки врвови изнесуваат над 1.500 мнв. Дел од планините се пошумени
со висока вегетација, а падинските делови се обраснати со ниска вегетација, а дел се голи и се
избраздени од бројните порои под дејството на атмосферските води. Рамничарските и
низиските терени се покрај речното корито на река Вардар и околу коритата на реките
Бошавица, Дошница и другите помали водени текови. Овие рамнини ги претставуваат најниски
делови на котлината и се и најплодните терени за одгледување на земјоделски, индустриски
фуражни и други култури. Ридестите терени се поволни за одгледување на винова лоза и за
други земјоделски култури.
5. ГЕОЛОШКО- МОРФОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПШТИНАТА
Територијата на Демир Капија се карактеризира со различен геолошки состав и сложена
тектонска структура, составена од: карпи, метаморфни карпи, графитни шкрилци, кварцити,
амфиболити, јурски карпи (претставени со варовници, серпентини и чисто карбонатни
варовници, со присуство на талк и магнезит), глина и песок, палеозојски и мезозојски карпи,
модри шкрилци. Демир Капија и припаѓа на Вардарската зона, која е обликувана во вид на
тектонски ров и е составен од карпи, чија старост датира од преткамбискиот (најстариот)
период, па се до квартерот. Од овој најстар период се сретнуваат метаморфни карпи, а
застапени се и графитни шкрилци, кварцити, амфиболити итн. Од мезозојската ера
најзастапени се јурските карпи, претставени со варовници, серпентини и чисто карбонатни
варовници, во кои има присуство на талк и магнезит, изразито застапени во Демиркаписката
клисура.
Забележително е присуството на карпи од кенозојската ера и тоа од периодот на
полеогенот и посебно на квартниот период. Демиркапиското земјишно подрачје за време на
неогенот било езерски базен, чии води по долгото и сукцесивно спласнување на Егејско Море,
преку клисурата истекле во него.
Во ерата на дилувиумот дошло до целосно сушење на почвата со разместување на
долното течение на река Вардар и со неговите оживеани една по друга регресивни ерозии. По
езерскиот период Тиквешката котлина останало најмногу глина и песок, а по нејзините краишта
сочувани се траги од езерски крајбрежни релјефи тераси од слоеви на палеозојски и мезозојски
карпи. Околу реката Вардар кај Демир Капија има дебели слоеви од модри шкрилци врз кои
лежат дебели наслаги од карпи и варовник.
Реката Вардар ги сече овие карпести наслаги правејќи ја Демиркаписката клисура мошне
длабока, широка и долга-права планинска клисура. Страните и се градени од модри шкрилци,
преку кои лежат слоеви на модра крупна вар со мезозојска старост.
Демиркаписката Клисура е заштитено подрачје во категоријата Споменик на природата
исто така е заштитено е крајбрежјето на река Бошава со одлука на Советот на Општина Демир
Капија.
6. КЛИМАТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОДРАЧЈЕТО
Општина Демир Капија има разнообразни климатски карактеристики што се должат на
нејзината географска положба, близината на Егејското море, како и самата конфигурацијана
теренот - релјефните особености. Во просторот на Тиквешијата постојат три климатски
влијанија: медитеранско (средоземноморско), континентално и планинско. Овие три климатски
карактеристики имаат одредено меѓусебно влијание, поради што во одредени реони на
котлината се јавуваат модифицирани климатски посебности, што се одраз на теренските,
хидрографските и други услови на теренот.
Продорот на медитеранската клима во Тиквешијата доаѓа преку Демиркаписката Клисура
поради што е и најизразита во просторот на Повардарието, а потоа опаѓа во другите делови од
котлината во зависност од конфигурацијата на теренот. Како последица од делувањето на
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медитеранската клима овој крај спаѓа во редот на топлите и сушни реони на нашата
Република.
Продорот на континенталната клима доаѓа преку Велешката клисура, долината на
Брегалница и Конечката Планина. Широката отвореност на рамничарскиот и разбранетиот благ
и низок ридчест дел према ова влијание доведува до снежен продир на континенталната клима
во поголемиот простор. Одликите на ова климатско влијание се отчитуваат во снижување на
температурата на воздухот, во зголемување на врнежите, јачината на ветровите и други
климатски особености, посебно во однос на климатскатапогодност на летото. При
преовладување на континенталната клима се јавуваат долги и ладни зими со краткотрајни
ниски температури кои се спуштаат и под - 20 C˚. Планински клими ги опфаќа главно високите
планински и падински делови на регионот. Влијанието на планинската клима на пониските и
рамничарски делови на котлината се
непознати. Основните одлики на планинската клима се: ладни и суви зими со мошне ниски
температури и обемни врнежи, влажност, облачност и магли.
Климатските особености во овој крај зависат од делувањето на двете најсилни климатски
влијанија - Медитеранското и Континенталното. Како резултат на меѓусебното влијание можат
да се забележат неколку основни карактеристики.
Летата се топли и суви, а средната месечна температура паѓа во месец август (37 C˚).
Мразеви најчесто има во почетокот на пролетта па се до Април, додека пак есенските
мразеви се честа појава кон крајот на месец Октомври и почетокот на месец Ноември.
Температурата на земјиштето ретко е пониска од 0 C˚, што е од особено значење за
земјоделското стопанство.
Највисоко измерена температура на воздухот по долината на реката Вардар е забележана на
24 јуни 2007 година и тоа температура од 45,7 C˚, додека пак најниско измерената температура
е од -23 C˚, измерена на 19. 12. 2001 година.
Просечната годишна количина на врнежите изнесува околу 400-500 мм, а во некои години
количината на врнежите се спушта и пониско и до 238 мм. Распоредот на врнежите е
нерамномерен. Најмалку дожд паѓа во месец Јули, а најмногу во месеците Мај и Декември.
Поради влијанието на медитеранската клима вегетацискиот период трае 192 дена, т.е.
од месец Април па се до првата половина на месец Октомври. Во текот на вегетацискиот
период во месеците Јуни, Јули и Август владеат суши, кои нанесуваат големи штети. Во однос
на ветровите во Демир Капија, преовладуват два правци на ветрови – северен (Вардарец) и
јужен (медитерански - југо). Северните ветрови се силни и ладни поради што влијаат врз
снижувањето на температурата. Јужните ветрови – југо, најчесто дуваат во текот на летото и
носат големи горештини. Покрај овие два правци дуваат и други ветрови
- источен, западен и северозападен кои имаат одредено влијание врз формирањето
наклиматските особености на просторот. Максимално измерена јачина на ветер во
метеоролошката станица во Демир Капија е измерена од 25 m/s или 94 km/h.
(податоци од ЛЕАП на општина Демир Капија).
7. ПРОЦЕНА ЗА ЗАШТИТА И ОДБРАНА ОД ПОПЛАВИ
Најчесто како потенцијални извори за настанување на опасноста од поплави се следните:
обилните врнежи на дожд, нагло топење на снегот, излевањето на водите од коритата на
реките и пороите, неисчистените речни корита и одводни канали, оштетување на заштитните
појаси-насипи на реките, како и рушење на браните во регионот.
При анализа на определување на профилот на опасностите од поплави на подрачјето на
општина Демир Капија, се зема во предвид изложеноста на нивното влијание во минатото,
предизвиканите штетни последици како и начинот на кој општината со сите институции се
справила со нив. Следејќи ги елементарните непогоди кои ја имаат зафатено општина Демир
Капија во минатото констатирано е дека истите биле воглавно последица на дејствување на
природните сили. Таквите поголеми елементарни непогоди се поплавите предизвикани со
високиот водостој на реката Вардар во 1962 година и Февруари 2013 година. Демир Капија ја
има зафатено поплава во 1979 година со надојдување на река Бошавица. Според извршените
анализи подрачјето на општината Демир Капија може да биде изложено на:
•
поплава од излевање на реките (Вардар, Дошница и Бошавица)
•
поплава од излевање на пороите (Прждевски Корешнички и Бистренски).
•
поплава од рушење на браната кај с.Дрен и
•
поплава од рушење на браната на Тиквешкото езеро во општина Кавадарци.

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 97

Во општина Демир Капија се
поплавуваат населени места, земјоделски површини,
индустриски и други објекти од реките:Вардар, Бошавица и Дошница како и од пороите низ
селата Прждево, Бистренци и Корешница. Бошавица и Дошница извираат од највисоките
планински предели на Кожуф планина. Двете реки во непосредна близина на Демир Капија се
вливаат во реката Вардар. Повеќето од реките по нивното течение се пошумени но во
планинските и повисоките токови.

Сликабр.4.Карта на поплавување од водотеци во општина Демир Капија
Извор:МКФФИС-ПО РЦУК Неготино
Ненадејните обилни поплави можат да бидат крајно опасни. Обично се случуваат
наеднаш, на мали сливни подрачја како резултат на поројни дождови и краткотрајни бури.
Најзагрозени од поплави се населените места и земјиштата покрај реката Вардар, с.Бистренци
и Демир Капија. При висок водостој на реката Вардар се поплавуваат земјоделски култури и
тоа кај Прждевска лака -130 ха и кај Демир Капија -50 ха.
Подрачјето на општината Демир Капија е загрозено од поплави во 2 периоди и тоа во
месеците Ноември и Декември кога има обилни дождови и во пролетните месеци Март и Април
кога доаѓа до зголемување на температурите и топење на снеговите. Најизложени на
опасноста од поплавување се атарите на селото Бистренци, Корешница и градот Демир
Капија по течението на реката Вардар. Поради климатски промени на глобален план и
обилните врнежи од дожд се почесто во зимските периоди, како што е случајот во Јануари 2015
година, на подрачјето на општината доаѓа до влошена хидролошка состојба, кога во ист период
има обилни врнежи и истовремено доаѓа до брзо топење на снегот.
Вкупно денови со појава на дожд, во општина Демир Капија во периодот од 2007-2010
година се 79,8 денови.
При процена на ранливоста и изложеноста на подрачјето на општина Демир Капија од
опасност на појава на поплави треба да се има во предвид дека реката Вардар во најголем
дел од својот тек поминува низ рамничарски предел со благ пад и не предизвикува големи
материјални штети но при пообилни врнежи и топење на снег се карактеризира со поголема
водна енергија која дополнително може да предизвика и опасност од ерозија.
При висок
водостој на реката Вардар би дошло до поплавување на површини покрај реката Вардар кај
с.Корешница и Демир Капија од левата страна на течението во должина од околу 3900 метри.
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Слика бр.5. Излевање на река Вардар, Февруари 2013 година.
(архива на општина)
До поплавување на земјоделско земјиште покрај Вардар доаѓа кога нивото на водата
е над 300 см.на мерно место Демир Капија, кога ги поплавува земјоделските површини кои се
на тоа ниво, а максимална височина има достигнато 410 см.
Реката Вардар е најважен
воден тек т.е. најголема и единствена река која има колеблив водостој. Најголем водостој има
во пролет,кога во северните и западните краишта се топат снеговите и во есен кога врнежитер
се почести.Најмал водостој има во преку летниот период во месеците (јули и
август).Просечниот годишен проток на р.Вардар од 1949/1992 година изнесувал 149,3 м3/сек. А
за време на сушниот период 1984/1994 година 103,6 м3/сек.Во реката Вардар во општина
Демир Капија се вливаат реките:Бошавица и Дошница.
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Слика бр.6. Излевање на река Вардар, Февруари 2013 година.
(архива на општина)
Низ подрачјето течат одреден број на потоци и рекички. Извориштата на овие реки кои
се вливаат во р.Вардар се на езерската висорамнина Витачево, планината Кожув и Конечка
планина.Нивниот водостој покажува колебање во одделни годишни времиња.Највисок водостој
имаат во пролет кога паѓаат почесто дождови и при топење на снегот во планинските предели.
Преку летниот период водата на сите спомнати реки или се намалува во значителна мера или
наполно пресушуваат.
Реките и пороите во општина Демир Капија кои се сливаат во реката Вардар
предизвикуваат поплавување на делови од атарот на с. Бистренци, с .Корешница и Демир
Капија.и тоа:
- Селото Бистренци кое се наоѓа покрај реката Вардар на надморска висина од 115
м,би имало штети од поплавување на земјоделски култури.
- Селото Корешница се наоѓа на надморска висина од 157 м, а опасност од
поплавување
при висок водостој на реката Вардар над 300 см. има на
земјоделските култури покрај истата.
Од реката Бошавица постои опасност при излевање да бидат поплавени
земјоделски култури покрај нејзиното течение. Изложени и ранливи на поплава при
висок водостој на реката Вардар се Корешничкиот мост и мостот на автопатот
Скопје-Гевгелија пред влезот во тунелите.
Поплавувањето може да настане при крајот на зимскиот период и во пролетниот
период кога има нагло топење на снег и врнежи од дожд но со помали штети. Во летниот
период при обемни врнежи од дожд кога поплавите се од пороен карактер, во сливовите со
изразена ерозија и штетите се поголеми. Карактеристични за овие поплави е тоа што
поплавните бранови се формираат за многу кратко време (пократки од 24 часа), што ја
отежнува ефикасноста и превземените мерки и активности.
При надојдување на водите на реката Бошавица поплавниот бран би зафатил околу 80 ха.
обработливо земјиште. Зафатени би биле околу 300-400 куќи во градот Демир Капија.
Поплавени би биле површини по течението во должина од околу 4300 метри.

Слика бр.7.Поплва во Демир Капија 1979 година од надојдување на р.Бошавица
( архива на општина)
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На подрачјето изложено на поплавување од река Вардар во близина на градот Демир
Капија посебно ранливи се 2 стопански објекти . Степенот на оштетувањето на овие објекти ќе
биде помал бидејки се изградени од современи материјали.
На подрачјето изложено од поплавување од река Бошавица изложени се околу 300 куќи
(претежно овој дел е изграден со индивидуални станбени згради ).Поплавени би биле
подрумски простории но истите се изградени од цврст градежен материјал па оштетувањата не
би биле големи. Во близина на земјената брана Дрен во близина на село Дрен нема објекти
кои би биле оштетени. Во следниот табеларен приказ прикажани се објектите и
инфраструктура од подрачјето на општина Демир Капија, кои се изложени на опасноста од
поплава.
Табела бр.5 Преглед на објекти и инфраструктура од подрачјето на општина Демир Капија
кои можат да бидат изложени на опасноста од поплави
Р.
Бр

1.

Река-опсег
на
поплавата

Река
Вардар

Река
Бошавица
и река
Дошница

Објект

Сопственост

Мост(Корешничк
и) на регионален
пат

Агенција за
државни
патишта

сообраќај

Мост на
магистрален пат

Агенција за
државни
патишта

сообраќај

Локален пат

ЕЛС Демир
Капија

сообраќај

Демир Капија

асфалт

ЕЛС Д.Капија

сообраќај

Демир Капија

асфалт

Македонски
железници

сообраќај

Демир Капија

метален

Водоводна
мрежа

ЕЛС

санбдува
ње со
вода

Регионален пат

Агенција за
државни
патишта

сообраќај

Станбени
објекти

приватна

Рибник

приватна

Локален пат

ЕЛС Демир
Капија

сообраќај

Демир КапијаДрен

асфалт

Мост на локален
пат

ЕЛС Д.Капија

сообраќај

Демир Капија

Армиран
о
бетонски

Железничка
пруга

Македонски
железници

сообраќај

Демир Капија

метален

Водоводна
мрежа

ЕЛС

санбдува
ње со
вода

Демир Капија

Мост на локален
пат

ЕЛС Демир
Капија

сообраќај

Демир Капија

Армиран
о
бетонски

приватна

Трговија
со
моторни
масла

Автопат
Демир КапијаГевгелија

Тврда
градба

Мост на локален
пат
Железничка
пруга

Бензинска пумпа
Макпетрол

Намена

домувањ
е
стопанис
ување

Локација

Вид на
градба

Регионален
пат (Демир
КапијаКорешница)
Магистрален
пат Демир
КапијаГевгелија

Површ
ина
м2,км,
бр

армирано
-бетонски
армирано
-бетонски

цевковод
Демир КапијаКорешницаБистренци

асфалт

9,3км

Демир Капија

Тврда
градба

300-400
бр.

Дошница

цевковод

61 м2
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Салон за коли
Старт
Зграда на
општината
ООУ
Д.А.Габерот

приватна

трговија

ЕЛС Демир
Капија
ЕЛС Демир
Капија

ЈОУДГ
Борис Трајковски

ЕЛС Демир
Капија

Железничка
станица

Македонски
железници

админист
рација
образова
ние
Престој
на
предшко
лски
деца
Железни
чки
сообраќај

Бр.20

Демир Капија
Демир Капија
Демир Капија

Стр. 101
Тврда
градба
Тврда
градба
Тврда
градба

Демир Капија

Тврда
градба

Демир Капија

Тврда
градба

1492м2

Извор:ПО-РЦУК Неготино
При досега случените поплави животот и здравјето на населението не било загрозено во
поголем обем но сепак предизвикале одредени нарушувања на нормалниот живот без
поголеми последици по здравјето, освен по материјалните добра на населението при што се
губи дел од својот имот и со тоа во овие случаи се појавуваат дополнителни финансиски
загуби (оштетување на дом, покуќнина, проблем за сместување и др.). При поплавување на
помошни објекти се претрпува штета врз материјалните добра кои се потребни за одгледување
на стока, залихи на храна и сл.
Поплавата преставува потенцијална опасност за појавување на заразни болести и
усложнување на епидемиолошката состојба. При поплавите на подрачјето на општината не се
регистрирани појави на заразни болести кај населението.
Треба да се одбележи дека на епидемиолошката состојба влијаат и други фактори: пред
поплавата, тежината и обемот на разурнувањето и оштетувањето, годишното време,
здравствената култура на населението и спремноста и оспособеноста на здравствената,
односно превентивната служба.Најчести заболувања чиј број може да се зголеми после
поплавата се: цревни заразни болести, морбили и акутни респираторни заболувања. Со
превземање на превентивни мерки : обезбедување на вода за пиење, санитарен надзор на
сместувањето и исхраната на населението, одржување на личната и колективната хигиена,
спроведување на дезинфекција, а по потреба и десинсекција и дератизација и други мерки
претставуваат појдовна основа за намалување и појавата од поголем обем на заразни болести.
На следниот табеларен приказ дадени се населените места загрозени од поплава.
Табела бр.6.Преглед на објекти и инфраструктура од подрачјето на општина Демир Капија
кои можат да бидат изложени на опасноста од поплави
забелешка
Објекти
Земјиште
Рекаопсег
Населено
изложен Вкупн
Р.
изложено на
на
место
вкупн
и
о
б.
поплава
поплават
о
на
(ха)
(ха)
а
поплава
с.Бистренци
121
0
120
1.
Р.Вардар
с.Корешница
114
1
31
с.Прждево
132
0
130
Р.Вардар
Демир Капија
1139
4
53
Река
Демир Капија
1139
300-400
80
Бошавица
Брана
с.Дрен
69
0
20
Дрен
Извор:ПО-РЦУК Неготино
Штетното влијание и загубите кои настануваат се најизразени при поплавите од
излевање на водотеците р.Вардар и р.Бошавица во општина Демир Капија.. При излевањето
на реката Вардар, штетното влијание и загубите кои настануваат се најизразени во
земјоделието.

552м2
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При високиот водостој на реката Вардар најчесто се поплавува само земјоделско
земјиште во пониските делови покрај неговото корито. Тие се краткотрајни и предизвикуваат
директни штети на земјоделските површини и на инфраструктурните објекти (Корешнички
Мост) заради ерозија на околното земјиште и наноси од одкорнати големи дрвја кои прават
штети на столбовите на мостовите.
Директните штети во поплавеното градско подрачје на р. Бошавица се на сообраќајната
инфраструктура (мостови, делови од локалната патна мрежа) како и на системите за
водоснабдување и електричната мрежа кои може да предизвикаат директно нарушување на
виталните животни функции. Ваквите штети најчесто се краткотрајни. Воедно директни штети
претрпуваат објектите (куќи и помошни објекти) кои се поплавуваат и при тоа се оштетуваат
самите објекти но и материјалните добра кои се зафатени (мебел, апарати за домаќинство,
алати и машини, сточна храна, земјоделски производи и др.). Штетите кои настануваат при
поплавување на земјоделските површини се големи и во целост го уништуваат приносот, а со
тоа се претрпуваат директни финансиски штети на земјоделците од очекуваниот приход. Овие
директно предизвикани штети воедно предизвикуваат и индиректни штети бидејќи населението
издвојува дополнителни финансиски средства за намалување или санирање на последиците.
Индиректно се намалуваат планираните средства за отплаќање на кредитите, осигурувањето и
други давачки. Долгорочни штети претрпуваат поплавените земјоделски површини поради тоа
што се намалува плодноста која треба да се подобрува со долгорочни мерки за прихрана и
обработка.
Реката Вардар како главен водотек кој во себе ги прима водните количини на поголем број на
притоки во периоди кога има обилни врнежи и топење на снег од високите планински масиви
добива големо водно количество, а со тоа се создаваат услови за транспортирање на големи
количества на речен нанос кој се исталожува попатно на одредени делови од текот. При
ваквото таложење се создаваат услови за причинување на поплави по текот, а посебно и
разорување на бреговите во близина на Корешнички Мост. Покрај механичкото загадување
(наносите) има и хемиско загадување од отпадните комунални води од населените места како
и употребата на хемиски средства на земјоделските површини (фосфор и азот), кои се
исцедуваат при процесот на наводнување. Поголеми проблеми претставуваат и сечењето на
дрвата покрај брегот со што се предизвикува одронување на земјиштето и зафаќање на плодни
лозови насади .
Со поплавата се предизвикуваат и социјални проблеми пред се изразено кај земјоделците
бидејќи општината претежно е лозарски крај и голем број на семејства се издржуваат од
лозарство.
Во влошени хидролошки состојби се нарушува функцијата на колекторскиот систем поради
мешањето на атмосферските и фекалните води и при тоа доаѓа до излевање на истите.
На подрачјето на општините Неготино и Демир Капија процена е дека системот за
управување со кризи (СУК) има способност и капацитети за превенција, рано предупредување
и справувањето со поплавата. Во овој контекст е и системот за комуникација, координација,
компатибилност, интеракција, следење, обработка и анализи на сите податоци, информации и
документи поврзани со поплавата.
Во справувањето со поплавите се користат одредени човечки и материјално технички
ресурси кои се лоцирани на подрачјето на општината Демир Капија и со нив располагаат
субјектите кои се директно вклучени при справувањето на истите. Нивните ресурси се
прикажани во табеларниот приказ.
Табела бр.7.Преглед на човечки и материјално технички ресурси на подрачјето на општина
Демир Капија при опасност од поплава
Р е с у р с и
Р.
бр
Субјект
Дејност
Материјално
Човечки
Колич.
.
Технички
Штаб за ЗС
10
Универз.единица
30
за ЗС
ЕЛС Демир
1.
Просторна
Капија
специјализирана
4
единица –екипа
за ком.работи

Забе
Лешка
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Просторна
специјализирана
един. за прва
мед.помош
Единица за
заштита и
спасување од
поплави
Тим за заштита и
спасување од
поплави
Тим за
спасување под
вода

3.
4.

6.

7.
9.

Доброволно
ПП друштво
ЈП Бошава

ЈП
„Македонија
Пат“
ОО на Црвен
Крст
ЈЗУ
Здравствен
дом

Стр. 103

10

10

10

12
Комунални
дејности

Бр.20

19

Специјални м/в
спасително јаже
Трактор IMT 539,со приколка со
носивост од 2,5 тона,
лопати
копачи

1
1
1
5
2

Одржување на
патишта
Социјалнохуманитарна
Здравствени
услуги

ТППЕ
Неготино
Извор:ПО-РЦУК Неготино

5 лекари
и9
мед.сестр
и
12

Специјални
Санитетски
Возила
Останати
возила
моторни пумпи за црпење на
вода марка хонда

4
6

3

Овие ресурси се користат за поплавите согласно потребите на субјектите од СУК.
Покрај прикажаните ресурси на овие субјекти може да се користат и други ресурси (за превоз
на лица и МТС и опрема, градежни машини, сместување и сл.) кои се во сопственост на правни
и приватни лица. Евиденција за ваквите ресурси подетална има во базата на податоци на ПОРЦУК Неготино.
Со овој Оперативен План предвидени се следниве превентивни и оперативни мерки за
заштита од поплави според член 123 за заштита и одбрана од поплави и заштита од штетно
дејство на водите во населените подрачја од Законот за води.
•
навремено чистење на речните корита и каналите од хидромелиоративниот
систем;
•
регулација на речните корита и поројници и одржување на регулираните делови
од речните корита и поројници;
•
изведба на заштитни насипи на речните корита, особено на местата каде се
евидентирани чести излевања;
•
континуирано одржување на отворените канали во исправна состојба;
•
редовно одржување на водостопанските објекти (шахти,вентили, пумпи, и сл);
•
обележување на поплавниот бран на загрозените подрачја низводно од
високите брани;
•
повторно отварање на каналите за одводнување, нивно прочистување и
одржување;

31 Декември 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.20

Стр. 104

•
запознавање на населението за опасностите од појава на поплави нивно
обучување и оспособување за преземање на мерки и постапки за заштита и евакуација во тие
услови;
•
пополнување, обучување, оспособување на единици за заштита од поплави и
тимовите за брз одговор;
•
контрола на системите за водоснабдување од загадување посебно во местата
каде се користат артерски бунари и бушотини;
•
снабдување на населението со вода за пиење и прехрамбени продукти;
•
постојана контрола на состојбата на браната кај с.Дрен.
Мерките за управување со ревитализација со поплавата досега се успешни и се во
рамките на законските процедури и плански постапки и истите и понатаму ќе се спроведуваат
и надградуваат . Тоа се:
•
санирање на речните корита и одводни канали;
•
изработка на пропусти со цел водата што побрзо да истече од поплавените
објекти, земјиште ;
•
орање, култивирање на нивите (долгогодишни насади);
•
дезинсекција и дератизација на објектите и земјиштето;
•
проверка на водата за пиење;
•
расчистување на улиците од наносен материјал;
•
интервенции на критичните места (мостовите и другите пропусти за
отстранување на надојдените стебла и гранки и друг отпаден материјал);
•
санирање на мостовите ( Корешнички и др.) и патната инфраструктура;
•
спасување на лица од поплавените домови и објекти;
•
санирање на деловни објекти,станбени објекти и др.
Степенот на загрозеност на опасноста од поплави на подрачјето на општина Демир
Капија
е од втор степен што означува покачен ризик (редовна состојба со ретко
манифестирани појави на загрозеност/ Извор:ПО-РЦУК Неготино).
При општината постои и функционира Општинска комисија за проценка и
утврдување на висината на штетата настанати од природни непогоди и други несреќи која
изготвува Извештај за процена на штета од природна непогода-поплава на подрачјето на
општина Демир Капија во кои се наведени причините, големината и последиците од штетата
како и активности и мерки кои треба да се превземаат за санирање и намалување од
поплавата.
Овој план е изработен од страна Општина Демир Капија согласно член 126 од Законот
за води, а во согласност со целите за долгорочна заштита и одржливо користење и управување
со водите, крајбрежното земјиште, водните живеалишта затоа што водите се дел од
природните процеси и треба да се заштитуваат како живеалишта на флората и фауната.

Број 08 – 1019/23
27.12.2018 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
одржување на јавната чистота на
територијата на Општина Демир Капија
за 2019 година

Се
објавува
Програма
за
одржување
на
јавната
чистота
на
територијата на Општина Демир Капија за
2019 година, што Советот на Општина
Демир Капија ја донесе на седницата
одржана на 27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/17
31.12.2018 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.5/02), ~len 12 став 1 od
Zakonot za javna ~istota ("Slu`ben vesnik
na Republika Makedonija" br.111/08, 64/09,
88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13,
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44/15, 147/15 и 31/16), ~len 41 od Zakonot za
upravuvawe so otpad ("Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija" br.68/04, 71/04,
107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12,
147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15,
39/16 и 63/16) a soglasno ~len 5 od
Odlukata za javna ~istota na teritorijata
на Op{tina Demir Kapija br.07-421/4 od
31.05.2011 godina, Sovetot na Op{tina
Demir Kapija na sednicata odr`ana na
den 27.12.2018 godina, ja donese slednata
PROGRAMA
ZA ODR@UVAWE NA JAVNATA ^ISTOTA
NA TERITORIJATA NA OP[TINA
DEMIR KAPIJA ZA 2019 godina
Вовед
Програмата за одржување на
јавната чистота на подрачјето на општина
Демир Капија за 2019 година ги дефинира
обемот, динамиката, начинот на вршење на
потрeбните активности и начинот на
нивното финансирање.
Одржувањето на јавната чистота
подразбира чистење (метење и миење) на
јавните сообраќајни површини и е во
зависност од:
- Густината на населението
- Фреквенција на луѓе и моторни
возила
- Степен на нечистотија
- Инфраструктурни сообраќајни
услови
- Делување
на
градежна
оператива, која со своите
возила се јавува како еден од
најголемите
загадувачи
на
јавните сообраќајни површини
Одржувањето на јавната чистота ќе се
состои од следниве активности:
1. Обврски на ЈКП Бошава
- Секојдневно метење на улици
(ул.Маршал Тито, централното
градско
подрачје-плоштадот,
делот од ул.11 ти Октомври
позади салата и делот пред
општинските канцеларии)
- Метење на останатите улици во
град Демир Капија, главните
улици во населените места во
кои ЈКП Бошава има склучено
договор
за
собирање
на
комунален
отпад
еднаш
месечно (доколку е потребно
метењето ќе се изврши и
дополнително)
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Периодично миење на улици (по
потреба
во
зависност
од
загадувањето и нечистотијата)
- Празнење на корпите за отпад
од физичките лица еднаш
неделно (по потреба и почесто)
- Празнење и одржување
на
контејнерите кои се поставени
за правните лица-секојдневно
- Одржување
на
паркови
површини
- Кастрење на дрвореди-еднаш
годишно
(по
потреба
и
дополнително)
- Одржување на спомен обележја
- Одржување на јавни површини
во зимски услови
- Одржување на градски пазар
- Одржување
на
градски
гробишта
(уредување
на
просторот
и
давање
на
погребални услуги)
- Одржување на урбана опрема
(фонтани, клупи, играчи и др.)
- Расчистување на диви депонии
2. Правни и физички лица
Отстранување на предмети и
материјали оставени пред сопствените
парцели
Расчистување на снег пред
сопствените објекти како физички така и
деловни простории
-

Чистењето на јавните површини од снежни
врнежи ќе се врши согласно годишниот
оперативен план за зимски услови на
општина Демир Капија
Чистењето на јавните објекти, дворните
површини, колективните и индивидуалните
објекти покрај редовното ќе се врши и
вонредно со организирање на акции
двапати годишно и тоа во месец мај и при
крајот на месец октомври или почеток на
ноември, со претходно известување. На
овој начин се овозможува на лицата да ги
исчистат своите подруми и дворни
површини.
Чистењето на јавните површини после
јавни манифестации, собири и други
масовни собирања ќе се врши од страна на
ЈКП Бошава по претходен договор со
организаторите на истите.
Поставување садови за отпад и
обезбедување на јавни санитарни јазли
- За одржување на јавната
чистота на јавните површини и
отворени простори пред јавните
објекти
ќе
се
постават
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CELI NA PROGRAMATA
Op{ta cel na programata e da se
obezbedi redovno ~istewe (metewe i
miewe) na javno–prometnite povr{ini i
otvorenite prostori pred javnite objekti,
kako i ~istewe na snegot i mrazot vo
zimski uslovi.

Стр. 106


Miewe
na
javno
–
prometnite
povr{ini
so
cisterna

Sobirawe
na
smet
(podrazbira otstranuvawe na
sozdadeniot
smet
od
odr`uvaweto
na
javnata
~istota na javnite povr{ini i
objektite i transportirawe do
deponija)

Ra~no ~istewe na snegot i
mrazot vo zimski uslovi

соодветни садови за фрлање на
отпадоци.
Во централното подрачје ќе се
одржуваат поставените канти со
пепелници
секојдневно,
а
доколку има потреба ќе бидат
поставени
и
дополнителни
канти.

1. STRATE[KI CELI
Programata na op{tina Demir Kapija
za odr`uvawe na javnata ~istota e
naso~ena kon odr`uvawe na javnata
~istota na javno–prometnite povr{ini
zaradi obezbeduvawe na pokvalitetni
uslovi za rabota i `iveewe na gra|anite
i po~ista `ivotna sredina vo Op{tinata.

Бр.20

4. IZVEDUVA^ NA PROGRAMATA
Programata za odr`uvawe na javnata
~istota
}e
ja
izveduva
Javnoto
pretprijatie
za
komunalni
raboti
BO[AVA od Demir Kapija.

2.

So ovaa Programa se utvrduva:

Teritorijata, rasporedot i
frekvencijata za odr`uvawe
(metewe i miewe) na javno –
prometnite
povr{ini
i
otvorenite
prostori
pred
javnite objekti

Na~inite na vr{ewe na
rabotite za odr`uvawe na
javnata ~istota

Nadzorot
nad
sproveduvaweto na programata

Na~inot na finansirawe
3. PREDMET NA PROGRAMATA
Odr`uvaweto na javnata ~istota na
teritorijata na Op{tina Demir Kapija }e
gi opfati:

Javno–prometnite
povr{ini i otvorenite prostori pred
javnite
objekti
(ulici,
trotoari,
plo{tadi, uredeni otvoreni povr{ini,
parking prostori, mostovi, avtobuski
stojali{ta i taksi stanici, grobi{ta,
javni sanitarni jazli, pazari)
Odr`uvaweto na javnata ~istota
vo parkovskite povr{ini i gradskoto
zelenilo ne e del od ovaa programa.
Pri sproveduvawe na Programata se
izveduvaat slednite aktivnosti:

Ra~no metewe na javno –
prometnite povr{ini

5. AKTIVNOSTI
Pri utvrduvawe na javnite povr{ini
koi }e se oddr`uvaat so ovaa Programa
zemeni se vo predvid

Gustinata na naselenost

Frekvencijata na gra|ani i
soobra}aj

Socijalniot
aspekt
na
gra|anite

Finansiskata sostojba na
Op{tinata

Strukturata i opremenosta
na JPK "BO[AVA"
6.

DINAMIKA NA IZVR[UVAWE NA
PROGRAMATA

6.1 METEWE
NA
POVR[INI

JAVNITE

A. METEWE NA ULICI
Meteweto na ulicite prika`ano vo
tabelata podolu }e se vr{i sekoj den
osven nedela i toa

Od 4.00 – 10.00 ~asot vo
leten period

Od 7.00 – 13.00 ~asot vo
zimski period
JPK "BO[AVA" e dol`no da gi
prazni korpite za otpadoci koi se
postaveni na ovie javno – prometni
povr{ini
Ulica

Opis

"Mar{al
Tito"

Od spojot so
ul. Prvomajska
do spoj so ul.
Partizanska
Od spoj so ul.
Mar{al Tito

Povr{ina
( M2 )
5800
2500
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Д.
METEWE NA PAZARI
Meteweto na gradskiot pazar se
izvr{uva vo Petok od 12.00 – 14.00 ~asot
(den pred pazarniot den) i vo Sabota po
zavr{uvawe na pazarniot den.
Finansiraweto ne e del od ovaa
programa

JPK "BO[AVA" e dol`no i da gi prazni
korpite za otpadoci koi se postaveni na
ovie javno – prometni povr{ini.

"Partizanska
"

" Prvomajska"

Opis
Od spojot so
ul. Mar{al
Tito
(Makedonija
Pat)
do
spojot so ul.
Dame Gruev
Od
vkrstuvawet
o
so
ul.
Mar{al Tito
(kaj
piperanata)
do crkvata
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povr{inite za metewe se iska`ani
zaedno so povr{inite na ovaa ulica.

(kaj каналот) do
prvoto
vkrstuvawe,
paralelno so
op{tinskite
prostorii do
vkrstuvaweto
so
ulicata
paralelno so
igrali{teto
vklu~uvaj}i ja
i ovaa ulica
do
povtorno
vkrstuvawe so
ul
.Mar{al
Tito

Meteweto na ulicite prika`ano vo
tabelata podolu }e se vr{i edna{
mese~no i toa

Od 4.00 – 10.00 ~asot vo
leten period

Od 7.00 – 13.00 ~asot vo
zimski period

Ulica

Бр.20

Povr{in
a ( M2 )

Е.
^ISTEWE NA GROBI[TA
^isteweto
i
odr`uvaweto
na
gradskite grobi{ta }e se vr{i soglasno
Odlukata za upravuvawe i odr`uvawe na
gradskite grobi{ta.
Generalnoto ~istewe na grobi{tata
}e se vr{i edna sedmica pred verskite
praznici Pro~ka, Veligden, Zadu{nica,
Bo`i} i Golema Bogorodica.
Finansiraweto ne e del od ovaa
programa.
6.2 MIEWE NA JAVNI POVR[INI
Mieweto na javnite povr{ini se
izvr{uva so avtocisterna vo periodot od
1 april do 31 oktomvri od 22.00 – 06.00
~asot
Mieweto na javnite povr{ini prika`ani
vo tabelata podolu }e se vr{i redovno
еднаш месечно i po potreba.
Ulica

Opis

"Mar{al
Tito"

Od spojot so
ul. Prvomajska
do spoj so ul.
Partizanska
Od spoj so ul.
Mar{al Tito
(kaj
каналот)
do
prvoto
vkrstuvawe,
paralelno so
op{tinskite
prostorii do
vkrstuvaweto
so
ulicata
paralelno so
igrali{teto
vklu~uvaj}i ja
i ovaa ulica
do
povtorno
vkrstuvawe so
ul.
Mar{al
Tito

3600

3300

"11
Oktomvri"

B.

METEWE
NA
PARKING
PROSTORI
Postoe~kite
obele`ani
parking
prostori se vo sklop na ul. "Mar{al Tito"
i tie se metat zaedno so ovaa ulica,
povr{inite za metewe se iska`ani
zaedno so povr{inite na ovaa ulica.
C.

METEWE NA PLO[TADI I
MOSTOVI
Centralniot plo{tad vo Demir Kapija
kako i mostot na reka Bo{avica }e se
metat zaedno so ul. "Mar{al Tito" a

Ulica

Opis

"Partizanska

Od spojot so

Povr{ina
( M2 )
5800

2500

Povr{in
a ( M2 )
3600
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ul. M.ar{al
Tito
(Makedonija
Pat)
do
spojot so ul.
Dame Gruev
Od
vkrstuvawet
o
so
ul.
Mar{al Tito
(kaj
piperanata)
do crkvata

3300

Vo zimskiot period se zadol`uva JPK
"BO[AVA" da vr{i ra~no ~istewe na
snegot i mrazot od javno – prometnite
povr{ini dadeni vo dolnata tabela

"Mar{al
Tito"

"11
Oktomvri"

Opis
Od spojot so
ul. Prvomajska
do spoj so ul.
Partizanska
(zaedno
so
mostot
i
trotoatite )
Od spoj so ul.
Mar{al Tito
(kaj
каналот)
do
prvoto
vkrstuvawe,
paralelno so
op{tinskite
prostorii do
vkrstuvaweto
so
ulicata
paralelno so
igrali{teto
vklu~uvaj}i ja
i ovaa ulica
do
povtorno
vkrstuvawe so
ul.
Mar{al
Tito
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Finansiraweto e del od ovaa
programa.
Vakvite
dopolnitelni
aktivnosti
treba da se imaat vo predvid pri
sklu~uvaweto na Dogovorot za vr{ewe na
uslugi od redot na javnata ~istota.

6.3 RA^NO ^ISTEWE NA SNEG I
MRAZ VO ZIMSKI USLOVI

Ulica

Бр.20

Povr{ina
( M2 )

5800

7. BUXET I FINANSIRAWE
Vkupnite javni povr{ini za godi{no
odr`uvawe vo ovaa programa se slednite:

Povr{ini
za
metewe
– 8300 + 6900 =15 200 m2

Povr{ini
za
miewe
– 8300 + 6900 = 15 200 m2

Ra~no ~istewe na sneg i
mraz –
8300 m2
Kumulativnite povr{ini za
godi{no
odr`uvawe iznesuvaat – 38 700 m2
Za godi{no odr`uvawe na ovie povr{ini,
vo obem i frekvencija soglasno Buxetot
na Op{tina Demir Kapija predvideni se
500.000,00 denari.
Aktivnostite utvrdeni vo ovaa Programa
}e se finansiraat od nadomestokot za
odr`uvawe na javna ~istota utvrden so
Odluka za utvrduvawe na nadomestokkot
za odr`uvawe na javnata ~istota br.07502/2 od 31.08.2009 godina donesena od
Sovetot na Op{tina Demir Kapija i od
Buxetot na op{tina Demir Kapija
Sekoja
dopolnitelna
izmena
na
Programata }e vlijae na visinata na
nadomestokot za odr`uvawe na javnata
~istota.
8.

2500

6.4 VONREDNO ODR@UVAWE
JPK "BO[AVA" e dol`но da postapuva
po izdadenite re{enija od op{tinskiot
komunalen inspektor za ~istewe na divi
deponii i javni povr{ini koi se nadvor
od Programata, a koi se vonredno
zagadeni.
JPK "BO[AVA" e dol`но da vr{i
~istewe
na
prostorot
vedna{
po
zavr{uvaweto na javnite manifestacii
koi gi organizira op{tina Demir Kapija.

NADZOR NAD SPROVEDUVAWE
NA PROGRAMATA
Nadzor nad sproveduvawe na ovaa
Programa vr{i op{tinskiot komunalen
inspektor.
Za izvr{enite aktivnosti na teren,
JPK "BO[AVA" se zadol`uva da dostavuva
kvartalni (na sekoi tri meseci) izve{tai
za izvr{ena rabota (izvr{ena rabota i
potvrdena od strana na op{tinata) do
Секторот
za
urbanizam,
komunalni
dejnosti, za{tita na `ivotnata sredina i
lokalen ekonomski razvoj, Oddelenie za
urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita
na `ivotnata sredina, a na krajot na
godinata i godi{en izve{taj koj }e bide
dostaven do Gradona~alnikot i Sovetot
na op{tina Demir Kapija.
9. ZAVR[NI ODREDBI
Ovaa programa vleguva vo sila osmiot
den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Demir Kapija".
Број 08 – 1019/24

Претседател на Совет на

31 Декември 2018
27.12.2018 година
Демир Капија

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА
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 пазарната вредност на градежно
земјиште на подрачјето на Општина
Демир Капија во 2019 година
Се објавува Одлука за утврдување
на пазарната вредност на градежно
земјиште на подрачјето на Општина Демир
Капија во 2019 година, што Советот на
Општина Демир Капија ја донесе на
седницата одржана на 27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/18
31.12.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.05/02), член 5 став 1 и став
4
од Законот за даноците на имот
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11,
53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16),
а согласно член 12 од Методологијата за
процена на пазарната вредност на
недвижен имот ("Службен весник на
Република Македонија" бр.54/12, 17/13,
21/13 и 142/114), Советот на општина
Демир Капија на XVI седница одржана на
ден 27.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на пазарната вредност на
градежно земјиште на подрачјето
на Општина Демир Капија во 2019 година
Член 1
Пазарната вредност на градежното
земјиште во 2019 година се утврдува
според просечната цена на извршените
купопродажби на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Демир Капија во
2018 година.
Член 2

Бр.20

Подрачјето на Општина
Капија е поделено на 5 зони.

Стр. 109
Демир

Член 3
Првата зона го опфаќа градскиот
центар од мостот на реката Бошавица по
должината на ул.Маршал Тито, лево и
десно до крстосницата со ул.Првомајска.
Во прва зона влегува и левата страна од
ул.Првомајска. Првата зона продолжува од
раскрсницата на улиците Првомјаска,
Радњанска и крак од ул.Илинденска покрај
јазот до насипот на река Бошава.
Во прва зона влегуваат улиците:
- улица 11-ти Октомври, улица
Јане Сандански, улица Маршал Тито, улица
Илинденска,
улица
Првомајска-левата
страна на улицата, улица 8 ми Март, улица
Питу Гули, и улица 29-ти Ноември.
Пазарната вредност на градежното
земјиште во првата зона изнесува 541,00
денари за метар квадратен со вклучена
целосна инфраструктура.
Член 4
Втората зона ја опфаќа улица
Маршал
Тито
од
раскрсницата
со
ул.Првомајска до клучка Демир Капија и
десната страна на ул.Првомајска, улицата
Радњанска, улицата Гоце Делчев, десната
страна од ул.Илинденска која што почнува
од раскрсницата со ул.Првомајска врти
десно по ул.Илинденска покрај јазот до
насипот на р.Бошава. Улица Борис Кидрич,
ул.Наум Наумовски, ул. Орце Николов,
ул.Кирил и Методиј,
ул.Партизанска,
ул.Партизанска
2,
ул.Даме
Груев,
ул.Тиквешка, ул.Димитар Влахов и ул. 4-ти
Јули.
Во
втора
зона
влегува
и
индустриската зона Попова Кула.
Пазарната вредност на градежното
земјиште во втората зона изнесува 449,00
денари за метар квадратен со вклучена
целосна инфраструктура.
Член 5
Третата зона го опфаќа градежното
земјиште во катастарските општини на
селата:
-Чифлик
-Дошница
-Корешница
Пазарната вредност на градежното
земјиште во третата зона изнесува 375,00
денари за метар квадратен со вклучена
целосна инфраструктура .
Член 6
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Четвртата
зона
градежното земјиште во
општина на селото:

го
опфаќа
катастарската

-с.Бистренци
Пазарната вредност на градежното
земјиште во четвртата
зона изнесува
265,00 денари за метар квадратен со
вклучена целосна инфраструктура .
Член 7
Петтата зона го опфаќа градежното
земјиште во катастарските општини на
селата:
-Клисура
-Прждево
-Челевец
-Лака
-Дрен
-Драчевица
-Копришница
-Бесвица
-Барово
Пазарната вредност на градежното
земјиште во петтата зона изнесува 154,00
денари за метар квадратен со вклучена
целосна инфраструктура .
Член 8
Пазарната вредност на градежното
земјиште до кое има уредено делумно
комунална инфраструктура (довод на
електрична енергија, канализациона мрежа,
водоводна мрежа, асфалтен пат и пристап
со земјен пат) се пресметува согласно
табела 1 (во која согласно уреденоста на
градежното земјиште со инфраструктура,
детално се утврдува цената за метар
квадратен градежно земјиште) и истата е
составен дел на оваа Одлука.
Пазарната вредност на градежното
земјиште
до
кое
нема
комунална
инфраструктура (довод на електрична
енергија, канализациона мрежа, водоводна
мрежа, асфалтен пат и пристап со земјен
пат)
изнесува 80,00 денари за метар
квадратен градежно земјиште.
Член 9
Оваa одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Демир Капија" а ќе се
применува од 01.01.2019 година.

Број 08 – 1019/25
27.12.2018 година
Демир Капија

Бр.20

Стр. 110

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 пазарната вредност на земјоделското
земјиште на подрачјето на Општина
Демир Капија во 2019 година
Се објавува Одлука за утврдување
на пазарната вредност на земјоделското
земјиште на подрачјето на Општина Демир
Капија во 2019 година, што Советот на
Општина Демир Капија ја донесе на
седницата одржана на 27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/19
31.12.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.05/02), член 5 став 1 и став
4
од Законот за даноците на имот
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11,
53/11, 84/12, 188/13,1 54/15, 192/15, 23/16),
а согласно член 13 од Методологијата за
процена на пазарната вредност на
недвижен имот ("Службен весник на
Република Македонија" бр.54/12, 17/13,
21/13 и 142/14), Советот на општина Демир
Капија на XVI седница одржана на ден
27.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на пазарната вредност на
земјоделското земјиште на подрачјето
на Општина Демир Капија во 2019 година
Член 1
Пазарната
вредност
на
земјоделското земјиште во 2019 година се
утврдува според просечната цена на
извршените купопродажби на земјоделско
земјиште на подрачјето на Општина Демир
Капија во 2018 година.
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Член 2
Имајќи го во предвид бонитетот и
интересот за купување на земјоделско
земјиште на територијата на Општина
Демир Капија и населените места,
подрачјето на Општина Демир Капија е
поделено на четири групи за кои е утврдена
вредноста на земјоделско земјиште за 1м2
по катастарски општини.

Демир Капија 1
Демир Капија 2
Чифлик
Дошница

Корешница
Бистренци

Прждево
Дрен

Клисура
Иберли
Челевец
Кошарка
Драчевица
Барово
Бесвица

класа
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

ниви
64,0
56,0
48,0
40,0
32,0
24,0
16,0
8,0

лозја
70,0
62,0
54,0
46,0
38,0
30,0
22,0
14,0

Ов.градини
64,0
56,0
48,0
40,0
32,0
24,0
16,0
8,0

класа
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

ниви
38,0
34,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0

лозја
43,0
39,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0

Ов.градини
38,0
34,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0

класа
I

ниви
20,0

лозја
24,0

Ов.градини
20,0

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

17,0
14,0
12,0
10,0
8,0
5,0
3,5

22,0
20,0
16,0
12,0
10,0
7,0
5,0

17,0
14,0
12,0
10,0
8,0
5,0
3,5

класа
I
II
III
IV

ниви
12,0
10,0
8,0
6,0

лозја
14,0
12,0
10,0
8,0

Ов.градини
12,0
10,0
8,0
6,0

V
VI
VII
VIII

4,0
2,5
2,5
2,5

6,0
3,0
3,0
2,5

4,0
2,5
2,5
2,5

Член 3
Оваa одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен

Бр.20

Стр. 111

гласник на Општина Демир Капија" а ќе се
применува од 01.01.2019 година.
Број 08 – 1019/26
27.12.2018 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 предлогот за воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Кавадарци и Општина Демир
Капија
Се објавува Одлука за утврдување
на предлогот за воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина
Кавадарци и Општина Демир Капија, што
Советот на Општина Демир Капија ја
донесе
на
седницата
одржана
на
27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/20
31.12.2018 година
Демир Капија

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

Vrz osnova na ~len 6 stav (1) i (3)
od
Zakonot
za
me|uop{tinska
sorabotka(“Slu`ben
vesnik
na
RM”
br.79/09), ~len 14 i 36 stav (1) to~ka 15 od
Zakonot
za
Lokalnata
samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.5/02), Sovetot
na Op{tina Demir Kapija na 16-ta sednica
odr`ana na den 27.12.2018 godina, donese
O D L U K A
Za utvrduvawe na predlogot za
vospostavuvawe na me|uop{tinska
sorabotka pome|u Op{tina Kavadarci i
Op{tina Demir Kapija
^len 1
Sovetot na Op{tina Demir Kapija go
utvrduva Predlogot za vospostavuvawe na
me|uop{tinska sorabotka pome|u Op{tina
Kavadarci i Op{tina Demir Kapija,
podnesen od Gradona~alnikot na Op{tina
Demir Kapija br.09-903/1 od 12.11.2018
godina, za koristewe na uslugi od strana
na
op{tinskata
administracija
na
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Бр.20

Стр. 112

Op{tina Kavadarci za potrebite na
Op{tina Demir Kapija i toa - koristewe
na uslugi od ovlasten procenuva~ za
procena na pazarna vrednost na nedvi`en
imot za presmetuvawe na danok na imot za
teritorijata na op{tina Demir Kapija vo
soglasnost so ~len 7 od Zakonot za
procena (“Slu`ben vesnik na RM”
br.115/10, 158/11 ,185/11, 64/12, 188/14,
104/15, 153/15, 192/2015,30/2016).

Советот на Општина Демир Капија на
седницата одржана на ден 27.12.2018
година, донесе

^len 2
Utvrdeniot predlog od ~len 1 na
ovaa odluka i procenata za potrebata od
vospostavuvawe
na
me|uop{tinska
sorabotka se dostavuva do Op{tina
Kavadarci, zaradi usvojuvawe.

1. Со ова решение се формира
Комисија за изработка на Предлог
програма за работа на Советот за 2019
година, во следниот состав:

^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo “Slu`ben
glasnik na Op{tina Demir Kapija”.
Број 08 – 1019/27
27.12.2018 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 Комисија за изработка на
Предлог програма за работа на Советот
за 2019 година
Се
објавува
Решение
за
формирање Комисија за изработка на
Предлог програма за работа на Советот за
2019 година, што Советот на Општина
Демир Капија го донесе на седницата
одржана на 27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/21
31.12.2018 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), а согласно член
132 од Деловникот на Советот на Општина
Демир Капија ("Службен гласник на
Општина Демир Капија" бр.08/2005),

РЕШЕНИЕ
за формирање Комисија за изработка
на Предлог програма за работа на
Советот за 2019 година

1. Ивана Лазова
2. Сузана Крстова
3. Јулијана Гацева
2. Се задолжува Комисијата од
точка 1 на ова решение да изготви Предлог
програма за работа на Советот за 2019
година до наредната седница на Советот.
3. Ова решение влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Демир Капија".
Број 08 – 1019/28
27.12.2018 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 2019 година на ОУ
Дом на култура МИРКА ГИНОВА Демир
Капија
Се објавува Решение за давање
согласност на измена на Годишен план за
вработување во 2019 година на ОУ Дом на
култура МИРКА ГИНОВА Демир Капија, што
Советот на Општина Демир Капија го
донесе
на
седницата
одржана
на
27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/22
31.12.2018 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р.
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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 27.12.2018
година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За давање согласност на Измена на
Годишен план за вработување во 2019
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 2019 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 2019 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 – 1019/29
27.12.2018 година
Демир Капија

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

Бр.20

Стр. 113

Дом на култура МИРКА ГИНОВА Демир
Капија во 2019 година
Се објавува Заклучок за усвојување
на Програма за работа на ОУ Дом на
култура МИРКА ГИНОВА Демир Капија во
2019 година, што Советот на Општина
Демир Капија го донесе на седницата
одржана на 27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/23
31.12.2018 година
Демир Капија

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен весник на РМ “бр. 05/02),
Советот на Општина Демир Капија на 16-та
седница одржана на ден 27.12.2018 година,
донесе
З А К Л У Ч О К
За усвојување на Програма за работа
на ОУ Дом на култура МИРКА ГИНОВА
Демир Капија во 2019 година
1. Советот на општина Демир Капија ја
усвои
Програмата
за
работа
на
Општинската установа Дом на култура
МИРКА ГИНОВА Демир Капија за 2019
година, на која е дадена согласност од
Управниот одбор на установата на
седницата одржана на ден 18.12.2018
година.
2.
Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на општина Демир
Капија“.
Број 08 – 1019/30
27.12.2018 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
усвојување на Програма за работа на ОУ

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 Извештајот за
реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
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локалните патишта и улици во Општина
Демир Капија за 2018 година
Се објавува Заклучок за усвојување
на
Извештајот
за
реализација
на
Програмата за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните
патишта и улици во Општина Демир Капија
за 2018 година, што Советот на Општина
Демир Капија го донесе на седницата
одржана на 27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/24
31.12.2018 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), Советот на Општина Демир Капија
на седницата одржана на ден 27.12.2018
година, донесе

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици во Општина
Демир Капија за 2018 година

1. Советот на општина Демир Капија го
УСВОИ Извештајот за реализација на
Програмата за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните патишта
и улици во Општина Демир Капија за 2018
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен гласник
на општина Демир Капија".
Број 08 – 1019/31
27.12.2018 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.20

Стр. 114

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
27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/25
31.12.2018 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.08-881/1 од 02.11.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на XVI-та седница одржана на ден
27.12.2018 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 БЛАЖО ОРЕШКОВ од
Демир Капија ул.Даме Груев бр.1, заради
лекување.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
250030000145173
на
лицето
Блажо
Орешков 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".
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Број 08 – 1019/32
27.12.2018 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 финансиски средства на
Здружение КИК БОКС КЛУБ БУДО
Кавадарци
Се
објавува
Решение
за
одобрување финансиски средства на
Здружение КИК БОКС КЛУБ БУДО
Кавадарци, што Советот на Општина
Демир Капија го донесе на седницата
одржана на 27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/26
31.12.2018 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 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.08-889/1 од
05.11.2018 година, Советот на Општина
Демир Капија на XVI-та седница одржана
на ден 27.12.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За одобрување финансиски средства на
Здружение КИК БОКС КЛУБ БУДО
Кавадарци
1. По барање на Здружението КИК
БОКС КЛУБ БУДО Кавадарци, Советот на
општина
Демир
Капија
ОДОБРУВА
финансиски средства во износ од 6.000,00
денари.
2. Средствата ќе бидат исплатени
од Буџетот на општина Демир Капија,

Бр.20

Стр. 115

подставка 463 110– трансфери до
здруженија на граѓани и фондации, на
сметка 370061100289552 на Здружението.
3.
Здружението
извештај за тоа каде
доделените средства.

да
достави
се потрошени

4. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе биде објавено
во „Службен гласник на општина Демир
Капија“.
Број 08 – 1019/33
27.12.2018 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
27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/27
31.12.2018 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 бр.08-991/1 од 13.12.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на XVI-та седница одржана на ден
27.12.2018 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 10.000,00 (десет
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илјади) денари на
КАРАНФИЛОВ
од
ул.Партизанска бр.15.

лицето
Демир

ЈОВАН
Капија

2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
250030000163506
на
лицето
Јован
Каранфилов 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 – 1019/34
27.12.2018 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
27.12.2018 година.
Број 09 – 1038/28
31.12.2018 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

Бр.20

Стр. 116

Капија за 2018 година бр.08-232/11 од
28.02.2018
година,
постапувајќи
по
барањето бр.08-1001/1 од 17.12.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на XVI-та седница одржана на ден
27.12.2018 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 ДУШКО СТАНИЌ од
с.Бистренци, заради лекување.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
200001830687588 на лицето Душко Станиќ
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 – 1019/35
27.12.2018 година
Демир Капија

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

__________________________________________

