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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Завршна сметка на
Буџетот на Општина Демир Капија за
2017 година
Se objavuva Завршна сметка на
Буџетот на Општина Демир Капија за 2017
година, {to Sovetot na Op{tina Demir
Kapija ja donese na sednicata odr`ana na
28.02.2018 godina.
Broj 09-261/1
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок за
усвојување на Годишен извештај на
Општина Демир Капија за 2017 година
Se objavuva Заклучок за усвојување
на Годишен извештај на Општина Демир
Капија за 2017 година, {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/2
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1, to~ka
7 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija" br.05/2002), Sovetot na
op{tina Demir Kapija na VII sednica
odr`ana na den 28.02.2018 godina, donese

Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Godi{en izve{taj na
Op{tina Demir Kapija za 2017 godina
1. Sovetot na Op{tina Demir
Kapija go usvoi Godi{niot izve{taj na
Op{tina Demir Kapija za 2017 godina.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila
naredniot den od denot na objavuvaweto
vo "Slu`ben glasnik na op{tina Demir
Kapija".
Broj 08-232/4
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK

Бр.5

Стр.47

Za objavuvawe na Одлука за измена и
дополнување на Буџетот на Општина
Демир Капија за 2018 година
Se objavuva Одлука за измена и
дополнување на Буџетот на Општина
Демир Капија за 2018 година, {to Sovetot
na Op{tina Demir Kapija ja donese na
sednicata odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/3
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2
од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ.„ бр.5/2002) член
23 став 8 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа
("Службен весник на РМ." бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15) и член 2 од
Статутот на Општина Демир Капија
(Службен гласник на Општината Демир
Капија бр.08/2005) Советот на Општина
Демир Капија на 7-та седница одржана на
ден 28.02.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За измена и дополнување на Буџетот
на Општина Демир Капија за 2018 година
Член 1
Во Буџетот на Oпштина Демир Капија
бр.08-840/3 од 28.12.2017 година донесен
на 5-тата седница на Советот на општина
Демир Капија (“Службен гласник на
општина Демир Капија“бр.14/2017), се
врши следната измена:
Во член 1 во Фискалната табела,
“III.ДЕФИЦИТ“
се
заменува
со
“III.СУФИЦИТ“.
Во делот "IV.ФИНАНСИРАЊЕ стои
износ" -2.000.000"
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен гласник на
општина Демир Капија“.
Broj 08-232/5
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
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("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Одлука за измена и
дополнување на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина
Демир Капија за 2018 година
Se objavuva Одлука за измена и
дополнување на Одлуката за извршување
на Буџетот на Општина Демир Капија за
2018 година, {to Sovetot na Op{tina
Demir Kapija ja donese na sednicata
odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/4
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2
od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br.5/2002) ~len
23 stav 8 od Zakonot za finansirawe na
edinicite na lokalnata samouprava
(,,Slu`ben vesnik na RM" br.61/04, 96/04,
67/07,156/09,47/11,192/15), Sovetot na
Op{tina Demir Kapija na 7-та sednica
odr`ana na ден 28.02.2018 godina, donese
О Д Л У К А
За измена и дополнување на Одлуката
за извршување на Буџетот на Општина
Демир Капија за 2018 година

Член 1
Во Одлуката за извршување на
Буџетот на Oпштина Демир Капија бр.08840/4 од 28.12.2017 година донесена на 5тата седница на Советот на општина
Демир Капија (“Службен гласник на
општина Демир Капија“бр.14/2017), се
врши следната измена:
Во членот 10 став 1 алинеја 3 од
Одлуката, зборовите
“известување за
обезбедени финансиски средства“ се
бришат а на нивно место се додаваат
зборовите “писмено известување за
обезбедени финансиски средства дадено
од градоначалникот на општината“.
Во членот 11 став 1 зборовите
“општинскиот буџет“ се заменуваат со
зборовите “буџет на дотации“.

Бр.5

Стр.48

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен гласник на
општина Демир Капија“.
Broj 08-232/6
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Одлука за траен отпис
на даночни побарувања од евиденцијата
во даночните обврски на општина Демир
Капија заради ненаплатливост
Se objavuva Одлука за траен отпис
на даночни побарувања од евиденцијата во
даночните обврски на општина Демир
Капија
заради
ненаплатливост,
{to
Sovetot na Op{tina Demir Kapija ja
donese
na
sednicata
odr`ana
na
28.02.2018 godina.
Broj 09-261/5
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.5/02), а во врска со член
85-а од Законот за даноците на имот
("Службен
весник
на
Република
Македонија бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11,
53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и
23/16), Советот на Општина Демир Капија
на VII седница одржана на ден 28.02.2018
година, донесе
О Д Л У К А
За траен отпис на даночни побарувања
од евиденцијата во даночните обврски
на општина Демир Капија заради
ненаплатливост
Член 1
Со
оваа
Одлука,
согласно
евиденцијата од регистарот на базата на
податоци во даночните обврски на
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општина Демир Капија, се врши траен
отпис на ненаплатливи побарувања од
даночни обврзници по основ на
- комунални такси (фирмаринаистакнат назив на деловна просторија), во
вкупна вредност од 896.486,00 денари
- комунални такси (користење на
простор), во вкупна вредност од 3.672,00
денари
- данок на имот во вкупна вредност
од 4.329,00 денари
Член 2
Отписот
на
ненаплатливите
побарувања од член 1 утврдени по
спецификација која е составен дел на оваа
Одлука, се врши поради престанок и
бришење од трговскиот регистар на
правните субјекти – даночни обврзници.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на општина Демир Капија".
Broj 08-232/7
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Одлука за отпис на
застарени обврски во Буџетот на
Општина Демир Капија
Se objavuva Одлука за отпис на
застарени обврски во Буџетот на Општина
Демир Капија, {to Sovetot na Op{tina
Demir Kapija ja donese na sednicata
odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/6
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

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

Бр.5

Стр.49

Капија на VII седница одржана на ден
28.02.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За отпис на застарени обврски во Буџетот
на Општина Демир Капија
Член 1
Со оваа одлука се врши отпис на
застарени обврски кои Општина Демир
Капија ги имала спрема други правни лица
и се евидентирани во Буџетот на Општина
Демир Капија.
Член 2
Се врши отпис на застарени
обврски во вкупен износ од 549.530,00
денари утврдени по спецификација, која е
составен дел на оваа одлука.
Отписот на застарените обврски се
врши согласно Извештајот за извршениот
попис
на
паричните
средства,
побарувањата и обврските во Буџетот на
Општина Демир Капија, изготвен од
Комисијата за вршење на попис на
целокупните
парични
средства,
побарувања и обврски за 2017 година
формирана од Градоначалникот.
Член 3
Донесувањето на оваа Одлука ќе
значи право на отпишување на паричните
обврски евидентирани во Буџетот на
Општина Демир Капија и истата ќе ја
спроведе
Секторот
за
финансиски
прашања.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила
осмиот ден од објавувањето во "Службен
гласник на Општина Демир Капија".
Broj 08-232/8
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Буџетски календар за
планирање на Буџетот на општина
Демир Капија за 2019 година

5 Март 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.5

Стр.50

Se objavuva Буџетски календар за
планирање на Буџетот на општина Демир
Капија за 2019 година, {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/7
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Vrz osnova na ~len 27 stav 4 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata
samouprava ("Sluжben vesnik na RM"br.61/04,96/04,67/07,04/08,156/09,47/11,192/15), Sovetot
na op{tina Demir Kapija na 7-та sednica odr`ana na den 28.02.2018 godina donese :
BUXETSKI KALENDAR
za planirawe na Buxetot na op{tina Demir Kapija za 2019 godina
^len 1
Se donesuva Buxetski kalendar na Buxetot na op{tina Demir Kapija za 2019 godina vo
koj se reguliraat rokovite na planiraweto na op{tinskiot buxet i toa kako sledi:
R.br
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Opis na aktivnosta - procedura
Sovetot na op{tinata go usvojuva buxetskiot kalendar
Gradona~alnikot podgotvuva preporaka za podgotovka na finansiski
planovi i gi podnesuva do korisnicite na op{tinskiot buxet
Gradona~alnikot gi podnesuva preporakite za podgotovka na
finansiskite planovi i gi podnesuva do korisnicite na
op{tinskiot buxet
Korisnicite na op{tinskiot buxet gi podnesuvaat nivnite
tro{kovnici i finansiski planovi zaedno so objasnuvawata za
oddelnite iznosi po pozicii
Секторите dostavuvaat predlog na plan za programi za razvoj so
kompletna proektna i tehni~ka dokumentacija
Секторот za finansiски прашања vo op{tinskata uprava gi
analizira barawata od korisnicite na buxetot i go izvestuva
gradona~alnikot za osnovnite parametri (zgolemeni ili namaleni
barawa)
Секторот za finansiски прашања go izgotvuva Nacrt Buxetot i go
dostavuva do Gradona~alnikot
Ministerot za finansii dostavuva Буџетски цirkular-nasoki za
podgotvuvawe na buxetite na ELS za narednata godina
Gradona~alnikot go dostavuva Nacrt Buxetot do Sovetot na
op{tinata, go pretstavuva buxetot na javnosta-gra|anite, mediumite,
organizira javna rasprava
Se podgotvuva Predlog-Plan na programi za razvoj i se dostavuva do
Sovetot na odobruvawe
Sovetot go odobruva Predlog-Planot na programi za razvoj i istiot
stanuva sostaven del na Predlog-Buxetot
Gradona~alnikot go podnesuva Predlog-Buxetot do Sovetot

Mesec vo godinata
Januar, feвруари
April, maj
April, maj
Najdocna do 31 maj
Najdocna do 31 maj
Do 15 juli

Do 31 juli
najdocna do 30 septemvri

Oktomvri
najdocna do 15 noemvri
Najdocna do 30
oktomvri
Najdocna do 10 noemvri

12.
13.

Sovetot na op{tinata go usvojuva Predlog-Buxetot za narednata
godina

najdocna do 31
dekemvri

^len 2
Buxetskiot kalendar za 2019 godina vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Demir Kapija".
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Стр.51

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Програма за работа на
Советот на Општина Демир Капија за
2018 година
Se objavuva Програма за работа на
Советот на Општина Демир Капија за 2018
година, {to Sovetot na Op{tina Demir
Kapija ja donese na sednicata odr`ana na
28.02.2018 godina.
Broj 09-261/8
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Бр.5

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ “бр. 05/02), а
согласно член 132 од Деловникот на
Советот на Општина Демир Капија
(„Службен гласник на Општина Демир
Капија”бр.5/05), Советот на Општина
Демир Капија, на 7-та седница одржана на
28.02.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Демир
Капија за 2018 година
ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за
работа на Советот на Општина Демир
Капија за 2018 година се:
- Програмирање на работата на
Советот за тековната година;
- Реализација на надлежностите, што
со закон се ставени во надлежност на
Советот;
- Продлабочување на соработката со
јавните служби основани од општината;
- Јавност и транспарентност во
извршувањето на активностите за 2018
година.

АКТИВНОСТИ:
ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ-МАРТ
Квартален
извештај
за
извршувањето на буџетот на Општина
Демир Капија за четвртиот квартал 2017
година
ПРЕДЛАГА:
Градоначалник
на
Општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања.
РАЗГЛЕДУВА:Комисијата за буџет,
финансии и локален економски развој
- Завршна сметка на Буџетот на
Општина Демир Капија за 2017 година;
- Годишен Извештај за реализација
на Буџетот на општина Демир Капија за
2017 година.
ПРЕДЛАГА:Градоначалник на општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања.
РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за буџет,
финансии и локален економски развој
- Буџетски календар на општина
Демир Капија за 2019 година.
ПРЕДЛАГА: Градоначалник на општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за нормативноправни работи,човечки ресурси, јавни
дејности и општи работи
РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за буџет,
финансии и локален економски развој,
Комисија за статут и прописи
- Завршна сметка и Извештај за
работата на ЈПК БОШАВА Демир Капија
за 2017 година.
ПРЕДЛАГА:
Комисија
за
буџет,финансии и локален економски
развој, Комисија за јавни дејности
ИЗРАБОТУВА: ЈПК БОШАВА Демир
Капија
РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за буџет,
финансии и локален економски развој
- Завршна сметка и Извештај за
работата на ООУ ДИМЧЕ А. ГАБЕРОТ
Демир Капија за 2017 година.
ПРЕДЛАГА:
Комисија
за
буџет,,финансии и локален економски
развој, Комисија за јавни дејности
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ИЗРАБОТУВА:
ООУ
ДИМЧЕ
А.
ГАБЕРОТ Демир Капија
ОДОБРУВА: Училишен одбор на ООУ
ДИМЧЕ А. ГАБЕРОТ Демир Капија
РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за јавни
дејности, Комисија за буџет, финансии и
локален економски развој
- Завршна сметка и Извештај за
работата на ОУ Дом на култура МИРКА
ГИНОВА Демир Капија за 2017 година.
ПРЕДЛАГА:
Комисија
за
буџет,финансии и локален економски
развој, Комисија за јавни дејности
ИЗРАБОТУВА: ОУ Дом на култура
МИРКА ГИНОВА
ОДОБРУВА: Управен одбор на ОУ
Дом на култура МИРКА ГИНОВА
РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за јавни
дејности, Комисија за буџет, финансии и
локален економски развој
-Завршна сметка и Извештај за
работата на ЈОУДГ БОРИС ТРАЈКОВСКИ
Демир Капија за 2017 година.
ПРЕДЛАГА::
Комисија
за
буџет,финансии и локален економски
развој, Комисија за јавни дејности
ИЗРАБОТУВА:
ЈОУДГ
БОРИС
ТРАЈКОВСКИ Демир Капија.
ОДОБРУВА: Управен одбор на ЈОУДГ
БОРИС ТРАЈКОВСКИ Демир Капија.
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни
дејности, Комисија за буџет, финансии и
локален економски развој
-Програма
за
остварување
на
социјалната, детската и здравствената
заштита во Општина Демир Капија за
2018 година.
ПРЕДЛАГА: Градоначалник на општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за нормативноправни
работи,човечки
ресурси,јавни
дејности и општи работи
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни
дејности
-Програма за активности на Општина
Демир Капија во областа за еднаквите
можности за 2018 година.
ПРЕДЛАГА: Комисија за еднакви
можности помеѓу жените и мажите
ИЗРАБОТУВА: Сектор за нормативноправни работи,човечки ресурси, јавни
дејности и општи работи
АПРИЛ-МАЈ-ЈУНИ
Квартален
извештај
за
извршувањето на Буџетот на Општина
Демир Капија за првиот квартал 2018
година.

Бр.5

Стр.52

ПРЕДЛАГА:
Градоначалникот
на
Општината
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за буџет,
финансии и локален економски развој
-Извештај за работата на јавните
служби за првото-тромесечие во 2018
година.
ПРЕДЛАГА: Комисија за јавни дејности
ИЗРАБОТУВА: јавното претпријатие /
установа
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни
дејности
ЈУЛИ – АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ
Квартален
извештај
за
извршувањето на Буџетот на Општина
Демир Капија за вториот квартал 2018
година.
ПРЕДЛАГА:
Градоначалникот
на
Општината
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансии,
буџет и локален економски развој
- Извештај за работата на јавните
служби за второто-тромесечие во 2018
година
ИЗРАБОТУВА: јавното претпријатие /
установа
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни
дејности
- Годишна Програма за работа на
ООУ ДИМЧЕ А. ГАБЕРОТ Демир Капија за
учебната 2018/2019 година.
ИЗРАБОТУВА: ООУ ДИМЧЕ А.
ГАБЕРОТ Демир Капија
ОДОБРУВА: Училишен Одбор на
училиштето
РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за јавни
дејности
- Годишна Програма за работа на
ЈОУДГ БОРИС ТРАЈКОВСКИ Демир
Капија за учебната 2018/2019 година.
ИЗРАБОТУВА:ЈОУДГ
БОРИС
ТРАЈКОВСКИ Демир Капија
ОДОБРУВА:
Управен
Одбор
на
установата
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни
дејности
ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ –
ДЕКЕМВРИ
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Квартален
извештај
за
извршувањето на Буџетот на Општина
Демир Капија за третиот квартал 2018
година.
ПРЕДЛАГА:
Градоначалник
на
Општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања
РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за буџет,
финансии и локален економски развој
- Одлука за доделување на 7-мо
Ноемвриски награди и признанија за
2018 година.
ПРЕДЛАГА: Комисија за награди и
признанија
ИЗРАБОТУВА: Сектор за норм.правни работи,човечки ресурси, јавни
дејности и општи работи
- План на Програми за развој на
Општина Демир Капија за период 20192021 година
ПРЕДЛАГА:
Градоначалник
на
Општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за буџет,
финансии и локален економски развој
- Буџет на Општина Демир Капија за
2019 година
- Одлука за извршување на Буџетот
на Општина Демир Капија за 2019 година
ПРЕДЛАГА:
Градоначалник
на
Општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за финансиски
прашања
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за буџет,
финансии и локален економски развој
- Извештај за реализација на
Програмата за изградба, реконструкција
и одржување на локалните патишта и
улици во општина Демир Капија за 2018
година
ПРЕДЛАГА:
Градоначалник
на
Општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за урбанизам,
комунални дејности, заштита на животната
средина и локален економски развој –
Одделение за урбанизам, комунални
дејности и заштита на животната средина
РАЗГЛЕДУВА:Комисија за урбанизам,
комунални
дејности
и
заштита
на
животната средина
-Програма
реконструкција

и

за
изградба,
одржување
на

Бр.5

Стр.53

локалните патишта и улици во Општина
Демир Капија за 2019 година,
Програма
за
изработка
на
урбанистички планови на Општина
Демир Капија за 2019 година,
- Програма за уредување на
градежно земјиште на просторот на
Општина Демир Капија за 2019 година,
- Програма за работа во областа на
располагањето со градежното земјиште
во
сопственост
на
Република
Македонија на подрачјето на Општина
Демир Капија за 2019 година.
-Програма за одржување на
јавната чистота на територијата на
Општина Демир Капија за 2019 година.
-Програма за зимско одржување на
улици и патишта во 2018/2019 година.
ПРЕДЛАГАЧ:
Градоначалник на
Општина
ИЗРАБОТУВА: Сектор за урбанизам,
комунални дејности, заштита на животната
средина и локален економски развој–
Одделение за урбанизам, комунални
дејности и заштита на животната средина
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам,
ком.дејности и заштита на животната
средина
- Програма за работа на Советот на
општина Демир Капија за 2019 година.
ПРЕДЛАГА: Комисија за изработка на
Програма за работа на Советот
ИЗРАБОТУВА: Сектор за нормативноправни работи,човечки ресурси, јавни
дејности и општи работи
-Програма за локален економски
развој на Општина Демир Капија за 2019
година;
ПРЕДЛАГА:
Градоначалникот
на
Општината
ИЗРАБОТУВА: Сектор за урбанизам,
комунални дејности, заштита на животната
средина и локален економски развојОдделение за локален економски развој и
информатичка технологија
РАЗГЛЕДУВА:Комисија за финансии,
буџет и локален економски развој
-Програма за развој на туризмот во
Општина Демир Капија за 2019 година.
ПРЕДЛАГА:
Градоначалникот
на
Општината
ИЗРАБОТУВА: Сектор за урбанизам,
комунални дејности, заштита на животната
средина и локален економски развој –
Одделение за локален економски развој и
информатичка технологија
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РАЗГЛЕДУВА:Комисија за финансии
буџет и локален економски развој
-Годишна Програма за работа на ЈПК
БОШАВА Демир Капија за 2019 година.
ПРЕДЛАГА:
Управен
Одбор
на
претпријатието, Комисија за јавни дејности
ИЗРАБОТУВА: ЈКП БОШАВА Демир
Капија
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни
дејности
-Годишна Програма за работа на
ОУ.Дом на култура МИРКА ГИНОВА Д.
Капија за 2019 година
ПРЕДЛАГА: ОУ на Дом на култура
МИРКА ГИНОВА Демир Капија, Комисија за
јавни дејности
ИЗРАБОТУВА: ОУ Дом на култура
МИРКА ГИНОВА Демир Капија
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни
дејности
ЗАВРШЕН ДЕЛ
Програмата за работа на
Советот во текот на годината може да се
дополнува со други содржини кои ќе
произлезат од тековните активности на
Општина Демир Капија и јавните служби
основани од општината.
Советот на општина Демир Капија во
тековната година покрај планираното
донесува и други акти - одлуки, решенија,
заклучоци, информации и извештаи.
Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на Општина Демир
Капија”.
Broj 08-232/10
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Програма за
остварување на социјалната, детската и
здравствената заштита во Општина
Демир Капија за 2018 година
Se
objavuva
Програма
за
остварување на социјалната, детската и
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здравствената заштита во Општина Демир
Капија за 2018 година, {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija ja donese na
sednicata odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/9
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 11 од Законот за
социјалната заштита (“Службен весник на
РМ.“бр.79/09,36/11,51/11,116/14,180/14,33/1
5,72/15,104/15,150/15,173/15,192/15,30/16,1
63/17) и член 22 точка 7 и 9 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ.“бр.5/2002) Советот на Општина
Демир Капија на 7-та седница одржана на
ден 28.02.2018 година, донесе
П Р О Г Р А М А
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА,
ДЕТСКАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА
ЗАШТИТА ВО ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА
ЗА 2018 ГОДИНА
1.
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Остварувањето на социјалната, детската
и здравствената заштита во Општина Демир
Капија се заснова на Законот за социјална
заштита, Законот за заштита на децата,
Законот за семејство, Програмата за
остварување на социјална заштита на РМ.,
Програмата за развој на заштитата на
децата во РМ и други закони и подзаконски
акти кои се однесуваат на социјалната,
детската и здравствената заштита во
Република Македонија како и надлежностите
дадени на општините со Законот за
локалната самоуправа со кои се уредени
правата од областа на социјалната, детската
и здравствената заштита.
Од аспект на надлежноста на единиците
на локалната самоуправа во областа на
социјалната заштита, од особена важност е
Законот за Локалната самоуправа каде во
член 22 (став 7) општините помеѓу другото,
се надлежни и за Социјална заштита и
заштита на децата.
Во
Програмата
се
применети
определбите на локалната самоуправа со
која
се
имплементираат
стратешките
приоритети на Општината за тековната
година, односно Буџетот на општина Демир
Капија, но и мерките утврдени со политиката
и документите на национално ниво.
Програмата предвидува соработка со
надлежниот Центар за социјална работа
односно со Министерството за труд и
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социјална политика, Министерството за
здравство и сите други министерства со
кои ќе биде потребно да се соработува,
приватниот
сектор
и
невладините
организации.
Во сферата на здравствената заштита
Општината е надлежна во делот на
здравственото
воспитување,
унапредување на здравјето, превентивни
активности, надзор над заразните болести
и други области утврдени со закон.
Реализирањето на Програмата ќе се
спроведе со низа активности од различни
области во рамките на социјалната
заштита, одредени во Програмата, во
согласност со расположивите материјални
можности предвидени со Буџетот за 2018
година.
2.
ЦЕЛИ
Основна цел на оваа Програма е развој
на интегриран, транспарентен и ефикасен
систем на социјална заштита кој ќе
обезбеди достапни,ефикасни и квалитетни
мерки и услуги креирани според потребите
на корисниците кои живеат на територијата
на Општина Демир Капија.
Реализирањето на Програмата ќе се
спроведе со низа активности од различни
области во рамките на социјалната
заштита, одредени во Програмата, во
согласност со расположивите материјални
можности предвидени со Буџетот за 2018
година.
Оваа Програма поблиску ги уредува
подрачјата
на
социјална
заштита,
специфичните потреби на населението на
Општина Демир Капија и начинот на
остварувањето на правото на социјална
заштита.
Социјалната заштита што ќе се развива
на локално ниво со оваа Програма има за
цел да обезбеди социјална помош и услуги
на одделни целни групи на граѓани.
Општина Демир Капија, реализирајќи ги
своите функции во областа на социјалната
заштита, преку разни форми на делување
ќе се стреми кон обезбедување на
основните предуслови за поквалитетeн
животен стандард на граѓаните.
Активностите
во
Програмата
за
остварување на социјалната, детската и
здравствената заштита во Општина Демир
Капија за 2018 година се поделени зависно
од областите во кои делува и тоа:
1.Подршка на граѓани – жители на
Општина Демир Капија – баратели на
еднократна парична помош;
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2.Ран детски развој
3.Намалување на сиромаштијата и
социјалната исклученост;
4.Трговија со луѓе и семејно насилство;
5. Подршка на здруженија на граѓани и
фондации со седиште во општина Демир
Капија кои ќе вршат дејност од областа на
здравствената, социјалната заштита и
заштита на децата
1. ПОДРШКА НА ГРАЃАНИ-ЖИТЕЛИ
НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА –
БАРАТЕЛИ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА
ПОМОШ
Оваа
активност
продолжува
во
континуитет да се спроведува а се
однесува на онаа категорија на граѓани,
жители на Општина Демир Капија (со ниски
месечни приходи или корисници на
социјална парична помош) кои доставиле
барање за доделување на финансиска
помош заради нарушена здравствена
состојба и потреба од лекување или
оперативен зафат или други ризични
ситуации кои ги нарушуваат нивните
услови за домување и живот.
За остварување на правата на
еднократна парична помош, потребно е
барателот да достави:
-Статус на социјално загрозено лице со
потврда/доказ од Центарот за социјални
работи или од Агенцијата за вработување;
- Валидна документација за докажување
на потребата од покривање на соодветен
расход, чие покривање не е опфатено со
друг законски пропис
- Оценка на запаѓање во социјално
неповолна положба од објективна причина;
Записник
за
констатирање
на
фактичката состојба од надлежен орган.
Барањата за остварување на права од
социјална заштита и помош се поднесуваат
до надлежна Комисија на Советот на
Општина Демир Капија, која врз основа на
расположливите финансиски средства
одобрени во кварталниот финансиски план
на Буџетот на Општина Демир Капија, го
разгледува поединечно секое барање со
комплетна придружна документација. За
секое поединечно барање Комисијата се
изјаснува
со
одобрување
или
неодобрување со предлог за висината на
одобрениот износ.
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Врз основа на позитивното мислење од
надлежната Комисија, Советот на Општина
Демир Капија донесува Решение за
одобрување на финансиски средства,
согласно кварталниот финансиски план на
Буџетот на Општина Демир Капија, со
намена за ублажување на социјалната
состојба на барателот кој без своја вина се
нашол во истата.
Паричната помош за ублажување на
социјалната
состојба
на
социјално
загрозените лица е најмалку во висина од
3.000 денари.
Временски период на реализција: во
континуитет, до крајот на календарската
година.
2.РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ
●Помош и подршка на деца без
родители и родителска грижа
Општина Демир Капија за потребата од
подобрување на состојбата на децата без
родители и родителска грижа, во 2018
година продолжува со спроведување на
следната активност - ослободување од
плаќање на престојот во јавната детска
установа – Детската градинка во Демир
Капија,
за децата без родители и
родителска грижа.`
●Програма од областа на детската
заштита
Програмата од областа на детска
заштита
опфаќа
спроведување
во
континуитет манифестации: Априлијада,
Велосипедски маратон, Детска недела,
одбележување на Велигден, организирање
на различни предавања од областа на
здравјето и спортски активности за
младите и други активности.
●Посета на училиштата и градинките
од страна на стручни лица за
идентификација на ученици и деца во
социјален ризик и спречување на појава
на социјални проблеми
Целта
на
оваа
активност
е
идентификација на ученици и деца во
социјален ризик и спречување на појава на
воспитно-социјални проблеми кај истите.
Активноста се реализира преку посета на
училиштето и градинката кои се на
територија на Општина Демир Капија од
страна на стручните лица и стручни служби
од: Центарот за социјална работа,
претставници од Општина Демир Капија
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кои работат на оваа проблематика, како и
самите стручни служби во образовните
институции
(психолози,
педагози,
дефектолози или социјални работници).
Во рамки на основното училиште и
детската
градинка
се
реализираат
предавања од страна на стручни лица како
и разговори со децата како да ги надминат
проблемите со кои се соочуваат. Ваквите
методи следејќи го однесувањето на
децата и учениците и нивните реакции на
одредени теми и разговори придонесуваат
кон полесна идентификација на оние кои се
во социјален ризик, како и превенција од
појава на социјални проблеми.
На тој начин, доколку има одредени
проблеми се делува на време и овие деца
и млади навреме се упатуваат до
соодветни институции или стручни лица
кои би го третирале нивниот проблем или
проблемот во нивното семејство.
Временски период на реализација:
во
континуитет,
до
крајот
на
календарската година.
3.
НАМАЛУВАЊЕ
НА
СИРОМАШТИЈАТА И СОЦИЈАЛНАТА
ИСКЛУЧЕНОСТ
Со цел намалување на сиромаштијата
и социјалната исклученост се продолжува
со спроведување на следните активности:
● Работно ангажирање во извршување на
јавни работи на социјално загрозени лица;
● Организирање бесплатни курсеви
англиски јазик и компјутери, со цел да
подобрат вештините на граѓаните и да
зголеми конкурентноста на пазарот
трудот;

по
се
се
на

● Со цел да се намали социјалната
исклученост за семејствата со низок
социјален статус, за Нова година и
Божиќните
празници,
општината
обезбедува донација од пакетчиња за
деца.
Временски период на реализција: во
континуитет, до крајот на календарската
година.
● Народна кујна
Како резултат на континуираната заложба
за
обезбедување
на
животната
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егзистенција на сите лица во социјален
ризик, и во 2018 година проектот Народна
кујна продолжува да се реализира, со
обезбедување топол оброк секој ден на
социјално загрозените лица од општина
Демир Капија.
Временски период на реализција: во
континуитет, до крајот на календарската
година.
4. ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И СЕМЕЈНО
НАСИЛСТВО
Превенција на појава на трговија со луѓе
преку воспитно образовниот процес и
подигање на јавната свест за трговија со
луѓе како кршење и злоупотреба на
човековите права и слободи.
Оваа цел ќе се постигне преку јакнење на
соработката со здруженија на граѓани,
образовните
институции,
локалната
самоуправа и други институции кои
работат со жртви на трговија, со луѓе за
превенција на појавата. Информирањето
на младите за препознавање на облиците
на трговија со луѓе и навремено откривање
ќе
се
постигне
преку
едукативноинформативни обуки, организирани за
наставниот кадар стручните служби,
Советот на родители и учениците во
основното училиште.
Во областа на семејното насилство, се
планира
превенција
преку
воспитно
образовниот процес и подигање на свеста
кај општата популација за законската
регулатива на семејното насилство со
осврт на психолошко
и сексуално
насилство, информираност за заштитата
која се обезбедува во рамките на кривично
правниот систем. Ова ќе се постигне преку:
детектирање на семејното насилство во
семејствата на децата ученици од страна
на стручните служби, информирање на
младите (градинки, основно,средно и
студенти и односите родител-дете, меѓу
деца и негово навремено откривање,
организирање на обуки за облиците на
насилство и негово навремено откривање,
вклучување на содржини за превенција од
секаков вид на насилство во годишните
програми за работа во училиштето и
советите на родители.
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5. ПОДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА
ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ СО СЕДИШТЕ
ВО ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА КОИ ЌЕ
ВРШАТ ДЕЈНОСТ ОД ОБЛАСТА НА
ЗДРАВСТВЕНАТА,
СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА
Општина Демир Капија ќе продолжи да
подржува здруженија на граѓани и
фондации
кои
ќе
организираат
и
спроведуваат проектни активности за
подобрување на квалитетот на животот на
граѓаните на Општината, воопшто.
На тој начин Општината ќе има увид и
евиденција во работата на здруженијата на
граѓани и фондации со седиште на
територијата на Општината, кои делуваат
во областа на здравствена, социјална
заштита и заштита на децата и во текот на
2018 година, со кои и во иднина ќе
соработува
и спроведува заеднички
активности.
Временски период на реализција: во
континуитет, до крајот на календарската
година.
6. ФИНАНСИРАЊЕ
Градоначалникот на Општина Демир
Капија го обезбедува спроведувањето на
Програмата за социјална, детска и
здравствена заштита во Општина Демир
Капија за 2018 година. За остварување на
Програмата ќе бидат користени средствата
од:
-Буџетот на Општина Демир Капија за
2018
Активностите
од
Програмата
финансирани со средства на Буџетот на
Општина Демир Капија предвидени за 2018
година – од Програмата DO и Програма
G1, вкупно 800.000 денари - социјални
надоместоци –еднократна парична помош,
од Програмата ЕO – 436110 – трансфери
до здруженија на граѓани и фондации,
вкупно
100.000 денари,
средства
обезбедени од другите програми на
Буџетот на Општина Демир Капија,
- Буџетот на МТСП, Програмите на
Владата на Република Македонија
-Претпријатија, фондации и други
правни и физички лица
-Заинтересирани
партнери
за
меѓусебна соработка и други извори.
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Broj 08-232/11
28.02.2018 godina
Demir Kapija
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Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Програма за измена и
дополнување на програма за изработка
на урбанистички планови во Општина
Демир Капија за 2018 година
Se objavuva Програма за измена и
дополнување на програма за изработка на
урбанистички планови во Општина Демир
Капија за 2018 година, {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija ja donese na
sednicata odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/10
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slужбен vesnik na RM“ br.05/02) i ~len
17
od
Zakonot
za
prostorno
i
urbanisti~ko
planirawe
(“Slu`ben
vesnik na RM.“ бр.199/14, 44/15, 193/15,
31/16 i 163/16), Sovetot na op{tina Demir
Kapija na 7-та sednica odr`ana na den
28.02.2018 godina donese:
PROGRAMA
Za izmena i dopolnuvawe na Пrogramaта
za izrabotka na urbanisti~ki planovi
vo Opшtina Demir Kapija za 2018 godina

Бр.5

Стр.58

Programata
za
izrabotka
na
urbanisti~ki planovi vo op{tina Demir
Kapija za 2018 god se menuva i dopolnuva
so:
II. DONESUVAWE NA
URBANISTI^KI PLANOVI

DETALNI

10. Izmena i dopolna na del od DUP
Popova Kula - izmena - Demir Kapija, za
edna grade`na parcela za izgradba na
objekti so namena za G2 - lesna i
nezagaduva~ka industrija (spojuvawe na
GP br.1 i GP br.2), KO demir Kapija,
Op[tina Demir Kapija
VI. ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА
УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
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
U14. Изработка на ЛУПД за
изградба на Е2 – комунална супраструктура
(фотоволтна централа), на дел од КП 21/1,
КО Бистренци, општина Демир Капија
R
15. Изработка на ЛУПД за изградба
на Е2 – комунална супраструктура
(фотоволтна централа), во м.в.Средни рид
во КО Прждево, општина Демир Капија“
BANISTI^KI PLANOVI
^len 3
Programa vleguva vo sila 8 (osmiot)
den od denot na objavuvaweto vo
“Slu`ben glasnik na opшtina Demir
Kapija“.
I URNISTIАЛНИ URBANISTI^KI PLAN
Pretsedatel na Sovet na
Broj 08-232/12
Op{tina Demir Kapija,
28.02.2018 godina
Ivana Lazova s.r.
Demir Kapija
OVI

^len 1
So ovaa programa se vrшi izmena i
dopolnuvawe na Programata za izrabotka
na urbanisti~ki planovi na op{tina
Demir Kapija za 2018 godina, ( “Slужбен
.glasnik na opшtina Demir Kapija br.14/
2017).
^len 2

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Акционен план за
енергетска ефикасност на Општина
Демир Капија за 2018 година
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Se objavuva Акционен план за
енергетска ефикасност на Општина Демир
Капија за 2018 година, {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/11
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

7. Izмена и дополна на
ДУП за дел на УБ 12 за ГП
бр.74 (градски пазар)
8. Измена и дополна на
ДУП за зона за домување
``Игралиште`` блок бр.5 Демир
Капија
9. ДУП на дел од зона
за индустрија ``Попова Кула``
за блок бр.4 во Демир Капија
I. DONESUVAWE NA
ДЕТАЛНИ
URBANISTI^KI
PLANOVI
“

Бр.5

Стр.59
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Бр.5

АКЦИОНЕН ПЛАН
ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА
за 2018 година

Демир Капија, Февруари 2018

Стр.60

5 Март 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА
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Стр.61

Кусо резиме
План за енергетска ефикасност претставува едногодишен акционен план за
спроведување на мерките за енергетска ефикасност предвидени во Програмата за
енергетска ефикасност на општините и е законска обврска која произлегува од Законот
за енергетика, член 132 став (3) ("Службен весник на Република Македонија" бр.
16/2011).
Планот за енергетска фикасност е во целост и е усогласен со мерките за енергетска
ефикасност и нивната динамика на реализирање усвоени во стратешкиот национален
документ Акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија до
2018 година, со кој се спроведува националната Стратегија за унапредување на
енергетска ефикасност во Република Македонија до 2020 година, а во согласност
со член 131 од Законот за енергетика.
Основна задача на Планот за енергетска ефикасност на општината Демир Капија е да
определи:


мерки и активностите кои треба да се остварат (оптимален избор на мерки и објекти во
зависност од ниво на инвестирање, големина на заштедена енергија, број на
корисници на објектите),



ниво на нивна усогласеност со националниот Акционен план за енергетска ефикасност,



динамиката на реализација на мерките за енергетска ефикасност,



временските периоди кога можат да се спроведат предвидените активности,



висината на потребните инвестициски средства за реализација на предвидениот план,



извори на потребните финансиски средства,



организациска поставеност и определување на одговорни служби и личности за
реализација на предвидените мерки и активности (проектирање, набавка, надзор,
следење на резултатите).

Енергетските појдовни податоци за изработка на овој Акционен план се следниве:
Под управа на општина Демир Капија има 12 објекти: централно основно училиште со
два (2) објекти и четири (4) подрачни основни училишта и една (1) училишна спортска
сала, една (1) административно општинска зграда, една (1) детска градинка, еден (1)
дом на култура, еден (1) музеј, едно (1) јавно претпријатие. Овие објекти се под управа
на општината и нивните податоци се внесени во базата на податоци за енергетска
ефикасност.
Бројот на светилките за кои се грижи општината е 807.
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Бројот на автомобили кои се во сопственост општината е 2.

2. Предговор
Изработката на План за енергетска ефикасност кој
акционен план за спроведување на мерките за енергетска
Програмата за енергетска ефикасност на општините
произлегува од Законот за енергетика, член 132 став
Република Македонија" бр.16/2011).

претставува едногодишен
ефикасност предвидени во
е законска обврска која
(3) ("Службен весник на

Советот на општината, на предлог на градоначалникот, го донесува планот за
енергетска ефикасност што се однесува за период од една година.
Со овој документ се исполнува оваа законска обврска на општината Демир Капија.
Планот за енергетска ефикасност е во целост изработен и усогласен со мерките за
енергетска ефикасност и нивната динамика на реализирање усвоени во стратешкиот
национален документ Акционен план за енергетска ефикасност, со кој се спроведува
националната Стратегија за енергетска ефикасност, а во согласност со член 131 од
Законот за енергетика. Планот за енергетска ефикасност на општина Демир Капија ги
содржи основните содржини кои се бараат со Законот за енергетика, со посветување на
посебно внимание на мерките кои се предвидени во националниот Акционен План за
Енергетска Ефикасност, а се однесуваат на мерки и политики кои се од опсегот на
одговорност на општината, меѓу кои како основни се издвојуваат:


спроведување на мерки за енергетска ефикасност на градежните објекти кои се во
сопственост на општината во секторот на образованието и секторот за социјална грижа,



спроведување на мерки за енергетска ефикасност за уличното осветлување,



спроведување на мерки за енергетска ефикасност во сообраќај.

3. Вовед
Основна задача на Планот за енергетска ефикасност е да определи:


мерки и активностите кои треба да се остварат (оптимален избор на мерки и објекти во
зависност од ниво на инвестирање, големина на заштедена енергија, број на
корисници на објектите),



ниво на нивна усогласеност со националниот акционен план за енергетска ефикасност,



динамиката на реализација на мерките за енергетска ефикасност,
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временските периоди кога можат да се спроведат предвидените активности,



висината на потребните инвестициски средства за реализација на предвидениот план,



извори на потребните финасиски средства,



организациска поставеност и определување на одговорни служби и личности за
реализација на предвидените мерки и активности (проектирање, набавка, надзор,
следење на резултатите)

Јасно дека овие барања се меѓу себе спротивставени и потребно е да се направат
компромиси и да се определи оптимална композиција на услови за дадениот временски
период, и при почитување на финансиската кондиција на општината Демир Капија ,
како и на целото општество.

4. Основни енергетски појдовни податоци
4.1 Објекти опфатени со базата на податоци во општината
Под управа на општина Демир Капија има 12 објекти: 5 -основни училишта и една
училишна спортска сала, една административно општинска зграда, една детска
градинка, еден дом на култура, еден интернат, еден музеј и едно јавно претпријатие.
Овие објекти се под управа на општината и нивните податоци се внесени во базата на
податоци за енергетска ефикасност. Во следната табела се дадени објектите од
секторот администрација, образование (училишта и детски градинки) и секторот
култура.
Табела 4.1: Објекти кој се во надлежност на општина Демир Капија

Администрација
Објект

ИМЕ

1
2

Е.Л.С Демир Капија
Ј.К.П „Бошава“

греена површина
[m2]
213
75

Училишта
Објект

ИМЕ

3
4
5
6
7
8
9

О.О.У.Димче Ангелов-Габерот
ПОУ „Прждево“
ПОУ „Бистренци“
Интернат
ПОУ „Челевец“
П.О.У „Корешница“
Училишна спортска сала

греена површина
[m2]
1 595
80
240
279
100
107
1 300
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Градинки
Објект

ИМЕ

10

Ј.О.У.Д.Г. "Борис Трајковски"

греена површина
[m2]
346

Култура
Објект

ИМЕ

11
12

Музеј Демир Капија
Дом на култура „Мирка Гинова“

греена површина
[m2]
244
430

Усвоени се следните мерки и објекти кај кои ќе се применат мерки за ЕЕ:
 Доградба и реконструкција на објектот Дом на култура “Мирка Гинова”, со примена на
мерките за е.е.
Буџет за завршување на доградба и реконструкција: 19.181.648,00 МКД
 Довршување на реновирањето и доградбата со примена на мерки за енергетска
ефикасност во ЈУОДГ „Борис Трајковски“
Буџет за реализација: 10.112.908,00 MKД
 Поставување на термостатски вентили на системот за централно греење во двата
објекти на централното О.О.У. “Димче Ангeлов – Габерот” во Демир Капија и објектот
на Ј.О.У.Д.Г. “Борис Трајковски” во Демир Капија
Буџет за реализација: 161.000,00 MKД
Broj 08-232/13
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Одлука за давање
согласност за сопствено учество во
предлог-проектот-"Подобрување на
квалитетот на животот преку
унапредување на животната средина"

Se objavuva Одлука за давање
согласност за сопствено учество во
предлог-проектот-"Подобрување
на
квалитетот на животот преку унапредување
на животната средина", {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija ja donese na
sednicata odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/12
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр.5/2002),
Советот на општина Демир Капија на
седницата одржана на ден 28.02.2018
година, донесе
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ОДЛУКА
За давање согласност за сопствено учество
во предлог-проектот "Подобрување на
квалитетот на животот преку
унапредување на животната средина"
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност
за сопствено учество во предлог проектот " Подобрување на квалитетот на
животот
преку
унапредување
на
животната средина " и за обезбедени 50%
или 396.586,00 денари, од потребните
средства за реализација.
Член 2
Вкупната вредност на инвестицијата
изнесува 793.172,00 денари со ДДВ.
Корисникот на Програмата во целост е
одговорен за реализација на предлог
проектот. Финансиската поддршка во
реализација на предлог проектот од
Бирото за регионален развој изнесува 50%
од вредноста на одобрените прифатливи
трошоци за реализација.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на Општина Демир
Капија"
Broj 08-232/14
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese

Broj 09-261/13
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Бр.5

Стр.65

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа
("Службен
весник
на
Република Македонија" бр.5/2002) а во
врска со член 126 став 1 алинеја 2 од
Законот
за
основното
образование
("Службен
весник
на
Република
Македонија бр.103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12,
24/13 ,41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), Советот на
Општина Демир Капија на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, донесе:
З А К Л У Ч О К
За усвојување на Извештај за работата и
постигнатите резултати во првото
полугодие од учебната 2017/2018 година
на ООУ "Димче А.Габерот" Демир Капија
1. Советот на Општина Демир
Капија
го
усвои
Извештајот за
работата и постигнатите резултати во
првото полугодие од учебната 2017/2018
година на ООУ "Димче А.Габерот" Демир
Капија, предложен од Училишниот одбор
на училиштето.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето
во "Службен гласник на општина Демир
Капија".
Broj 08-232/15
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок за
усвојување на Извештај за работата и
постигнатите резултати во првото
полугодие од учебната 2017/2018 година
на ООУ "Димче А.Габерот" Демир Капија

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese

Se objavuva Заклучок за усвојување
на Извештај за работата и постигнатите
резултати во првото полугодие од учебната
2017/2018
година
на
ООУ
"Димче
А.Габерот" Демир Капија, {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 28.02.2018 godina.

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок за
усвојување на Годишен финансов
извештај по завршна сметка на ООУ
"Димче А.Габерот" Демир Капија за 2017
година
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Se objavuva Заклучок за усвојување
на Годишен финансов извештај по завршна
сметка на ООУ "Димче А.Габерот" Демир
Капија за 2017 година, {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/14
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
9 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija" br.05/2002), Sovetot na
op{tina Demir Kapija na VII sednica
odr`ana na den 28.02.2018 godina, donese

Бр.5

donese
na
sednicata
28.02.2018 godina.
Broj 09-261/15
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Стр.66

odr`ana

na

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36
15 од Законот за локалната
("Службен
весник
на
Македонија" бр.5/02), Советот
Демир Капија на седницата
28.02.2018 година, донесе

став 1 точка
самоуправа
Република
на Општина
одржана на

ЗАКЛУЧОК
За повлекување на точка од дневен ред

Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Godi{en finansov
izve{taj po zavr{na smetka na OOU
"Dim~e A.Gaberot" Demir Kapija za 2017
godina

1. Точката 14
"Заклучок за
усвојување на Годишен финансов извештај
по завршна сметка на ЈОУДГ БОРИС
ТРАЈКОВСКИ од Демир Капија за 2017
година", предлагачот ја повлече од дневен
ред.

1. Sovetot na op{tina Demir
Kapija go usvoi Godi{niot finansov
izve{taj po zavr{na smetka (blok dotacii
i smetka za sopstveni prihodi) na
Op{tinskoto osnovno u~ili{te "Dim~e
A.Gaberot" od Demir Kapija za 2017
godina.

2. Точката 14
"Заклучок за
усвојување на Годишен финансов извештај
по завршна сметка на ЈОУДГ БОРИС
ТРАЈКОВСКИ од Демир Капија за 2017
година" ќе биде поставена на дневен ред
на една од наредните седници на Советот
на Општина Демир Капија.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila
naredniot den od denot na objavuvaweto
vo "Slu`ben glasnik na op{tina Demir
Kapija".
Broj 08-232/16
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

3. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на Општина Демир
Капија".
Broj 08-232/17
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок за
повлекување на точка од дневен ред

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок за
усвојување на Годишен финансов
извештај по завршна сметка на ОУ Дом
на култура МИРКА ГИНОВА Демир Капија
за 2017 година

Se
objavuva
Заклучок
за
повлекување на точка од дневен ред, {to
Sovetot na Op{tina Demir Kapija go
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Se objavuva Заклучок за усвојување
на Годишен финансов извештај по завршна
сметка на ОУ Дом на култура МИРКА
ГИНОВА Демир Капија за 2017 година, {to
Sovetot na Op{tina Demir Kapija go
donese
na
sednicata
odr`ana
na
28.02.2018 godina.
Broj 09-261/16
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9
od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija" br.05/2002), Sovetot na
op{tina Demir Kapija na VII sednica
odr`ana na den 28.02.2018 godina, donese

Бр.5

Стр.67

Demir Kapija

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.05/02), и член 1 од
Правилникот зa утврдување критериуми за
доделување на еднократна парична
помош,
доделување
на
финансиски
средства на граѓани и на здруженија на
граѓани бр.07-90/9 од 04.02.2010 година,
постапувајќи по барањето на Никола
Атанасов од с.Бистренци бр.08-212/1 од
20.02.2018 година, Советот на општина
Демир Капија на VII-та седница одржана на
ден 28.02.2018 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен финансов извештај по
завршна сметка на ОУ Дом на култура МИРКА
ГИНОВА Демир Капија за 2017 година
1. Sovetot na op{tina Demir Kapija
go usvoi Godi{niot finansov izve{taj po
zavr{na smetka (blok dotacii, smetka za
sopstveni prihodi i buxetska smetkaproekti) na ОУ Дом на култура МИРКА
ГИНОВА Демир Капија за 2017 година.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila
naredniot den od denot na objavuvaweto
vo "Slu`ben glasnik na op{tina Demir
Kapija".
Broj 08-232/18
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок
Se objavuva Заклучок, {to Sovetot
na Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/17
05.03.2018 godina

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

1. Советот на Општина Демир
Капија
го
разгледа
барањето
за
одобрување на еднократна парична помош
и од увидот во доставената документација
констатира дека барањето не е комплетно
согласно утврдените критериуми односно
нема доставено комплетна документација.
2.
Согласно
Правилникот
еднократна парична помош се доделува
врз
основа
на
доставено
барање
поткрепено со соодветна документација за
следните работи: лекување во земјата и
странство, елементарна непогода.
Поради тоа потребно е барателот
да го дополни барањето со потребна
документација: потврда од Центарот за
социјални работи или Агенцијата за
вработување со која ќе докаже дека
станува збор за лице со ниски месечни
примања или корисник на социјална
парична помош.
3. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Демир Капија“.
Broj 08-232/19
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
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na

op{tina

Demir

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок
Se objavuva Заклучок, {to Sovetot
na Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/18
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.05/02), и член 1 од
Правилникот зa утврдување критериуми за
доделување на еднократна парична
помош,
доделување
на
финансиски
средства на граѓани и на здруженија на
граѓани бр.07-90/9 од 04.02.2010 година,
постапувајќи по барањето на Спасе Коцев
од с.Бистренци бр.08-215/1 од 20.02.2018
година, Советот на општина Демир Капија
на VII-та седница одржана на ден
28.02.2018 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Советот на Општина Демир
Капија
го
разгледа
барањето
за
одобрување на еднократна парична помош
и констатира дека барањето не е
комплетно
согласно
утврдените
критериуми од Правилникот односно има
доставено само барање без комплетна
документација.
2.
Согласно
Правилникот
еднократна парична помош се доделува
врз
основа
на
доставено
барање
поткрепено со соодветна документација за
следните работи: лекување во земјата и
странство, елементарна непогода.
Поради тоа потребно е барателот
да го дополни барањето со потребна
документација (медицинска документација
или документација од надлежен орган:
потврда од Центарот за социјални работи
или Агенцијата за вработување со која ќе
докаже дека станува збор за лице со ниски
месечни примања или корисник на
социјална парична помош).

Бр.5

Стр.68

3. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Демир Капија“.
Broj 08-232/20
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок
Se objavuva Заклучок, {to Sovetot
na Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/19
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.05/02), и член 1 од
Правилникот зa утврдување критериуми за
доделување на еднократна парична
помош,
доделување
на
финансиски
средства на граѓани и на здруженија на
граѓани бр.07-90/9 од 04.02.2010 година,
постапувајќи по барањето на Енвер
Алимов од с.Бистренци бр.08-214/1 од
20.02.2018 година, Советот на општина
Демир Капија на VII-та седница одржана на
ден 28.02.2018 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Советот на Општина Демир
Капија
го
разгледа
барањето
за
одобрување на еднократна парична помош
и констатира дека барањето не е
комплетно
согласно
утврдените
критериуми од Правилникот односно има
доставено само барање без комплетна
документација.
2.
Согласно
Правилникот
еднократна парична помош се доделува
врз
основа
на
доставено
барање
поткрепено со соодветна документација за
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следните работи: лекување во земјата и
странство, елементарна непогода.
Поради тоа потребно е барателот
да го дополни барањето со потребна
документација (медицинска документација
или документација од надлежен орган:
потврда од Центарот за социјални работи
или Агенцијата за вработување со која ќе
докаже дека станува збор за лице со ниски
месечни примања или корисник на
социјална парична помош).
3. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Демир Капија“.
Broj 08-232/21
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnaта samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02) i ~len
74 od Statutot na Op{tina Demir Kapija,
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок
Se objavuva Заклучок, {to Sovetot
na Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 28.02.2018 godina.
Broj 09-261/20
05.03.2018 godina
Demir Kapija

Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Законот за локалната самоуправа
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.05/02), и член 1 од
Правилникот зa утврдување критериуми за
доделување на еднократна парична
помош,
доделување
на
финансиски
средства на граѓани и на здруженија на
граѓани бр.07-90/9 од 04.02.2010 година,
постапувајќи по барањето на Кира
Димитрова од Демир Капија бр.08-168/1 од
06.02.2018 година, Советот на општина
Демир Капија на VII-та седница одржана на
ден 28.02.2018 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

Бр.5

Стр.69

1. Советот на Општина Демир
Капија
го
разгледа
барањето
за
одобрување на еднократна парична помош
и од увидот во доставената документација
констатира дека барањето не е комплетно
согласно утврдените критериуми односно
нема доставено комплетна документација.
2.
Согласно
Правилникот
еднократна парична помош се доделува
врз
основа
на
доставено
барање
поткрепено со соодветна документација за
следните работи: лекување во земјата и
странство, елементарна непогода.
Поради тоа потребно е барателот
да го дополни барањето со потребна
документација: потврда од Центарот за
социјални работи или Агенцијата за
вработување со која ќе докаже дека
станува збор за лице со ниски месечни
примања или корисник на социјална
парична помош.
3. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Демир Капија“.
Broj 08-232/22
28.02.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova s.r.

