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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

soodvetni op{ti merki vo tekot na 2018
godina so cel
spre~uvawe, rano
otkrivawe, spre~uvaweto na {irewe i
suzbivawe na zaraznite bolesti i na
infekciite.

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Програма за
спроведување на општите мерки за
заштита на населението од заразните
болести во општина Демир Капија за
2018 година

III .AKTIVNOSTI
Vo tekot na 2018 godina ,Op{tina
Demir Kapija }e gi prevzeme slednite
planirani merki i aktivnosti:

Se
objavuva
Програма
за
спроведување на општите мерки за
заштита на населението од заразните
болести во општина Демир Капија за 2018
година, {to Sovetot na Op{tina Demir
Kapija ja donese na sednicata odr`ana na
27.04.2018 godina.
Broj 09-451/1
04.05.2018 godina
Demir Kapija

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

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka
9 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na R.M. br.5/2002 ),~len 12
stav 1 i ~len 14 stav 2 i 3 od Zakonot za
za{tita na naselenieto od zarazni
bolesti (,,Sl.vesnik na R.M. br.66/2004
,139/08,99/09,86/11,149/14,150/15 i 37/16),
Sovetot na Op{tina Demir Kapija na
sednicata odr`ana na den 27.04.2018
godina, donese
ПРОГРАМА
за спроведување на општите мерки за
заштита на населението од заразните
болести во општина Демир Капија за
2018 година
I .VOVED
So ovaa programa se utvrduvaat
op{tite merki, celite, planiranite
aktivnosti,
finansiraweto
i
izvr{itelite nad sproveduvaweto na
programata za sproveduvawe na op{tite
merki za za{tita na naselenieto od
zarazni bolesti na podra~jeto na op{tina
Demir Kapija za 2018 godina.
II. Стратегиска цел на програмата
Zaradi za{tita na naselenieto vo
Op{tina Demir Kapija od zarazni
bolesti, potrebno e da prevzememe

1.Активности
1.1. Merki
1.1.1.
Vr{ewe na preventivna
dezinsekcija
1.1.2.Локација
Dezinsekcija na teritorijaта na
op{tina Demir Kapija -vkupen opfat 158
ha grade`en reon i po te~enieto na
rekata Vardar i Do{nica
1.1.3.Planirani sredstva
Buxet na Op{tina Demir Kapija
1.2. Merki
1.2.1.
Vr{ewe
na
preventivna
deratizacija
1.2.2.Локација
Deratizacija na kanalizacija na
naseleno mesto Demir Kapija i drugi
naseleni
mesta каде што општината
раководи со канализационите системи po
reviziona {ahta
- 100 {ahti .Vremenska ramka na
izvr{uvawe - april, maj 2018 god.
1.2.3.Planirani sredstva
Buxet na J.K.P.Bo{ava
1.3 Merki
1.3.1. Drugi higiensko tehni~ki merki
na naselenite mesta i drugi javni
povr{ini
1.3.2. Локација
Dezinsekcija vo osnovnite u~ili{ta
,javni op{tinski ustanovi,javni povr{ini
i
drugi objekti
1.3.3.Planirani sredstva
Buxet na javni op{tinski ustanovi
2. Активности
2.1.1. Merki
Obezbeduvawe bezbedna voda za
piewe i kontrola nad ispravnosta na
vodata i objektite za vodosnabduvawe
2.1.2. Локација
Vodovodni sistemi vo Demir Kapija i
naselenite mesta na op{tinata ~ii
vodovodi
se pod nadle`nost na
JKP.Bo{ava
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(Доколку настане превземање на други
селски водоводи од страна на Ј.П.Бошава за
истите ќе се обезбеди безбедна вода за
пиење)
2.1.3.Planirani sredstva
Buxet na JKP.Bo{ava
3. Активности
3.1.1.Merki
Obezbeduvawe sanitarno - tehni~ki i
higienski uslovi vo javni objekti:
u~ili{ni
i
predu~ili{ni ustanovi,
objekti
za
ishrana,
objekti
za
vodosnabduvawe drugi javni ustanovi
3.1.2. Локација
-OOU,,Dim~e A.Gaberot“ Demir Kapija
i podra~nite u~ili{ta
-JOUDG,,Boris
Trajkovski”
Demir
Kapija
-OU Dom na kultura ,,Mirka Ginova”
Demir Kapija
-JKP.Bo{ava Demir Kapija i dr. javni
ustanovi na op{tinata
3.3.3. Planirani sredstva
Buxet
na
javni
ustanovi
i
pretprijatija
4. Активности
4.1.1.Merki
Obezbeduvawe
na preventivnopromotivni aktivnosti za unapreduvawe
na zdravjeto na naselenieto
4.1.2. Локација
Javni tribini za edukacija na
naselenieto
za
prevzemawe
na
preventivni merki za za{tita na
naselenieto od zarazni bolesti
4.1.3. Planirani sredstva
- Dom na kulturata
- Sala za sostanoci pri op{tina
Demir Kapija
- OOU,,Dim~e A.Gaberot “Demir Kapija
5. Активности
5.1.1.Merki
Otstranuvawe na otpadni vodi i drug
tvrd i te~en otpad na na~in koj }e
onevozmo`i
zagaduvawe na ~ovekovata
okolina.
5.1.2. Локација
Na teritorija na Op{tina Demir
Kapija
5.3. Planirani sredstva
- Op{tina Demir Kapija
- J.K.P.Bo{ava Demir Kapija
Site planirani merki i aktivnosti so
ovaa Programa }e bidat realizirani vo
soglasnost so standardite i postapkite
utvrdeni so zakon
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IV.Fинансирање на програмата
Aktivnostite utvrdeni so ovaa
programa кои се на товар на општина Демир
Капија }e se realiziraat so sredstva od
Buxetot na Op{tina Demir Kapija Programa J4O stavka 424230, а останатите
од buxetite na javnite ustanovi i
pretprijatija na teritorija na Op{tinata.
V.Извршители на програмата
Izvr{iteli
na
merkite
i
aktivnostite
predvideni
so
ovaa
programa
}e
bidat
najpovolnite
ponuduva~i
izbrani
po
sprovedeni
postapki
,
soglasno
zakonite
na
R.Makedonija , so koi se sklu~uvaat
dogovori
VI. ZAVR[NI ODREDBI
Ovaa programa vleguva vo sila so
denot na objavuvawe vo ,,Sl. glasnik na
Op{tina Demir Kapija”
Broj 08-408/2
27.04.2018 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 работа на
Комисијата за еднакви можности на
жените и мажите за 2018 година
Se objavuva Програма за работа на
Комисијата за еднакви можности на жените
и мажите за 2018 година, {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija ja donese na
sednicata odr`ana na 27.04.2018 godina.
Broj 09-451/2
04.05.2018 godina
Demir Kapija

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.05/2002) а во
согласност со член 14 од Законот за
еднакви можности на жените и мажите
(“Службен
весник
на
РМ.“бр.6/12,30/13,166/14,150/15), Советот
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на општина Демир Капија на VIII-та
седница одржана на 27.04.2018 година,
донесе

ПРОГРАМА
за работа на Комисијата за еднакви
можности на жените и мажите за 2018
година
ОПШТИНА
Општина Демир Капија се наоѓа во
јужниот дел на Р.Македонија и зафаќа
површина од 309 km² и има 4545 жители,
со просечна густина на 15 жители/ km². На
територијата на општина Демир Капија има
девет населени места, од кои што Демир
Капија е урбан центар и во неа живеат
75,3% од вкупниот број на жители, според
податоците од Државниот завод за
статистика на Р.Македонија. Според
родовата структура во Општина Демир
Капија живеат 2198 жени или 48,36% и
2347 мажи или 51,64% од вкупното
население ( извор,попис 2002).
Поред националната структура во
општина Демир Капија живеат 3997
Македонци или 87,94%, 23 Албанци или
0,51%, 7,57% од населението се Турци
или 344 жители, 16 жители се Роми или
0,35%, 132 се Срби или 2,90%, 1 жител се
изјаснил како Бошњак или 0,02%, додека
0,70% или 32 жители не се изјасниле за
својата етничка припадност. Според
писменоста 3548 жители се писмени,
додека 505 жители се неписмени од кои
писмени мажи се 1881 и 220 неписмени
мажи, додека кај женската популација во
општина Демир Капија писмени се 1667 и
285 неписмени жени.(извор, попис 2002)
Активното населени во општина
Демир Капија е поделено во две категории,
економски активно и економски неактивно
население. Од вкупниот број на жители во
општината 704 жени припаѓаат на
категоријата економски активни и 1112
жени се економски неактивни. Бројот на
економски активни жители од машки пол е
1145, додека 793 мажи се економски
неактивни.(извор, попис 2002)
Во општина Демир Капија има едно
централно основно училиште, во чиј што
склоп работат четири подрачни училишта
во руралните населби на општината. Во
О.О.У."Димче Ангелов Габерот" учат
вкупно 330 ученици и во училиштето 55
вработени.
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Во општината има една детска
градинка во која што се згрижени 60 деца и
се вработени шест лица. Во Домот на
култура "Мирка Гинова" вработени се
четири лица.
Во општина Демир Капија има едно едно
јавно комунално претпријатие.
Во општинската администрација
вработени се 22 лица од кои 11 се жени и
11 се мажи.
ВОВЕД
Од
составот на Советот на
Општина Демир Капија
формирана е
Комисија за еднакви можности, како негово
постојано тело. Комисијата за еднакви
можности со овој состав формирана е со
Одлука на Совет на Општина Демир Капија
на на седница од 06.12.2017 година во
согласност со Законот за еднакви
можности на жените и мажите. Комисијата
за еднакви можности на жените и мажите
има три членови.
Комисијата и координаторот за
еднакви можности на жените и мажите
треба да ги спроведат активностите за
реализација на целите планирани со оваа
Програма и врз основа на тоа треба да
изготват Извештај за реализираните
активности и постигнатите резултати во
2018 година до 31 март наредната година.
Комисијата за еднакви можности на
жените и мажите (во понатамошниот текст
КЕМ) формирана е со цел да го промовира
и имплементира Законот за еднакви
можности на жените и мажите на локално
ниво.
ПРЕДЛОГ
ПРОГРАМАТА
за
работа на Комисијата за еднакви
можностина жените и мажите за 2018
година ги дефинира следните ОПШТИ
ЦЕЛИ:
 Промоција на концептот и прогрес на
родовата еднаквост и недискриминација
на локално ниво ;
 Поттикнување на еднакви можности на
жените и мажите за рамноправно
учество на жените во јавниот и
политичкиот живот на локално ниво;
 Креирање на институционални услови
за промоција и развивање на правата на
жените и човековите права за нивно
вклучување во активностите за развој
на заедницата во сите сфери од
општествениот живот;
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 Промоција и развивање на правата на
жените во областа на образованието и
здраството;
 Зајакнување на соработката помеѓу
Комисијата за еднакви можности на
жените и мажите со граѓанските
невладини
организации
(НВО)
на
локално и национално ниво.
Задача на оваа ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за
работа на Комисијата за еднакви
можностина жените и мажите за 2018
година
е вклучување на родовата
перспектива во процесот на проценување
на импликации за жените и мажите на
секоја планирана акција, вклучувајќи ја
легислативата, политиките и програмите,
во секоја област и на сите нивоа.
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училиштето
и во
пошироката
заедница)

Актуелната
состојба во
образованието
и
здравството,пр
облеми кои се
поврзани со
еднакви
можности и
антидискримми
нација

Промоција и
развивање
на правата
на жените и
децата во
областа на
образование
то и
здраството

Табела со цели, задачи и показатели
ПРОБЛЕМ

ЦЕЛ

АКТИВНОСТИ

Недоволоно
познавање на
Законот за
еднакви
можности на
жените и
мажите и
правата и
можностите кои
што
произлегуваат
од овој закон

Промоција
на концептот
и прогрес на
родовата
еднаквост и
недискримин
ација на
локално
ниво

Застапеност на
жените во
одлучувачките
тела на
организациите
во јавниот,
економскиот и
политичкиот
сектор на
локално ниво

Поттикнувањ
е на еднакви
можности на
жените и
мажите за
рамноправн
о учество на
жените во
јавниот,
економскиот
и
политичкиот
живот на
локално
ниво

1.Организира
ње на
трибини за
промовирање
на правата и
можностите
од Законот за
еднакви
можности на
жените и
мажите.
2. Изработка
на печатен
информативе
н материјал
1.Оранизира
ње на
работилници
за јавната и
државната
администрац
ија
2.
Организирањ
е на
работилници
за
вклучување
на жените во
бизнис
секторот

Постоење на
повеќе видови
на
дискриминација
кај сите
возрасни групи
во Општина
Демир Капија

Креирање на
институцион
ални услови
за промоција
и развивање
на правата
на жените и
човековите
права за
нивно
вклучување
во
активностите
за развој на
заедницата
во сите
сфери
(во
семејството,

1.Мобилизира
ње груписојузници за
борба против
половото
насилство
2. Промоција
на мерките и
механизмите
во државата
кои постојат
со цел
намалување
на
насилството
врз жените
3.
Промовирање
самопочит,

ПОКАЗАТЕ
ЛИ
1.
Спроведен
и две
трибини
во
Општина
Демир
Капија
2.
Испечатен
ии
дистрибуи
рани
1000
флаери
1.Спровед
ени три
работилни
ци

2.
Спроведен
и три
работилни
ци

1.
Формиран
о
заедничко
тело од
претставни
ци на
локаната
зедница
2.
Организир
ана средба
со
членовите
на
националн
ата
Комисија
за еднакви

Воспоставувањ
е на механизам
за одржлива
соработка во
креирањето на
родовите
политики и
имплементација
на
легислативата

Зајакнување
на
соработката
помеѓу
Комисијата
за еднакви
можности на
жените и
мажите со
граѓанските
невладини
организации
(НВО) на
локално и
национално
ниво

почит и
соработка
меѓу жените и
мажите во
процесот на
социјализациј
ата и анти
дискриминац
ија (во
семејството,
училиштето и
во
пошироката
заедница
1.Воведувањ
е на начела за
ненасилна
комуникација
и мирно
разрешување
на
конфликтите
во основните
училишта
2. Развивање
на соработка
со педагошко
психолошката
служба во
основното
училиштево
општината
3. Постојан
проток на
информации
од
здравственит
е работнци

Формирање
на механизми
за редовна
комуникација
помеѓу КЕМ и
НВ, и
зголемување
на учеството
на НВО во
дизајнирањет
ои
имплементир
ањето на
локалните
акциони
планови за
2018 година

Стр.5

можности
3.
Организир
ани две
трибини во
основното
училиште
и детската
градинка

1.Организи
рани два
настани од
културен и
спортски
карактер
со
учениците
од
основното
училиште
2.
Организир
ани
редовни
годишни
четири
работилни
ци на
педагошко
психолошк
ата служба
со
вработени
те и
учениците
3.
Организир
ани две
трибини со
здраствен
ите
работници
за
инфорира
ње
налокално
то
население
Реализира
ње на
повеќе
трибини и
работилни
ци со цел
за
поголема
партиципа
ција на
граѓаните
во
креирањет
о на
родовите
политики
на локално
ниво

Оваа Програма ќе се објави во
„Службен гласник на Општината Демир
Капија“.
Broj 08-408/3
27.04.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova 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 План за управување со
отпадот на општина Демир Капија
(2018-2022)

Бр.7

Стр.6

5.Начини на отстранување и депонирање
на отпадот
6.Дефинирање на индикатори преку кои ќе
се следи реализацијата на планот
7.Анализа и предлог за најсоодветен начин
на управување со отпадот
8.Дефинирање на акции т.е проекти со кои
би
се
реализирале
предвидените
активности со извршена приоретизација

Se objavuva План за управување со
отпадот на општина Демир Капија (20182022), {to Sovetot na Op{tina Demir
Kapija go donese na sednicata odr`ana na
27.04.2018 godina.

9.Согледување на јавното мислење од
аспект на воведување на соодветно
управување со отпадот во општина Демир
Капија и дефинирање на цената на
услугата

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

10.Идентификување
на
можните
финансиски извори за имплементирање на
Планот за управување со отпад

Broj 09-451/3
04.05.2018 godina
Demir Kapija

Врз основа на член 22 став 1 точка
4, член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалана самоуправа (“Сл.Весник на РМ
бр.5/2002) и член 18
од Законот за
управување со отпадот(„Службен весник на
Република Македонија“ 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) Советот на општина
Демир Капија на VIII-та седница одржана на
ден 27.04.2018 донесе:
ПЛАН
за управување со отпадот на општина
Демир Капија (2018-2022)
Вовед
1.Опис и оценка на постоечката состојба во
управувањето со отпад во ЕЛС – Demir
Kapija
2.Предвидувања на идните состојби со
управувањето на отпадот
3.Дефинирање на цели
4.Стимулативни мерки за намалување и
избегнување на создавањето на отпадот,
негово повторно користење, рециклирање
или користење како извор на енергија

-Вовед
Овој
План
претставува
продолжување на напорите за остварување
на визијата за oпштина Демир Капија за
одржлив развој поставена со стратешките
документи Локален Еколошки Акционен
План и Стратегија за Локален Економски
Развој. Како специфично насочен документ,
Планот за управување со отпад предлага
практични
и
финансиски
изводливи
решенија за приоритетните проблеми во
управувањето со отпадот, прилагодени кон
локалните карактеристики, предности и
можности.
Визијата
за
Одржлив
развој
подразбира висок квалитет на животната
средина дефиниран со достапност на чиста
вода, чист воздух, чиста почва. Сите овие
природни ресурси се под закана на
производните процеси, потрошувачката,
мобилноста и стремежот за економски раст
т.е. движечките сили во создавањето на
отпадот. Количината и видот отпад кој го
создаваме е еден значаен индикатор за
нашето
однесување
кон
природните
ресурси, затоа што со создадениот отпад,
нив неповратно ги губиме. Секој поединец
има лична одговорност за отпадот што го
создава. Како индивидуални создавачи на
отпад, ние мора да водиме сметка колку
отпад создаваме, да бараме решенија да го
намалиме и да управуваме со него на
безбеден начин, да бидеме подготвени да
платиме за да се елиминираат последиците
врз животната средина од отпадот, затоа
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што секој кој создава отпад носи
одговорност за влијанието што тој отпад го
врши врз животната средина и здравјето на
луѓето. Управувањето со отпадот е
комплексна материја. Резултатите во
справување
со
проблемите,
во
постигнување
на
континуирани
подобрувања, во голема мерка зависат од
интегрираниот пристап кој го обезбедуваат
многуте учесници во процесот: јавноста,
стопантвото,
надлежните
органи.
Локалната самоуправа, секако, е главниот
олеснувач кој и помага на заедницата да се
справи со предизвиците во управувањето
со отпадот .
Овој план има за цел, на најдобар
начин и во најголема можна мерка, да
обезбеди во општината Демир Капија,
примена на докажаните позитивни практики
во управувањето со отпадот.
Основни (општи) карактеристики
на Општина Демир Капија
Општината
Демир
Капија
е
формирана со Законот за територијална
поделба
на
Република
Македонија
(Службен весник на РМ бр. 49/96), со
вкупно 15 населени места.
Се наоѓа во југоисточниот дел на
Р.Македонија со позиција 41º 15’ и 410 30’
северна геграфска ширина, и 22º 00’ и 220
30’ источна географска должина според
Гринич.
Општината зафаќа површина од
363 км2.
Соседни општини со кои се граничи
се од исток со Конче и Валандово, од север
со Неготино, од запад со Кавадарци и на
јужниот дел со Гевгелија и Кавадарци.
Седиштето на општината е Демир Капија и
се наоѓа на надморска висина од 120 м.
Општина
Демир
Капија
се
карактеризира со мошне сложен релјеф,
составен од повеќе морфолошки и
тектонски целини.
Собраќајната
поврзаност
на
општината е добра. Низ територијата
поминува железничката пруга СкопјеГевгелија-Солун, Демир Капија се наоѓа на
коридорот 10 или меѓународниот автопат Е75 кој е најважна сообраќајна врска во
Р.Македонија.
Низ
Демир
Капија
поминуваат и регионалните патишта Р-103
и Р-109.Покрај овие сообраќајници низ
територијата на Д.Капија поминува и
нафтоводот Скопје –Солун.Реката Вардар
поминува низ Демир Капија ,а исто така и
реката Бошавица ја дели Демир Капија на
два дела.

Бр.7
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Вкупната должина на патната
мрежа во општина Демир Капија изнесува
52 км регионален пат, и локална патна
мрежа во должина од 38 км, од кои 33 км
асфалтен пат, и 57,5 км земјен пат.
Според последните податоци од
Заводот
за
статистика
(Попис
на
населението
од
2002
година),
на
територијата на општината живеат вкупнo 4
545
жители во 15 населени места.
Површината на општината е 363 м 2.
Густината на населеност е 15 жители на
км2.
Жители по населени места: 1.Град
Демир Капија -3244, 2.село Корешница 410, 3.Бистренци -386, 4.Челевец-80,
5.Лаката-30, 6. Прждево -260, 7.Чифлик -52,
8.Дрен -50, 9.Бесвица-18, 10.Барово -15,
или вкупно 4 545 жители.
-Видови на отпад што се генерира
на територијата на општина Демир
Капија
На територијата на општина Демир
Капија најзастапен е неопасниот отпад кој
го создаваат жителите и лицата кои
престојуваат на нејзината територија,
односно
комунален,
комерцијален
и
инертен отпад. Опасниот отпад, генерално,
може да се каже дека не постои поради тоа
што на територијата на општината нема
индустриски капацитети кои произведуваат
опасен отпад. Исклучок е Специјалниот
завод Демир Капија и малиот број приватни
здравствени ординации, кои се јавуваат
како создавачи на медицински отпад. Овој
отпад заедно со комуналниот отпад се
депонира на депонијата за комунален
отпад. Сите видови неопасен отпад, како и
дел од опасниот (медицински отпад) се
депонираат на начин кој не е во согласност
со Законот за управување со отпад, поради
тоа што во најголемиот број од населените
места се врши на санитарно-технички
неуредени локации, спонтано од страна на
населението, создавајќи т.н. диви депонии.
Согласно стандардот дека во
рурални средини на годишно ниво се
создава по жител 200 кг комунален отпад, 4
545 жители на Општина Демир Капија на
годишно ниво би создале 909 т отпад.
Комерцијалниот отпад, од причина
што ЈКП ,,Бошава,, не врши селекција на
отпадот, како и поради податокот дека на
територијата на општина Демир Капија
постојат мал број на комерцијални објекти
истиот е незначителен и нема можност да
биде дефиниран.
Општина Демир Капија е општина
во која земјоделието и сточарството се
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едни од најзастапените економски сектори.
Најзастапена
култури
се
лозарството,тутунот,пиперката,пченицата,
јачменот, и сл. Од сточарство, населението
најчесто се занимава со одгледување на
кози, говеда и слично.
Количините на органската фракција
од отпадот се во зависност од сезоната.Во
текот на пролетта и есента се генерираат
најголемите
количини
биоразградлив
отпад, не само во семејствата, туку и во
земјоделието.Органскиот
отпад
во
домаќинствата потекнува од храната, како
и
од
некои
други
биоразградливи
компоненти како што е хартијата. Меѓутоа,
бидејки општина Демир Капија е општина
во која населението живее во семејни куќи,
не треба да се занемарат количините отпад
кои потекнуваат од градините и дворовите
на станбени објекти.
-Надлежност и обврска на ЕЛС,
согласно законската регулатива во
Република Македонија
Согласно со Законот за управување
со
отпад,
единиците
на
локална
самоуправа се должни да изработат план и
програма за управување со отпад кои се во
согласност со Националниот план за
управување со отпад и Националната
програма зауправување со отпад. Планот
треба да ги дефинира насоките и
активностите кои треба да се превземат од
страна на општинските власти со цел
реализација на Националниот план за
управување со отпад.
Планот
и
Програмата
за
управување со отпадот во oпштина Демир
Капија се изработени согласно членовите
18, 19 и 20 од Законот за управување со
отпадот, Стратегијата за управување со
отпад на Република Македонија (20082020), План (стратегија) на активности за
заштита и за унапредување на животната
средина во општина Демир Капија.
Планот за управување со отпад за
периодот од 2018-2022 година, како и
Програмата за 2018 година, се едни од
најважните документи во оваа област и при
нивната изработка неопходно е покрај
позитивната законска регулатива, која ја
третира оваа област, да се предвиди и
примена на ЕУ директивите за отпад,
согласно
со
целите
поставени
во
Националниот план, кои се детерминирани
со цел обезбедување на минималните
услови за безбедно управување со отпад
со примена на сите принципи и мерки кои
се применуваат во Европската Унија.

Бр.7
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Едногодишната програма, која е
резултат од планот, е документ со кој е
извршено планирање на активностите во
текот на планираната календарска година.
Активностите во планот се и основа
за согледување на можните извори на
финансирање на истите, како и за
пресметување на делот од општинскиот
буџет наменет за целите дадени во
програмата за управување со отпад.
1.Опис и оценка на постоечката
состојба во управувањето со отпад во
ЕЛС – Демир Капија
Управувањето со отпад во општина
Демир Капија е во надлежност на ЈКП
,,Бошава“ кое е основано во 1981 година.
Со оглед на фактот дека ЈКП ,,Бошава“ не
врши
мерење
на
количествата
на
собраниот отпад, односно наплатата се
врши паушално, а не по количество,
користејки го усвоениот стандард од 0,5
кг/жител/ден. за руралните населени места
(согласно со анализите и мерењата
направени за изработка на националниот
план за управување со отпад - односно во
руралните населби е усвоен стандард од
180 кг/ж/год), можеме да констатираме дека
72% од вкупно создадениот отпад на
територијата се собира од страна на ЈКП
,,Бошава”. На годишно ниво вкупно
генерираниот отпад на територијата на
општината , согласно со стапката на пораст
на населението изнесува:
Година

Број на
население

Количина на
создаден
отпад (т)

1994

4 900

650

2002

4 545

720

Од табелата може да се види дека
нема значителна промена на бројот на
населението во општината, односно нема
големи осцилации на количеството на
создаден отпад на годишно ниво. Отпадот
собран од страна на ЈКП ,,Бошава“ од 1981
година се одлагал на депонијата за
индустриски и комунален отпад со
површина од 40 ха, лоцирана во месноста
Кош (м.в.Пшенични дупки), на десната
страна на коридорот 10. Со депонијата
управува ЈКП ,,Бошава“. Депонијата има
површина од околу 40 ха.
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Организираното собирање отпад
ЈКП ,,Бошава“ го врши со сопствено возило.
Динамиката со која се собира отпадот во
Демир Капија е еднаш во текот на една
седмица
кај
населението
,додека
контејнерите се празнат по потреба и секој
ден во зависност од нивната исполнетост.
ЈКП
,,Бошава,,
располага
со
следните возила кои ги користи за
собирање и транспорт на отпад:
Вид на возило

Година на
производство

Носивост
во м3
(растресит
отпад)

Камион марка
MITSUBISHI

2012

8

Трактор марка IMT

1995

4

Пресметаните
трошоци
за
извршување на дејноста на собирање и
одлагање на отпадот се околу 1 179 685.00
ден. на годишно ниво, а во структурата на
овие трошоци најмногу се присутни
трошоци за плати на вработените, за
гориво за возилата и за расчистување на
депонијата со градежна машина. Наплатата
на трошоците за собирање на отпадот ја
врши ЈКП ,,Бошава“ Демир Капија при што
истото, по претходно добиена согласност
од основачот - Советот на Општина Демир
Капија ја одредува и цената на услугата,
која изнесува 220 денари паушално по
семејство , додека за правни лица е 12
денари по м2 корисна површина на
деловниот објект се наплатува заедно во
сметката за комунални услуги од ЈКП
,,Бошава“ Демир Капија. Степенот на
наплата за собирање и одлагање на
отпадот е околу 70%, што е релативно
солиден
процент
на
наплата
кој
овозможува покривање на трошоците за
одржување , но не и за инвестирање во
системот.
Останатиот
процент
на
неплатени сметки се должи на недоволно
ангажирање на службите при ЈП Бошава .
Покрај
оваа
депонија,
на
територијата на Општина Демир Капија
постојат и голем број помали, диви
депонии/ѓубришта, кои се производ на
секојдневните активности на жителите и
посетителите на општината, па така,
најголем
дел
од
овие
помали
депонии/ѓубришта
се
наоѓаат
покрај
патиштата и речните корита.
Најкритични се селските диви
депонии во селата Корешница и Бистренци
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каде што сеуште во овие села не се собира
отпадот од страна на ЈП Бошава .

Во
општината
не
се
врши
селектирање на отпад, односно не е
воспоставен систем за селектирање на
специфични
типови
отпад
согласно
законските одредби. Тоа се должи, пред се,
на несоодветната стручна и техничка
опременост,
како
на
комуналното
претпријатие така и на општинита, а од
друга страна не се создадени соодветни
економски услови за спроведување на оваа
активност (не постои пазар за откуп на
специфичните типови отпад).
Од 1997 година Општина Демир
Капија има вработено овластен комунален
инспектор
.Во
рамките
на
своите
надлежности, инспекторот ги спроведува
казнените мерки, согласно Законот за
управување со отпад, Законот за јавна
чистота и други закони и подзаконски акти.
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Од 2011 година во општина Демир
Капија е вработен и Комунален редар чии
надлежности се согласно Законот за Јавна
чистота ,Законот за Комунални дејности и
сл.Сепак, останува фактот дека во
претстојниот период ќе мора сериозно да
се пристапи кон решавање на овој
проблем.
Неконтролирано создавање диви
депонии по населените места заради
неорганизираното собирање и депонирање
на комуналниот отпад има големо влијание
врз здравјето на луѓето, квалитетот на
воздухот, површинските и подземните води,
како и на деградирањето на земјиштето, а
со самото тоа има влијание врз
целокупниот квалитет на животот во
општината.
Со набавувањето на возилото
MITSUBISHI за комунален отпад и
набавувањето на 15 контејнери ,се решава
и тој проблем со депонирањето на
комуналниот отпад од населените места
кои гравитираат кон општината.
Набавени се и контејнери за
селектирање на отпадот како што се
пластика и хартија , кои се бидат поставени
на територија на град Демир Капија
Меѓу проблемите со кои се соочува
Општината е секако и проблемот со
самозапалување на дивите депонии, како и
несоодветното постапување на граѓаните
кои самоволно пристапуваат кон нивно
палење. Поради присуството на органска
фракција на ѓубриштата, при нејзино
гниење во присуство на кислород се
ослободува метан. Тоа е гас кој го
предизвикува ефектот на стаклена градина,
а со негово палење се ослободува CО2 кој
исто така претставува гас кој
го
предизвикува ефектот на стаклена градина,
но е со помал интензитет. Проблемот
настанува
поради
присуството
на
пластична амбалажа, кеси и слично, кои со
палење ослободуваат особено штетни
(канцерогени) материи - диоксини и
фурани.
Општина Демир Капија е дел од
Вардарскиот Регион, и идното решение на
проблемот на управување со отпад ќе биде
во согласност со насоките дадени во
Националната стратегија за управување со
отпад.
Од погоре изнесеното произлегува
дека состојбата со отпадот на територијата
на Општина Демир Капија е следна:
-34 % од населението не е
опфатено со организирано собирање на
отпад;

Бр.7

Стр.10

-Постои несоодветно депонирање
на комуналниот отпад по населените места
каде
што
досега
не
се
вршеше
организирано собирање на комуналниот
отпад - диви депонии ( евидентирани 6
диви депонии)
-Ниско ниво на свест кај локалното
население за правилно постапување со
отпадот, односно за негово депонирање;
-Не постои организиран систем за
селектирање, рециклирање / реупотреба и
преработка на собраниот отпад;
2.Предвидувања на идните состојби со
управувањето на отпадот
Врз основа на податоците од
пописот извршен 2002 година, стапката на
(природниот) пораст на населението
(наталитет) во општина Демир Капија е
негативен,односно бројот на населението
благо опаѓа.
Вкупните количини на отпад кои ќе
се создадат во следните 6 години,
количините на рециклабилните фракции
согласно составот на комуналниот отпад од
НПУО се проценуваат на:
Фракција
Органски
Дрво
Хартија и картон
Пластика
Стакло
Текстил
Метали
Опасен отпад
Композити
Остатоци
од
чистење
на
улици
Инертен отпад
Други категории
Биоразградлив
отпад
Вкупно

застапеност м 3
300

Вкупно (т)
191

227
227
113
159
80

37
37
40
35
100

113

45

70
565
500

28
170
100

2 354 м 3

720 т

Од податоците презентирани во
претходната табела може да се заклучи
дека
рециклабираните
материјали:
пластиката, хартијата, стаклото, текстилот
и разните видови метали претставуваат
34% од вкупно генерираниот отпад.Во
Република Македонија се врши откуп на
отпадна пластика, разни видови метали,
хартија и текстил, додека стаклото не се
откупува.
Со цел согледување на можните
приходи кои би се оствариле со собирање,
процесирање
и
продавање
на
рециклабилните
материјали
од
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комуналниот отпад, извршена е процена на
можните приходи. Бидејки цените по кои се
откупуваат секундарните суровини се во
зависност од видот и квалитетот на истите
(видот на хартијата, пластика или метал),
како и степенот на обработка (балирани,
испрани, иситнети, сепарирани по боја и
др.), користени се просечни цени и тоа:
Вид
на
суровина
Хартија

Пластика
Метал

Текстил

Цена (од-до)

Просечна
цена

И кат.балирана
4.62 ден/кг до
2.12 ден/кг
неселектирана

2.5 ден./кг

ПЕТ, зем.фолија
5-8 ден./кг

6 ден./кг

6 ден./кг
дебелина <3мм
10 ден./кг
дебелина >6мм

8 ден./кг

Разни видови 1-2
ден./кг

1 ден./кг

Вкупните можни приходи по основ
на собирање и продажба на рециклабилни
материјали се прикажани во следната
табела:

Фракција

Пластика
Хартија

Вкупно
количина за
2012 г.

Единеч
на цена
(просеч
на)
ден./кг

Вкупно можни
приходи

6т

6

36 000,00

2,5 т

6 250,00
2,5

Метал

8т

48 000,00
6,00

Текстил

1т

1 000,00
1,оо
Вкупно
денари:

91 250,00

На годишно ниво би можело да се
обезбеди приход од околу 91 250,00 денари
или за период од 5 години над 456 250,00
денари. Бидејки општина Демир Капија е
општина во која скоро сите жители живеат
во куќи, може да се заклучи дека постојат
предуслови за успешно имплементирање
на дел од интегралното управување со
отпадот, односно делот на повторна
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употреба
и
рециклирање
на
рециклабилните материјали.
Сепак количините кои се генерираат
во општината на годишно ниво се
релативно мали за да биде исплатливо
нивното селектирање. Неопходно е да се
предвиди понатамошна обработка на
одредени
видови
на
рециклабилни
материјали (ПЕЛ, фолии) во вид на:
балирање, сортирање или сецкање, како би
се намалил нивниот обем и би се
обезбедило нивно полесно складирање.
Бенефитите кои би се оствариле со
рециклирањето покрај обезбедувањето на
стабилни приходи и заштита на човековата
околина, би придонеле и за продолжување
на векот на користење на локалната
депонија, бидејки и од аспект на волумен и
од аспект на тежина значително би се
намалиле и количините на отпад кои
завршуваат на депонијата.
Доколку се задржи сегашниот начин
на управување со отпадот и притоа не се
превземат мерки со кои во сите населени
места, односно на целото население се
овозможи користење на услугата за
подигање на отпадот, предвидувањата се
дека и понатаму ќе се создаваат голем број
на помали диви депонии.
Во следниве години согласно
Законот за снабдување со вода за пиење и
одведување на урбани отпадни води и
Законот за управување со отпад секое
населено место треба да ги отстапи
водоводите и сите жители на општината
треба својот отпад да го предадат на ЈП
Бошава.
Трендови во генерирањето на
биоразградлив отпад
Количините на биоразградлив отпад
кои се создаваат во општина Демир Капија
се релативно мали и не се идентификувани
потенцијали
за
зголемување
на
населението,
како
и
развојот
на
земјоделието не покажува нагорна линија
во последните години, ниту пак има некои
показатели кои би индицирале на значајни
промени во блиска иднина (промена на
земјоделските
култури,
развој
на
прехрамбена
индустрија
и
др.).За
очекување е дека количините на овој вид
отпад и во следите години ќе бидат на
сегашното ниво на генерирање.
3.Дефинирање на целите
Општина Демир Капија во голем
дел е еколошки чиста животна средина,
која располага со големи ресурси и
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потенцијали за производство на здрава
храна, како и капацитети од шуми и води.
Отпадот, кој не е соодветно
третиран претставува закана не само за
животната средина, туку е и потенцијална
закана за загадување на водното богатство
во општината.
Според Националниот План за
Управување со Отпад на Р.М дефинирани
се 6 (шест) области кои треба да се
опфатат
за
имплементирање
на
интегрирано управување со отпад и тоа
како следува:
1.Политика за управување со отпад.
Законска рамка и
транспортирање на отпад
2.Институционални/организациски
аспекти
3.Човечки ресурси и градење на
капацитети
4.Техничка
и
оперативна
инфраструктура
5.Економски/Финансиски прашања
6.Свест
на
инволвирани
субјекти/јавност
Иако овој план се однесува на
државно ниво, сепак сите овие области се
релевантни и за локално ниво, освен
првата област која е примарна одговорност
на
државата,
иако
политиките
на
управување со отпад треба да се градат и
на локално ниво. Но, бидејки регионалниот
пристап е веќе дефиниран со овој план,
може да се заклучи дека на локално ниво,
особено кај помалите општини невозможно
е да бидат опфатени сите области, пред се
поради немање на потребен капацитет и од
аспект на финансии и од аспект на човечки
ресурси.
Согласно погоре наведеното се
препорачува вклучување во регионалната
депонија во Вардарскиот плански регион
во кој влегува и Општина Демир
Капија.Согласно регионалниот план на
Вардарски регион целиот комунален отпад
ќе се собира на регионална депонија
.Регионалната
депонија
според
досегашниве обработка на податоци ,треба
своето седиште да го има во општина
Росоман , но за тоа сеуште ќе се
конкретизира
точната
локација
на
депонијата и претоварните станици .
Воведување
на
интегрално
управување со цврстиот отпад на
целата територија на општина Демир
Капија
4.Стимулативни
мерки
намалување
и
избегнување

за
на
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создавањето
на
отпадот,
негово
повторно користење, рециклирање или
користење како извор на енергија
Интегралното
управување
со
отпадот претставува комплексен начин на
управување со отпадот и истиот е
најприфатлив од аспект на заштита на
животната средина. Овој начин на
управување ги опфаќа мерките за
намалување и избегнување на создавање
на отпадот, селектирањето на отпадот на
местото
на
настанување,
негово
подигнување, транспорт, рециклирање,
повторна употреба и депонирање на
фракциите кои не можат да се рециклираат,
во соодветни депонии.
Бидејки во општина Демир Капија
доминантен отпад кој се создава е
комуналниот
цврст
отпад
од
домаќинствата, стимулативните мерки за
реализација на интегралното управување
со отпадот треба да бидат насочени кон
принципот на “загадувачот плаќа”. односно
промена на начинот на наплата за услугата
за подигнување на отпадот кој не е
рециклабилен.
Постојниот
начин
на
наплата паушално, треба да се промени во
наплата на услугата на подигање на отпад
по количина (волумен) или тежина на
подигнат отпад,но најважнен би бил
наплата по основ дали отпадот е
селектиран или не и сл.. Како еден од
начините за намалување на генерирањето
на отпадот, особено во однос на
населението кое во општина Демир Капија
и е најголем генератор на отпад, се
препорачува да се воведат едукативни и
стимулативни мерки со процентуално
намалување на цената за собирање на
отпад за оние лица кои вршат селекција на
отпадот,а зголемување на цената на
лицата ко не вршат селекција на отпадот.
Кој вид на стимулација ќе се усвои
треба да биде дефинирано врз основа на
извршено согледување на одржливоста на
секој од нотираните мерки, односно да се
изврши мултикритериумска анализа која
покрај финансиската одржливост преку
анализа на трошоци за транспорт на отпад
,без систем на селекција и со воведен
систем, но со намалени транспортни
трошоци, ќе ги согледа и економските
бенефити и заштитата на животната
средина.
Економско-финансиските
инструменти
за
намалување
на
биоразградливиот отпад или другиот вид
отпад, како што би бил посебна такса за
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депонирање на рециклабилен отпад, може
да се спроведат само на државно ниво.
Општина Демир Капија преку
дефинирање на политика за воведување на
интегралното управување со отпадот,
битно ќе влијае врз стимулирањето на
избегнувањето на генерирање на отпад,
повторна употреба, примарно селектирање
и рециклирање на фракциите на отпадот
кои се погодни за рециклирање.
Успешноста на воведување на
интегралното управување со отпадот, а
особено селектирањето на отпадот е во
голема зависност од правилното учество на
локалното население во овие активности.
Поради ова е неопходно активирање на
невладиниот сектор кој би требало да
учествува
во
планирањето,
организирањето
и
реализацијата
на
целокупниот систем.
Интегралното
управување
со
отпадот може да се имплементира на
повеќе начини и тоа:
1.Имплементирањето да се изврши
целосно од страна на општинското јавно
комунално претпријатие- ЈКП ,,Бошава“
Демир Капија;
2.Целосна
организација
на
селектирање, транспорт и рециклирање на
отпад на приватниот сектор (договор за
услуги);
Општина Демир Капија е од
помалите општини по број на население, во
Република Македонија. Количините на
генериран отпад на годишно ниво се
релативно мали и треба да се нотира дека
воведувањето на интегралното управување
со отпад треба да биде изведено на
регионално ниво.
Сепак определба на општина Демир
Капија е да се воведат основните елементи
на современото управување со отпадот, а
со имплементирање на регионалното
управување со отпад ќе се заокружи целиот
процес на современо управување со
отпадот.
5.Начини на отстранување
депонирање на отпадот

и

Депонирањето на отпадот се врши
на депонија која е лоцирана во м.в
,,Пшенични дупки” на која официјално
депонирањето на отпадот започна во 1981
година. На оваа локација се врши со
исфрлање на комуналниот отпад без
никакви санитарно инфраструктурни мерки.
Очигледно е дека постојниот начин на
депонирање на отпадот не е во согласност
со законските обврски за заштита на
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животната средина околу лоцираната
депонија, исто така постои голем ризик од
загадување
и
на
подземните
и
површинските води од загадувачки материи
произлезени од работењето на депонијата,
кои слободно навлегуваат во сите медиуми
на животната средина.
Според НПУО општина Демир
Капија припаѓа во Вардарскиот плански
регион, односно со овој план предвидено е
да депонирањето на отпадот се врши во
регионалната депонија, што значи дека
проблемите
кои
произлегуваат
од
работење на општинските депонии треба
да се надминат со изградба на регионална
санитарна депонија.
Старите
постоечки
депонии
согласно планот ќе бидат целосно
затворени и исчистени со што на нивните
места ќе никнат зелени површини.
До
изградба
на
регионална
депонија , општина Демир Капија ќе
продолжи со депонирањето на постојната
општинска депонија и тоа на начин кој ќе ги
минимизира ризиците од загадување на
околината и ќе ги задоволи основните
минимални
критериуми
за
безбедно
депонирање
на
комунален
отпад.
Неопходно е да се превземат следните
мерки;
-Проширување
на
услугата
,,собирање и транспорт на комунален
отпад,, на ЈКП ,,Бошава“Демир Капија на
целата територија на oпштина Демир
Капија,
-Воведување на рециклирање на
отпадот
-Третман на собирање на отпад во
една ,две или три канти со
рециклирање уште на местото на
создавање на отпадот
-Целосно оградување на депонијата
- Тампонирање и асвалтирање на
патот до депонијата
-Периодично набивање на отпадот
со покривање на истиот со инертен
материјал или земја;
-Поставување на лице кое ќе врши
прием на отпадот, а воедно ќе извршува и
чуварска функција;
-Дефинирање на микро локација во
рамките на постојната депонија во која ќе
се депонира само градежниот шут
-Во периодот 2019-2020 согласно
регионалниот план за управување со отпад
ќе се набават возила и канти за собирање
Овие мерки ќе придонесат за
намалување на можностите за загадување
на површинските и подземните води како и
на почвата.Со можноста од употреба на
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градежниот шут за покривање на отпадот, е
предложена мерката за негово посебно
депонирање.
Регионалните депонии согласно
Регионалнит план за управување со отпад
треба да профункционираат од 2022 година
со што до тој период отпадот ќе се
депонира на општинската депонија.
Општинските депонии согласно
програмата ќе се затворат и на нивни места
ќе бидат зелени површини.
6.Дефинирање на индикаторите
преку кои ќе се следи реализацијата на
планот и програмата
Индикатори
за
следење
на
реализацијата на активностите кои се
предвидени за остварување на основната
цел, а тоа се: намалување на генерирањето
на отпадот, воведување на рециклирање и
повторна употреба на отпадот, соодветно
депонирање и третирање на отпадот и
покривање на целото население со
услугата за подигнување на отпадот,
односно индикатори за следење и
мониторинг на остварување на планот и
програмата, воглавно треба да бидат
базирани на пополнување на формуларите
за идентификација и транспорт на отпад,
како и со пополнување на годишните
извештаи за управување со отпад.
Неопходно е почетните вредности на
индикаторите да бидат детерминирани.
Сите овие документи се дел од подзаконски
акт: Правилник за формата и содржината
на дневникот за евиденција за постапување
со отпад, формата и содржината на
формуларите
за
транспорт
и
идентификација на отпадот и формата и
содржината на обрасците за годишните
извештаи за постапување со отпад
(Сл.весник на РМ бр.68/04 и 71/04) и
претставуваат обврска за претпријатијата
кои управуваат со отпад како и за
општинските власти.
Преку овие инструменти во секој
момент ќе се согледува реалната претстава
за остварување на планот и програмата,
како од страна на локалните власти, така и
од страна на други заинтересирани страни.
Во општина Демир Капија не
постојат индустриски капацитети кои
годишно создаваат повеќе од 500 тони
неопасен отпад или повеќе од 200 кг.
опасен отпад, што значи дека нема
индустриски капацитети кои би биле
обврзани да изработуваат планови за
управување со отпад и да доставуваат
годишни извештаи до МЖСПП за опасен
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отпад. Градоначалникот е должен да
доставува годишен консолидиран извештај
за
состојбите
во
управувањето
со
неопасниот отпад во општина Демир Капија
до МЖСПП најкасно до месец март во
тековната, за претходната година.
7.Анализа
и
предлог
за
најсоодветен начин на управување со
отпад
Согласно дефинираната цел за
имплементирање
на
интегралното
управување со отпадот како најсоодветен
начин на управување со отпадот, анализите
и предлогот се однесуваат на најсоодветен
начин на имплементирање на овој вид на
управување.
Начинот
на
имплементирање,
односно
моделот
на
интегралното
управување со отпадот кој се предлага да
се имплементира во општина Демир Капија,
пред се треба да зависи од реалните
можности за имплементација на вака
крупно оставена задача. Анализите на
капацитетите на општина Демир Капија
покажуваат дека општина Демир Капија
располага со лимитирани капацитети, и тоа
како
институционални,
организациски,
финансиски,
технички,
така
и
квалификувани човечки ресурси.Ова е еден
од клучните фактори во дефинирање на
предлогот за начинот на имплементирање
на соодветниот начин на управување со
отпадот во општината Демир Капија, кој ќе
овозможи и ќе ги задоволи основните
критериуми за безбедно управување со
отпадот кои се дефинирани во НПУО и ќе
соодветствува со барањата на ЕУ
директивите во областа на заштита на
животната
средина
од
негативните
влијанија на отпадот.
Активностите кои треба да се
превземат за да се воспостави нов систем
на управување со отпад се:
* Намалување на генерирањето на
отпадот;
* Зајакнување на капацитетите на
ЈКП ,,Бошава“ Демир Капија
* Воведување на рециклирање
*
Соодветно
депонирање
и
третирање на отпадот;
* Покривање на целото население
со услугата за подигање на отпадот;
Најсоодветен и економски оправдан
начин, согласно НПУО, а и со оглед на
реалните можности на општина Демир
Капија, за реализација на овие активности е
регионалниот пристап во управувањето со
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отпадот,кој ќе биде реализиран од 2022
година..
Сепак во рамките на планскиот
период додека се реализира регионалната
депонија потребно е да се реализираат дел
од овие
цели кои се во рамките на
капацитетите на општина Демир Капија, а
тоа се:
* Подобрување на работата на
општинската депонија
* Зголемување на опфатот на
населението со услугата за подигнување на
отпадот,
* Воведување на систем за
примарна селекција на отпад.
*
Едукација на населениетоподигнување на свеста на повисоко ниво
Директивите на ЕУ се водич за
воспоставување на насоодветен начин на
управување со отпад. Во нив се бара
целокупното управување со отпад да биде
безбедно за здравјето на човекот и за
животната средина. Врз основа на
погореспомнатите генерални правци за
достигнување на минимално ниво на
усогласеност со овие директиви, потребни
се следните активности дадени за период
од шест години:
*
регионално
решавање
на
системот за управување со отпад;
* калкулирање на сите трошоци
создадени при управувањето со отпад при
формирањето на цената на услугата;
* подигање на степенот на наплата
од
домаќинствата,
индустријата
и
институциите;
* постепено воведување на нова
пракса за депонирање на отпадот на
постојната општинска депонија (едукација);
*
постепено
воведување
на
селекција на комуналниот отпад на местото
на создавање (домаќинства, индустрија и
институции);
* воведување на јавни кампањи
(едукација) за селектирање на отпад и
компостирање;
Воведување на рециклирањето ,
значи пред се воведување на селекција на
отпадот
,
односно
одвојување
на
рециклабилните отпадни материјали од
отпадот кои е можно да бидат процесирани,
преработени или повторно употребени.
Постојат повеќе начини на селекција кои
денес се применуваат во земјите кои се
ориентирани
кон
овој
начин
на
искористување на отпадот.Концепциски,
селекција може да се врши на следните
начини:
1.Со воведување на примарна
селекција на отпадот, односно селектирање
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на отпадот на местото на настанување, (во
домовите, индустриските објекти и др.).
2. Селекција на отпадот во посебни
фабрики
(претоварни
станици)
за
преработка на отпадот, во кои се врши
издвојување на рециклабилните фракции
од отпадот , кој во погоните се носи
измешано.
Согласно искуствата од другите
земји, како и насоките дефинирани во
европските директиви, воведувањето на
примарната селекција е оценето како
единствен прифатлив начин на селекција
кој овозможува безбедно третирање на
отпадот.
Од технички аспект примарната
селекција може да се изведе преку
воведување на систем на примарна
селекција во местото на настанување на
отпадот (домаќинства и индустрија) или пак
со воведувања на т.н. “рециклажни
острови”, лоцирани на една или повеќе
локации во населените места, во кој
населението би го селектирало отпадот во
посебни садови со поголем капацитет за
секој од рециклабилните материјали
(пластика, хартија, стакло, метал ) или
комбинација од двата начина.
Примарната селекција на местото
на настанување на отпадот (домаќинства и
индустрија) може да се воведе со првична
селекција на отпадот на два дела, односно
неопходно е да секое домаќинство,
трговски или индустриски капацитет го двои
отпадот во два сада и тоа за селектирање
на влажен (биоразградлив) отпад, а другиот
за сув отпад (пластика, метал, текстил и
хартија).Почетниот начин на воведување на
примарната селекција бара и дополнително
доселектирање на материјалите во објект
кој ќе овозможи доселектирање на
материјалот по вид, боја и квалитет.Овој
систем понатаму би се развивал со
воведување на поселективна селекција на
отпадот, односно за секој вид на
рециклабилен материјал би имало посебен
сад, со што постепено би се намалила
потребата од доселекција на материјалот.
Треба да се нотира дека најчесто се
употребува опцијата која е комбинација од
претходните
наведени
системи.Овој
комбиниран систем обично се користи во
населени места во кои има и индивидуални
и колективни објекти за живеење.
Со воведување на селекцијата
воедно
ќе
биде
опфатен
и
биоразградливиот отпад и ќе се воведе
соодветен третман за истиот, што е услов
од ЕУ директивите кои обврзува на
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постепено намалување на количините на
депониран биоразградлив отпад.
За сите начини на примарна
селекција потребно е да се обезбеди
простор за основно процесирање на
материјалот,
со
цел
негово
компактирање,сецкање,миење и др.,со што
би се намалиле трошоците за транспорт до
местото за откуп на рециклабилни
материјали и би се зголемила вредноста на
материјалите.
Од пресудно значење за успешна
имплементација на примарната селекција
на рециклабилните материјали е учеството
на населението во овој систем.Поради тоа
неопходно е подигнување на јавната свест
за бенефитите од селектирањето на
отпадот,
за
што
е
неопходна
медиумскакампања.За
комерцијалните
објекти, примарното селектирање на
отпадот може да се организира како било
која друга работна задача бидејќи веќе
претходно е воспоставен најопштиот
систем на управување.
Иако количините на органски отпад
се релативно мали, согласно европските
директиви,како и позитивните законски
регулативи, неопходно е превземање на
мерки кои ќе ги намалат количините на
органски
отпад
кој
завршува
на
депонија.Регионалниот
пристап
кон
решавање на ова прашање е единствен кој
овозможува одржливост на системот.
Како најоптимално решение за
третирање на органскиот отпад се
издвојува компостирањето.Треба да се
напомене дека компостирањето треба да
се врши на начин кој ќе овозможи
добивање на високо квалитетен компост кој
ќе
може
да
се
користи
во
земјоделието.Компостот кој е добиен од
компостирање
на
мешан
комунален
органски отпад е со слаб квалитет и е
ризичен од аспект на неговиот состав.Ова
пред се е поради компостирање на
органскиот
отпад
од
животинско
потекло.Компостот добиен од овој вид на
отпад може да се користи само во
цвеќарството или за ремедијација на
постојните депонии.Компостот добиен од
т.н. “зелен отпад” , односно органски отпад
од растително потекло, е соодветен за
употреба во земјоделието, а во зависност
од составот на компостот(присуство на
тешки метали) и за производство на
биохрана.
Препорачана
технологија
за
компостирање
За
општина
Демир
Капија
препорачливо е да се одбере технологија

Бр.7
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на домашно компостирање или т.н. аериран
куп за компостирање или пак компостирање
во
мали
садови
дизајнирани
за
компостирање на мали количества на
органски отпад.
Препораки за активности кои треба
да се превземат од општина Демир Капија
за
успешно
воведување
на
компостирањето:
 Јавна кампања за бенефитите од
компостирањето
насочена
кон
населението
 Реализација на пилот проект за
компостирање
8.Дефинирање на акции односно
проекти со кои би се реализирале
предвидените активности со извршена
приоретизација
Согласно препорачаниот начин на
управување со отпадот кој е детерминиран
во претходната точка дефинирани се
акциите кои треба да се реализираат во
следниот петгодишен период. Акциите кои
се предложени се планирани согласно
реалните можности на општина Демир
Капија, како од финансиски, технички
аспект, а при тоа земајќи ги во предвид
барањата што произлегуваат од ЕУ
директивите.
Ризиците
кои
се
идентификувани пред се се однесуваат на
финансиските можности на општината како
и
лимитираните
можни
извори
на
финансирање на овие акции.Реализацијата
на акциите во голема мера ќе зависи од
способноста на самаат општина постепено
и во соработка со населението, во фази да
планира и да се справи со оваа
проблематика. Ограничувачки фактори кои
влијаат врз реализација на акциите се во
потребниот
регионален
пристап
во
решавање на проблемите со управувањето
со отпадот, што е во директна зависност од
расположението на локалните самоуправи
во регионот за реализација, односно
имплементирање
на
интегралното
управување со комуналниот цврст отпад.
9.Согледување на јавното мислење
од аспект на воведување на соодветно
управување со отпадот во Општина Демир
Капија и дефинирање на цената на
услугата
Општина Демир Капија е рурална
општина
во
која
собирањето,транспортирањето
,одведувањето
и
депонирањето
на
комуналниот цврст отпад од дел од
домаќинствата
и
трговските
објекти,
започна во 1981 и во целост не е
спроведено на целата територија на
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општината . .Јавното мислење од аспект на
воведување на оваа комунална услуга е
позитивно, но заинтересираноста на
населението за користење на овој вид на
услуга е променлива што најмногу се должи
на економската состојба во државата и
невработеноста,како и на менталниот
склопнанаселението
што
живее
во
руралните
средини.
Бидејќи
главен
приоритет на општина Демир Капија е
зголемување
на
покриеноста
на
населението и домакинствата со оваа
комунална
услуга,согледувањата
направени од страна на општината се дека
поголемиот дел на населението е согласно
или со позитивно мислење- одобрување во
однос на плановите на општината за
проширување на опфатот за собирање и
транспорт на отпадот.
Во однос на воведување на
соодветно управување со отпадот во
општина Демир Капија дефинирањето на
јавното мислење е лимитирано од
познавањата
на
населението
од
придобивките, односно бенефитите кои би
се
оствариле
со
соодветно
управување.Дали ќе имаме позитивно или
негативно јавно мислење
во голема
зависност е од висината на тарифите кои
би требало да се платат со воведување на
соодветен начин на управување со
отпадот.Постојната тарифа е релативно
мала и не ги покрива реално направените
трошоци
од
страна
на
Јавното
Претпријатие,бидејќи со сегашните цени и
наплатата комуналното претпријатие само
опстојува и не е во можност за нови
инвестиции.Во рамките на планираната
изработка на Студијата за управување со
отпад во Вардарскиот плански регион треба
да ја дефинира висината на тарифата, при
тоа да се земе во предвид достапноста на
истата од страна на населението (1,5 % од
приходите од едно домаќинство).
Неопходно е спроведување на јавна
кампања за успешно имплементирање на
предложените акции.
10.Идентификување на можните
финансиски извори за имплементирање
на планот и програмата
Финансирањето на акциите кои се
предвидени со овој план е еден од
главните ризици за негово реализирање во
планскиот период. Треба да се потенцира
дека во основа капиталните инвестиции
поради својата големина вообичаено се
финансираат
од
два
или
повеќе
извори.Иако инвестициите кои се потребни
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за реализација на акциите во општина
Демир Капија се релативно мали, сепак се
големо оптоварување за општинскиот буџет
и
буџетот
на
ЈКП,,Бошава“
Демир
Капија.Економскиот капацитет на општина
Демир Капија не дозволува издвојување на
големи општински средства за реализација
на планираните акции, а
можноста за
финансирање преку самопридонес е мала,
пред се поради малите приходи на
поголемиот дел од населението (социоекономската состојба на населението во
општината и невработеност).
Финансирањето
на
капитални
инвестиции е можно од следниве извори:
 Општински буџет
 Јавно Комунално Претпријатие
 Учество на Вардарски плански
регион каде што е предвидено
регионална депонија .Со планот на
регионалната депонија ,нејзино
учество
во
едукација
и
обезбедување на канти за селекција
на отпадот
 Трансфери од државниот буџет
 Програма на МЖСПП
Додека финансирањето на капиталните
инвестиции може да се обезбеди од повеќе
извори,
самото
одржување,
односно
покривање на оперативните трошоци на
системот за интегрално управување со
комуналниот цврст отпад може да се
покрива само од наплата на дефинираната
тарифа за овој вид на услуга и од другите
приходи остварени од оваа дејност
(продажба на рециклабилни материјали и
сл.)
Broj 08-408/4
27.04.2018 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 за
усвојување на Регионален план за
управување со отпад – Вардарски
регион
Se objavuva Заклучок за усвојување
на Регионален план за управување со
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отпад – Вардарски регион, {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 27.04.2018 godina.
Broj 09-451/4
04.05.2018 godina
Demir Kapija

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

Врз основа на член 36 став 1
15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на Република
Македонија" бр.05/2002), Советот на
општина Демир Капија на VIII седница
одржана на 27.04.2018 година, донесе

точка

З А К Л У Ч О К
За усвојување на Регионален план за
управување со отпад – Вардарски
регион

Broj 09-451/5
04.05.2018 godina
Demir Kapija

Бр.7
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Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 80 став (12) од
Законот за управување со отпад („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 68/04,
71/04,
107/07,
102/08,
143/08,
124/10,09/2011, 51/2011, 123/2012, 147/13,
163/13,51/2015,146/15,
156/15,39/16 и
63/16) Советот на општина Демир Капија на
VIII-та седница одржана на ден 27.04.2018
година донесе
О Д Л УК А
За давање согласност за основање на
регионална депонија и потребната
инфраструктура за Вардарски плански
регион
Член 1

1. Советот на општина Демир
Капија ГО УСВОИ Регионалниот план за
управување со отпад - Вардарски регион.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен гласник
на општина Демир Капија"
Broj 08-408/5
27.04.2018 godina
Demir Kapija

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

Со цел заштита на животната
средина и здравјето на луѓето, а заради
решавање на постоечкиот проблем за
управување со отпадот на територијата на
општина Демир Капија, Советот на
општината дава согласност за основање на
регионална
депонија
и
потребната
инфраструктура за Вардарски плански
регион од страна на Владата на Република
Македонија согласно член 80 став 12 од
Законот за управување со отпад.
Член 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

Одлуката да се достави до Владата
на Република Македонија и Министерство
за животна средина и просторно планирање

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Одлука за давање
согласност за основање на регионална
депонија и потребната инфраструктура
за Вардарски плански регион

Оваа одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Демир Капија“.

Se objavuva Одлука за давање
согласност за основање на регионална
депонија и потребната инфраструктура за
Вардарски плански регион, {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija ja donese na
sednicata odr`ana na 27.04.2018 godina.

Член 2

Broj 08-408/6
27.04.2018 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 Решение за именување
на Командант, Началник и членови на
Општинскиот штаб за заштита и
спасување

-

-

Broj 09-451/6
04.05.2018 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 локална самоуправа
("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 2
од Уредбата за начинот на раководење и
командување со силите за заштита и
спасување и командите ("Службен весник
на РМ бр.18/06), Советот на општина
Демир Капија на седницата на ден
27.04.2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
За именување на Командант, Началник и
членови на Општинскиот штаб за
заштита и спасување
1. Се формира општински штаб за
заштита и спасување на територијата на
општина Демир Капија во состав:
За Командант на општинскиот штаб за
заштита и спасување на општина Демир
Капија се именува
-

Ивана Лазова – Претседател на
Советот на Општина Демир Капија;

За Началник на општинскиот штаб за
заштита и спасување на општина Демир
Капија се именува
-

Младен Петров – одговорен
државен службеник за заштита и
спасување
од
општинската
администрација

Стр.19

2. За помошници на Началникот за
заштита и спасување се избираат:

Se objavuva Решение за именување
на Командант, Началник и членови на
Општинскиот штаб за заштита и спасување,
{to Sovetot na Op{tina Demir Kapija go
donese
na
sednicata
odr`ana
na
27.04.2018 godina.

Бр.7

-

-

Петар Јованов-член-директор на
ЈКП "Бошава" Демир Капија;
Блаже
Димитриев-член-заменик
раководител во ЈП "Македонски
шуми" подружница Демир Капија;
Слободан
Атанасов-Шеф
на
делница
во
"Македонски
железници";
Блаже Пемов-дипломиран агроном,
Демир Капија;
Ристо
Митров-возач
во
"Македонија Пат" пункт Демир
Капија;
Јулијана
Гацева-дипл.правник,
општинска администрација;
Тони
Петков-Раководител
на
Сектор на урбанизам, ком.дејности,
заштита на животната средина и
ЛЕР, општинска администрација;
Павле Илиевски-возач, општинска
администрација.

3. Со денот на влегување во сила на ова
Решение престанува да важи Решението за
именување на Командант, Началник и
членови на штабот за заштита и спасување
на општина Демир Капија бр.07-743/11 од
23.12.2009 година.
4.Ова Решение влегува во сила со денот на
објавувањето во "Службен гласник" на
општина Демир Капија.
Broj 08-408/7
27.04.2018 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 Решение за давање
согласност на Годишен план за
вработување во 2019 година
Se objavuva Решение за давање
согласност
на
Годишен
план
за
вработување во 2019 година, {to Sovetot
na Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 27.04.2018 godina.
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04.05.2018 godina
Demir Kapija
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Gradona~alnik na
Op{tina Demir Kapija,
Lazar Petrov s.r.

Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 и 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 VIIIта седница одржана на ден
27.04.2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
За давање согласност на Годишен план
за вработување во 2019 година
Член 1
Со
ова
решение
се
дава
Согласност на Годишниот план за
вработување
во
2019
година
во
општинската администрација на општина
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.
Годишниот план за вработување е
составен дел на ова решение.
Член 2
Градоначалникот
на
општина
Демир Капија е должен по донесување на
планот, во законски рок да го достави на
мислење
до
Министерството
за
информатичко
општество
и
администрација.
Член 3
Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Демир
Капија“.
Broj 08-408/8
27.04.2018 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

Бр.7

Стр.20

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Решение за давање
согласност на Годишен план за
вработување во 2019 година на ЈКП
БОШАВА Демир Капија
Se objavuva Решение за давање
согласност
на
Годишен
план
за
вработување во 2019 година на ЈКП
БОШАВА Демир Капија, {to Sovetot na
Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 27.04.2018 godina.
Broj 09-451/8
04.05.2018 godina
Demir Kapija

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

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 VIII-та седница одржана на ден
27.04.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За давање согласност на Годишен план
за вработување во 2019 година на ЈКП
БОШАВА Демир Капија
1. Советот на општина Демир
Капија дава Согласност на Годишниот план
за вработување во 2019 година на Јавното
претпријатие
за
комунални
работи
БОШАВА 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.
Годишниот план за вработување во
2019 година е составен дел на ова
решение.
2. Директорот на ЈКП БОШАВА
Демир Капија е должен по донесување на
планот, да го достави на мислење до
Министерството
за
информатичко
општество и администрација.
3. Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на општина Демир
Капија“.
Broj 08-408/9
27.04.2018 godina

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
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Demir Kapija
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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 Решение за давање
согласност на Годишен план за
вработување во 2018 година на ОУ Дом
на култура МИРКА ГИНОВА Демир Капија
Se objavuva Решение за давање
согласност
на
Годишен
план
за
вработување во 2018 година на ОУ Дом на
култура МИРКА ГИНОВА Демир Капија, {to
Sovetot na Op{tina Demir Kapija go
donese
na
sednicata
odr`ana
na
27.04.2018 godina.
Broj 09-451/9
04.05.2018 godina
Demir Kapija

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

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 VIII-та седница одржана на ден
27.04.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За давање согласност на Годишен план
за вработување во 2018 година на ОУ
Дом на култура МИРКА ГИНОВА Демир
Капија
1. Советот на општина Демир
Капија дава Согласност на Годишниот план
за вработување во 2018 година на
Општинската установа Дом на култура
МИРКА ГИНОВА Демир Капија бр.04-42/1
од 29.03.2018 година, 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.
Годишниот план за вработување во
2018 година е составен дел на ова
решение.

Бр.7

Стр.21

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
наредниот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на општина Демир
Капија“.
Broj 08-408/10
27.04.2018 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 Решение за давање
согласност на Годишен план за
вработување во 2019 година на ООУ
"Димче А.Габерот" Демир Капија
Se objavuva Решение за давање
согласност
на
Годишен
план
за
вработување во 2019 година на ООУ
"Димче А.Габерот" Демир Капија, {to
Sovetot na Op{tina Demir Kapija go
donese
na
sednicata
odr`ana
na
27.04.2018 godina.
Broj 09-451/10
04.05.2018 godina
Demir Kapija

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

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 VII-та седница одржана на ден
27.04.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За давање согласност на Годишен план
за вработување во 2019 година на ООУ
“Димче А.Габерот“Демир Капија
1. Советот на општина Демир
Капија дава Согласност на Годишниот план
за вработување во 2019 година на
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Општинското основно училиште “Димче
А.Габерот“ Демир Капија, бр.01-95/1 од
28.03.2018 година, 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.
Годишниот план за вработување во 2019
година е составен дел на ова решение.
2. Директорот на ООУ “Димче
А.Габерот“Демир Капија е должен по
донесување на планот, да го достави на
мислење
до
Министерството
за
информатичко
општество
и
администрација.
3. Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на општина Демир
Капија“.
Broj 08-408/11
27.04.2018 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 Решение за давање
согласност на Годишен план за
вработување во 2019 година на ЈОУДГДетска градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ
Демир Капија
Se objavuva Решение за давање
согласност
на
Годишен
план
за
вработување во 2019 година на ЈОУДГДетска градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ
Демир Капија, {to Sovetot na Op{tina
Demir Kapija go donese na sednicata
odr`ana na 27.04.2018 godina.
Broj 09-451/11
04.05.2018 godina
Demir Kapija

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

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

Бр.7

Стр.22

35/18), Советот на Општина Демир Капија
на VIII-та седница одржана на ден
27.04.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За давање согласност на Годишен план
за вработување во 2019 година на
ЈОУДГ-Детска градинка БОРИС
ТРАЈКОВСКИ Демир Капија
1. Советот на општина Демир
Капија дава Согласност на Годишниот план
за вработување во 2019 година на Јавната
општинска установа за деца Детска
градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ Демир
Капија, бр.04-62/1 од 30.03.2018 година,
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.
Годишниот план за вработување во
2019 година е составен дел на ова
решение.
2.
Директорот на ЈОУДГ-Детска
градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ Демир
Капија е должен по донесување на планот,
да
го
достави
на
мислење
до
Министерството
за
информатичко
општество и администрација.
3. Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на општина Демир
Капија“.
Broj 08-408/12
27.04.2018 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 Решение за
одобрување финансиски средства на
Здружение Спортски клуб КЛИСУРА
Демир Капија
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Se
objavuva
Решение
за
одобрување финансиски средства на
Здружение Спортски клуб КЛИСУРА Демир
Капија, {to Sovetot na Op{tina Demir
Kapija go donese na sednicata odr`ana na
27.04.2018 godina.
Broj 09-451/12
04.05.2018 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
(„Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на
Општина Демир Капија на VIII-та седница
одржана на ден 27.04.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За одобрување финансиски средства на
Здружение Спортски клуб КЛИСУРА
Демир Капија
1. По барање на Здружението
Спортски клуб КЛИСУРА од Демир Капија
за организирање на интернационалниот
INTERNATIONAL OUTDOOR FESTIVAL –
DEMIR KAPIJA за 2018 година, Советот на
општина
Демир
Капија
ОДОБРУВА
финансиски средства во износ од
100.000,00 денари.
2. Средствата ќе бидат исплатени
од Буџетот на општина Демир Капија за
2018 година Програма LO подставка 463
120– трансфери до спортски клубови, на
сметка на Здружението Спортски клуб
КЛИСУРА Демир Капија.
3.Здружението
Спортски
клуб
КЛИСУРА Демир Капија да достави
извештај за тоа каде се потрошени
доделените средства.
4. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе биде објавено
во „Службен гласник на општина Демир
Капија“.
Broj 08-408/13
27.04.2018 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
Kapija donese

Бр.7

na

op{tina

Стр.23

Demir

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок
Se objavuva Заклучок, {to Sovetot
na Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 27.04.2018 godina.
Broj 09-451/13
04.05.2018 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 локална самоуправа
("Службен
весник
на
Република
Македонија" бр.05/02), постапувајќи по
барањето на Здружението СПОРТСКИ
КЛУБ КЛИСУРА од Демир Капија, Советот
на општина Демир Капија на VIII-та
седница одржана на ден 27.04.2018
година, донесе
З А К Л У Ч О К
1.Се дава согласност за уредување
и одржување на објектите на КП бр.178/3
КО Дрен во место викано “Кочани“ (Кинески
колипки) на Здружението СПОРТСКИ КЛУБ
КЛИСУРА од Демир Капија со цел да се
стават во функција на организирање на
спортски
активности
(планинарење,
велосипедизам и рекреација) од интерес за
општина Демир Капија.
2.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Демир Капија".
Broj 08-408/14
27.04.2018 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 Решение за
одобрување на еднократна парична
помош
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Se
objavuva
Решение
за
одобрување на еднократна парична помош,
{to Sovetot na Op{tina Demir Kapija go
donese
na
sednicata
odr`ana
na
27.04.2018 godina.
Broj 09-451/14
04.05.2018 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) 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 бр.08-268/1 од
07.03.2018 година, Советот на Општина
Демир Капија на VIII-та седница одржана
на ден 27.04.2018 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 МИЛКА ЧАЛОВА од Демир Капија
ул.Јане Сандански бр.1 за лекување во
земјата.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени на жиро сметка на лицето Милка
Чалова 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".
Broj 08-408/15
27.04.2018 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
Kapija donese

Бр.7

na

op{tina

Стр.24

Demir

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Решение за
одобрување на еднократна парична
помош
Se
objavuva
Решение
за
одобрување на еднократна парична помош,
{to Sovetot na Op{tina Demir Kapija go
donese
na
sednicata
odr`ana
na
27.04.2018 godina.
Broj 09-451/15
04.05.2018 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) 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 бр.08-212/1 од
08.03.2018 година, Советот на Општина
Демир Капија на VIII-та седница одржана
на ден 27.04.2018 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 НИКОЛА АТАНАСОВ од
с.Бистренци за лекување во земјата.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени на жиро сметка на лицето
Никола Атанасов 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".
Broj 08-408/16
27.04.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova 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
Se objavuva Заклучок, {to Sovetot
na Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 27.04.2018 godina.
Broj 09-451/16
04.05.2018 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,
постапувајќи по
барањето на Здружение на пензионери
Демир Капија бр.08-324/1 од 22.03.2018
година, Советот на општина Демир Капија
на VIII-та седница одржана на ден
27.04.2018 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1. Советот на Општина Демир
Капија
го
разгледа
барањето
од
Здружението на пензионери Демир Капија
и
донесе
заклучок
Градоначалникот
согласно можностите на Буџетот на
Општина Демир Капија да набави
реквизити за потребите на здружението.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Демир Капија".
Broj 08-408/17
27.04.2018 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

Бр.7

Стр.25

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Решение за
одобрување на еднократна парична
помош
Se
objavuva
Решение
за
одобрување на еднократна парична помош,
{to Sovetot na Op{tina Demir Kapija go
donese
na
sednicata
odr`ana
na
27.04.2018 godina.

Broj 09-451/17
04.05.2018 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) 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.08-289/1 од 13.03.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на VIII-та седница одржана на ден
27.04.2018 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 ЗОРАН АНДОВ од
Демир Капија ул.Димитар Влахов бр.15.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени на жиро сметка 20002601289053
на лицето Зоран Андов 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".
Broj 08-408/18
27.04.2018 godina
Demir Kapija

Pretsedatel na Sovet na
Op{tina Demir Kapija,
Ivana Lazova 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 Решение за
одобрување на еднократна парична
помош
Se
objavuva
Решение
за
одобрување на еднократна парична помош,
{to Sovetot na Op{tina Demir Kapija go
donese
na
sednicata
odr`ana
na
27.04.2018 godina.
Broj 09-451/18
04.05.2018 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) 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.08-345/1 од 29.03.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на VIII-та седница одржана на ден
27.04.2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За одобрување на еднократна парична
помош
1. Советот на општина Демир
Капија, ОДОБРУВА еднократна парична
помош во износ од 6.000,00 (шест илјади)
денари на лицето ДОНКА РИСТОВА од
Демир Капија ул.Илинденска бр.35.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
2707000209246.92 на лицето Донка Ристова 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

Бр.7

Стр.26

во "Службен гласник на општина Демир
Капија".
Broj 08-408/19
27.04.2018 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 Решение за
одобрување на еднократна парична
помош
Se
objavuva
Решение
за
одобрување на еднократна парична помош,
{to Sovetot na Op{tina Demir Kapija go
donese
na
sednicata
odr`ana
na
27.04.2018 godina.
Broj 09-451/19
04.05.2018 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) 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.08-346/1 од 29.03.2018
година, Советот на Општина Демир Капија
на VIII-та седница одржана на ден
27.04.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За одобрување на еднократна парична
помош
1. Советот на општина Демир
Капија, ОДОБРУВА еднократна парична
помош во износ од 3.000,00 (три илјади)
денари на лицето ПЕТАР РИЗОВ од
Демир Капија ул.Наум Наумовски бр.1.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени
на
жиро
сметка
200002942619055 на лицето Петар Ризов
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Бр.7

Стр.27

од Буџетот на општина Демир Капија
ставка 471 - социјални надоместоци,
потставка 471 160 – еднократна парична
помош.

2. Средствата ќе бидат исплатени
на сметка на претседателот на Црковниот
одбор од Буџетот на општина Демир Капија
за 2018 година Програма ЕO подставка 463
990.

3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе биде објавено
во "Службен гласник на општина Демир
Капија".

3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе биде објавено
во "Службен гласник на општина Демир
Капија".

Broj 08-408/20
27.04.2018 godina
Demir Kapija

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

Broj 08-408/21
27.04.2018 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 Решение за
одобрување финансиски средства на
Црква "Свети Ѓорѓи" с.Копришница

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Заклучок

Se
objavuva
Решение
за
одобрување финансиски средства на Црква
"Свети Ѓорѓи" с.Копришница, {to Sovetot
na Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 27.04.2018 godina.
Broj 09-451/20
04.05.2018 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 Капија на VIII-та седница одржана
на ден 27.04.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За одобрување финансиски средства на
Црква "Свети Ѓорѓи" с.Копришница
1. Советот на општина Демир
Капија ОДОБРУВА финансиски средства
на Црковен одбор на Црква "Свети Ѓорѓи"
с.Копришница во висина од 6.000,00
денари, по повод празникот на селото
Ѓурѓовден.

Se objavuva Заклучок, {to Sovetot
na Op{tina Demir Kapija go donese na
sednicata odr`ana na 27.04.2018 godina.
Broj 09-451/21
04.05.2018 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,
постапувајќи по
барањето на СОУ "Св.Кирил и Методиј"
Неготино бр.03-253/1 од 01.03.2018 година,
Советот на општина Демир Капија на VIIIта седница одржана на ден 27.04.2018
година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1. Советот на Општина Демир
Капија го разгледа барањето од СОУ
"Св.Кирил и Методиј" Неготино и донесе
заклучок Градоначалникот со општинскиот
автобус да обезбеди превоз со патни
трошоци до Скопје
и назад согласно
потребите на СОУ "Св.Кирил и Методиј"
Неготино.
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2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Демир Капија“.
Broj 08-408/22
27.04.2018 godina
Demir Kapija

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

Бр.7

Стр.28

36/12,23/13,187/13,44/14,61/15,154/15,39/16,
11/18),
Градоначалникот на Општина Демир
Капија донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За избор на Директор на Општинска
установа Дом на култура МИРКА
ГИНОВА Демир Капија

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
9 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM".br.05/02), i ~len
34 од Zakonot za kulturata (Службен весник
на РМ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07,
116/10,47/11,51/11,136/12,23/13,187/13,44/1
4,61/15,154/15,39/16,11/18),
Gradona~alnikot na op{tina Demir
Kapija na den 13.04.2018 godina, donese

1. За Директор na Јавната
општинска установа Дом на култура МИРКА
ГИНОВА Demir Kapija се избира:
- ОРДАНА НИКОЛОВА od
Demir Kapija, со завршен VII/1 степен на
високо образование – дипломиран биолог.

R E [ E N I E
За разрешување од функцијата вршител
на должноста директор на Општинска
установа Дом на култура МИРКА
ГИНОВА Демир Капија

2. Директорот од точка 1, со
мандатот на раководењето со Јавната
општинска установа Дом на култура МИРКА
ГИНОВА Demir Kapija, ќе отпочне од ден
16.04.2018 година, во траење од 4 (четири)
години.

1. ГОРАН ЃОРЕВ, се разрешува од
функцијата
вршител
на
должноста
директор на Општинска установа Дом на
култура МИРКА ГИНОВА Демир Капија.
2. Именуваниот се разрешува од
функцијата
вршител
на
должноста
директор на Општинска установа Дом на
култура МИРКА ГИНОВА Демир Капија, по
извршениот избор на Директор по пат на
јавен конкурс.
3. Со разрешувањето од функцијата
вршител на должноста директор на
именуваниот му престанува и работниот
однос во Општинска установа Дом на
култура МИРКА ГИНОВА Демир Капија
заклучно со ден 13.04.2018 година.
4. Ова решение влегува во сила со
денот на донесувањето.
Broj 09-392/1
13.04.2018 godina
Demir Kapija

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

Врз основа на член 50 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(Сл.весник на РМ. бр. 5/02), член 29, член
30 и член 38 од Законот за културата
(Службен
весник
на
РМ
бр.
31/98,49/03,82/05,24/07,116/10,47/11,51/11,1

3. Ова решение влегува во сила
со денот на донесувањето.
Образложение
По јавниот оглас број 04-188/1
објавен на ден 13.02.2018 година во
дневните весници Nova Makedonija, Вечер
i Коха за избор на директор na Јавната
општинска установа Дом на култура МИРКА
ГИНОВА Demir Kapija, спроведена е
постапка за избор .
По
спроведената
конкурсна
постапка Градоначалникот на општина
Демир Капија изврши избор на кандидат и
донесе Одлука за избор број 09-188/7 од
05.03.2018 година.
Врз основа на горенаведеното, по
завршувањето на постапката за избор и
конечноста на одлуката за избор, се донесе
решение како во диспозитивот.
Broj 09-391/1
13.04.2018 godina
Demir Kapija

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

4 Мај 2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Бр.7

Стр.29

