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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ.“бр.5/02) и член 74 од Статутот на
Општина Демир Капија, Градоначалникот на
Општина Демир Капија донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Заклучок за оправданост
на причините за свикување на вонредната
седница
Се објавува Заклучок за оправданост на
причините за свикување на вонредната
седница, што Советот на општина Демир Капија
го донесе на седницата одржана на 23.05.2018
година.
Број 09-540/1
07.06.2018 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р

_______________________________________
Врз основа на член 40 став 4 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник
на РМ“ бр. 5/02), Советот на Општина Демир
Капија на втората вонредна седницата одржана
на ден 23.05.2018 година, донесе
З А К Л У Ч О К
За оправданост на причините за свикување
на вонредната седница
1.
СЕ ОПРАВДУВААТ причините за
свикување на вонредната седница која е од
итен карактер со следното образложение:
-По барање на АКТОР АДТ Грција –
Подружница Скопје итно е потребно со рок до
крајот на 2018 година продолжување на
Договорот за користење на недвижен имот
склучен за потребите на компанијата за
поставување на камп за сместување на
работниците, механизацијата и материјалите, а
со цел, целосно реализирање на работите на
проектот Коридор 10 Демир Капија – Смоквица,
како проект од јавен интерес.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Демир Капија“.

Број 08-494/2
23.05.2018 година
Демир Капија

Бр.9

Стр.2

Претседател на Совет
на Општина Демир Капија,
Ивана Лазова с.р

__________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ.“бр.5/02) и член 74 од Статутот на
Општина Демир Капија, Градоначалникот на
Општина Демир Капија донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за измена и
дополнување на Одлуката за давање
согласност за користење на простор за
поставување на подготвителни работи
Се објавува Одлука за измена и
дополнување на Одлуката за давање согласност
за користење на простор за поставување на
подготвителни работи, што Советот на општина
Демир Капија ја донесе на седницата одржана
на 23.05.2018 година.
Број 09-540/2
07.06.2018 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р

__________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник
на РМ“ бр. 5/02), Советот на Општина Демир
Капија на II-та вонредна седница одржана на ден
23.05.2018 година, донесе
О Д Л У К А
За измена и дополнување на Одлуката за
давање согласност за користење на простор
за поставување на подготвителни работи
Член 1
Во Одлуката за давање согласност за
користење на простор за поставување на
подготвителни работи бр.07-695/4 од 12.10.2012
година (“Службен гласник на општина Демир
Капија“бр.7/2012), член 2 се менува и гласи:
“Член 2
Користењето на просторот определен во
член 1 ќе биде додека трае потребата до
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завршување на работите на реализација на
изградба на проектот Коридор 10 Демир КапијаСмоквица односно до 31.12.2018 година, без
надоместок.“
Член 2
Градоначалникот на општината да
склучи Анекс Договор за изменување и
дополнување на основниот договор со АКТОР
АДТ Грција – Подружница Скопје.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на општина
Демир Капија“.
Број 08-494/3
23.05.2018 година
Демир Капија

Претседател на Совет
на Општина Демир Капија,
Ивана Лазова с.р

________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ.“бр.5/02) и член 74 од Статутот на
Општина Демир Капија, Градоначалникот на
Општина Демир Капија донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за одобрување
финансиски средства
Се објавува Решение за одобрување
финансиски средства, што Советот на општина
Демир Капија го донесе на седницата одржана на
23.05.2018 година.
Број 09-540/3
07.06.2018 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р

__________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр. 5/02), и Правилникот зa утврдување
критериуми за доделување на еднократна
парична помош, доделување на финансиски
средства на граѓани и на здруженија на граѓани
бр.07-90/9 од 04.02.2010 година, постапувајќи по
барањето бр.08-495/1 од 21.05.2018 година на
Црковен одбор с.Клисура, Советот на Општина
Демир Капија на II-та итна вонредна седница

Бр.9

Стр.3

одржана на ден 23.05.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За одобрување финансиски средства
1. Советот на општина Демир Капија
ОДОБРУВА финансиски средства во износ од
30.000,00 денари на Црковен одбор с.Клисура,
како финансиско учество за надоместување на
дел од трошоците по повод организирањето на
верскиот празник “Св.Никола“ во село Клисура.
2. Одобрените средства ќе бидат
исплатени од Буџетот на општина Демир Капија
за 2018 година ставка 463 110 Програма ЕО, а
средствата ќе бидат исплатени на член од
Црковен одбор с.Клисура.
3. Ова Решение влегува во сила со денот
на донесувањето а ќе биде објавено во „Службен
гласник на општина Демир Капија“.
Број 08-494/4
23.05.2018 година
Демир Капија

Претседател на Совет
на Општина Демир Капија,
Ивана Лазова с.р

_____________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ.“бр.05/2002), член 19-а став 4 и
член 23 став
3 од Законот за јавните
претпријатија (“Службен весник на РМ.
“бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09,97/10,6/12,119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/15, 39/16, 64/18),
Градоначалникот на општина Демир
Капија на ден 04.06.2018 година го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
За избор на Директор на јавното
претпријатие за комунални работи БОШАВА
од Демир Капија
1. За Директор на јавното претпријатие за
комунални работи БОШАВА од Демир Капија се
избира:
- ПЕТАР ЈОВАНОВ од Неготино,
дипломиран менаџер по царина и шпедиција
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2. Директорот од точка 1, со мандатот
на раководењето со јавното претпријатие за
комунални работи БОШАВА од Демир Капија, ќе
отпочне од ден 04.06.2018 година, во траење
од 4 (четири) години.
3. Ова решение влегува во сила со
денот на донесувањето.
Образложение
Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа а согласно
член 19-а од Законот за јавните претпријатија,
Градоначалнкот на општина Демир Капија
распиша јавен оглас за избор на директор на
ЈПК“Бошава“Демир Капија објавен на ден 14 и
15.05.2018 година во дневните весници “Нова
Македонија“,
“Вечер“
и
“Лајме“.
По
спроведената
конкурсна
постапка
Градоначалникот на општина Демир Капија
согласно записникот од комисијата za
pregleduvawe
na
dokumentite
od
prijaveni kandidati go изврши изборот на

кандидатот кој ги исполнува условите по
објавениот оглас и донесе одлука бр.09-468/5
од 28.05.2018 година.
Врз основа на горенаведеното, по
завршувањето на постапката за избор и
конечноста на одлуката за избор, се донесе
решение како во диспозитивот.
Врз основа на горенаведеното, по
завршувањето на постапката за избор и
конечноста на одлуката за избор, се донесе
решение како во диспозитивот.
Број 09-468/6
04.06.2018 година
Демир Капија

Градоначалник на
Општина Демир Капија,
Лазар Петров с.р

__________________________________________

Бр.9

Стр.4

