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на Општина Кавадарци
Број 56

03.06.2020 година

СОДРЖИНА

Решение за објавување на Одлука за престанување важење на
Одлука за давање согласност за Судско порамнување;
Одлука за престанување важење на Одлука за давање согласност
за Судско порамнување;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност за Судско
порамнување;
Одлука за давање согласност за Судско порамнување;
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005, 14/10, 24/10, 38/19),
Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за престанување важење на Одлука за давање
согласност за Судско порамнување
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за престанување важење на Одлука за давање
согласност за Судско порамнување, донесена на вонредна Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 03.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09- 3124/1
03.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ,, бр.5/02), член 132 став 1 од Стаутот на Општина Кавадарци
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 12-тата Вонредна седница одржана на
ден 03.06.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за престанување важење на Одлука за давање согласност
за Судско порамнување
Член 1
Со оваа Одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за Судско
порамнување донесена од Совет на Општина Кавадарци со арх.08-2812/1 на седница
одржана на ден 27.05.2020 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Кавадарци,,.
Бр.08-3109/1
03.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005, 14/10, 24/10, 38/19),
Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност за Судско порамнување

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање согласност за Судско порамнување, донесена
на вонредна Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
03.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09- 3124/2
03.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“бр.5/02), член 307 од Законот за парнична постапка(,,Сл.Весник на РМ,,
бр.79/05...124/10), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на
Општина Кавадарци,, бр.8/05),
Советот на Општина Кавадарци на 12-тата Вонредна седница одржана на
ден 03.06.2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
За давање Согласност за судско порамнување

Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Кавадарци дава Согласност за склучување
Судско порамнување за предметот кој пред Основен суд Велес се води под бр. ТС1.48/19
каде како Тужители се јавуваат Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР
ЈАЈЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Сопот Кавадарци, со седиште на ул.Илинденска бр.1 с.Сопот,
Кавадарци, со ЕМБС6876536 и ЕДБ4043013513800, со е-маил: superjajce@gmail.com, со
законски застапник и управител Душко Ѓорчев со ЕМБР 2612978483006 и лк.бр.А1230550
издадена од МВР Кавадарци и Друштво за посебни намени Градски паркинзи КАВ
ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на булевар Моша Пијаде бр.31-б Кавадарци, со
ЕМБС7208200 со е-маил: dusko_g@yahoo.com, застапувано од законскииот застапник и
управител Душко Ѓорчев со ЕМБР 2612978483006 и лк.бр.А1230550 издадена од МВР
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Кавадарци, а како тужен Општина Кавадарци, застапувана од Градоначалникот М-р
Митко Јанчев од Кавадарци преку полномошник Адвокат Никола Тодоров од Скопје, со
седиште на ул. Васил Ѓоргов бр. 4-18, со
брoj на лиценца 4161, e-mail:
advokat@nikolatodorov.mk, со е- сандаче за судска достава: Nikola Todorov , на име
Надомест на материјална штета и испуштена корист, во вкупен износ од 51.937.295,00
денари.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци, да го ополномошти
адвокатот кој ја застапува Општина Кавадарци во овој предмет, да склучи судско
порамнување со следната содржина:
”С У Д С К О

П О Р А М Н У В А Њ Е

Тужителите Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ЈАЈЦЕ ДООЕЛ

увоз-извоз с.Сопот Кавадарци, со седиште на ул.Илинденска бр.1 с.Сопот,
Кавадарци,
со
ЕМБС6876536
и
ЕДБ4043013513800,
со
е-маил:
superjajce@gmail.com, со законски застапник и управител Душко Ѓорчев, од
Кавадарци со живеалиште на бул.Моша Пијаде бр.23/15 Кавадарци со ЕМБР
2612978483006 и лк.бр.А1230550 издадена од МВР Кавадарци и Друштво за посебни
намени Градски паркинзи КАВ ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на булевар Моша
Пијаде бр.31-б Кавадарци, со ЕМБС7208200 со е-маил: dusko_g@yahoo.com, со
законски застапник и управител Душко Ѓорчев од Кавадарци, со живеалиште на
бул.Моша Пијаде бр.23/15 Кавадарци, со ЕМБР 2612978483006 и лк.бр.А1230550
издадена од МВР Кавадарци, го повлекуваат и се откажуваат од дел од тужбеното
барање на име побарување на материјална штета по основ на испуштена корист во
износ од 48.316.159,00 денари.
Тужителите остануваат за делот од тужбено барање во износ од 1.852.159,00 денари кое
се однесува на надомест на материјална штета по основ на платен концесиски надомест
со законска казнена камата, сметано од 25.12.2019 како ден на поднесување на тужбата и
тоа во висина на референтната стапка на НБРМ што за секое полугодие важела на
последниот ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие, зголемена
за десет процентни поени сметано заклучно до 01.06.2020 година, како и во делот на
тужбеното барање кое се однесува на надомест на материјална штета за активирана
банкарска гаранција во износ од 1.537.375,00 денари зголемено за износот на трошоците
за банкарска гаранција во износ од 58.857,00 денари, со законска казнена камата,
сметано од 25.12.2019 како ден на поднесување на тужбата и тоа во висина на
референтната стапка на НБРМ што за секое полугодие важела на последниот ден од
полугодието што му претходело на тековното полугодие, зголемена за десет процентни
поени сметано заклучно до 01.06.2020 година.
Тужителите остануваат и во делот од тужбеното барање кое се однесува на материјална
штета за изготвен сообраќаен проект и набавен Сервер во износ од 128.166,00 денари за
изготвениот проект и 44.900,00 денари за набавениот сервер, двата износи со законска
казнена камата, сметано од 25.12.2019 како ден на поднесување на тужбата и тоа во
висина на референтната стапка на НБРМ што за секое полугодие важела на последниот
ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие, зголемена за десет
процентни поени сметано заклучно до 01.06.2020 година, како и кон трошоците на
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постапката во износ од 239.820,00 денари од кои на име адвокатски трошоци за состав
на тужба во износ од 35.100,00 денари и трошоци за присуство на расправа во износ од
42.120,00 денари или вкупно за адвокатски трошоци износ од 77.220,00 денари, за
трошоци за финансово-сообраќајно вештачење од Друштвото за вештачење Експерт
витнес ДООЕЛ Скопје износ од 114.600,00 денари и за судска такса износ од 48.000,00
денари, а сето ова под страв на присилно извршување.
2. Тужениот Општина Кавадарци, СОГЛАСНА Е со вака прецизираното тужбено
барање за вкупен износ од 3.621.457,00 денари зголемено за износот на законска
казнена камата, сметано од 25.12.2019 како ден на поднесување на тужбата и тоа во
висина на референтната стапка на НБРМ што за секое полугодие важела на последниот
ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие, зголемена за десет
процентни поени сметано заклучно до 01.06.2020 година и истовремено потврдува дека
Е СОГЛАСНА најдоцна до 30.06.2020 година овој износ да му го исплати на
Тужителот, зголемен за износот на трошоците на постапката во износ од 239.820,00
денари од кои на име адвокатски трошоци за состав на тужба во износ од 35.100,00
денари и трошоци за присуство на расправа во износ од 42.120,00 денари или вкупно
за адвокатски трошоци износ од 77.220,00 денари, за трошоци за финансовосообраќајно вештачење од Друштвото за вештачење Експерт витнес ДООЕЛ Скопје
износ од 114.600,00 денари и за судска такса износ од 48.000,00 денари, а сето ова под
страв на присилно извршување.
3. Тужениот Општина Кавадарци, СЕ ЗАДОЛЖУВА најдоцна до 30.06.2020 година
да му исплати на првотужителот Друштво за производство, трговија и услуги

СУПЕР ЈАЈЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Сопот Кавадарци, со седиште на
ул.Илинденска бр.1 с.Сопот, Кавадарци, со ЕМБС6876536 и ЕДБ4043013513800 на
име материјална штета
- износ од 1.537.375,00 денари на име банкарска гаранција и
- износ од 58.857,00 денари на име трошоци за банкарска гаранција
Вкупно на име материјална штета износ од 1.596.232,00 денари со законска казнена
камата, сметано од 25.12.2019 како ден на поднесување на тужбата и тоа во висина на
референтната стапка на НБРМ што за секое полугодие важела на последниот ден од
полугодието што му претходело на тековното полугодие, зголемена за десет процентни
поени сметано заклучно до 01.06.2020 година.
4. Тужениот Општина Кавадарци, СЕ ЗАДОЛЖУВА најдоцна до 30.06.2020 година
да му исплати на првотужителот Друштво за производство, трговија и услуги

СУПЕР ЈАЈЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Сопот Кавадарци, со седиште на
ул.Илинденска бр.1 с.Сопот, Кавадарци, со ЕМБС6876536 и ЕДБ4043013513800 на
име трошоци на постапката
- износ од 128.166,00 денари на име Сообраќаен проект;
- износ од 44.900,00 денари на име набавка на сервер;
со законска казнена камата, сметано од 25.12.2019 како ден на поднесување на
тужбата и тоа во висина на референтната стапка на НБРМ што за секое полугодие
важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие,
зголемена за десет процентни поени сметано заклучно до 01.06.2020 година.
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5. Тужениот Општина Кавадарци, СЕ ЗАДОЛЖУВА најдоцна до 30.06.2020
година да му исплати на првотужителот Друштво за производство, трговија и услуги

СУПЕР ЈАЈЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Сопот Кавадарци, со седиште на
ул.Илинденска бр.1 с.Сопот, Кавадарци, со ЕМБС6876536 и ЕДБ4043013513800 на
име трошоци на постапката во износ од 239.820,00 денари од кои:
- износ од износ од 114.600,00 денари на име Финансово-сообраќајно вештачење;
- износ од 48.000,00 денари на име судска такса;
- износ од 42.120,00 денари на име адвокатска награда за присуство на расправа и
- износ од 35.100,00 денари на име адвокатска награда за состав на тужба.
6. Тужениот Општина Кавадарци, СЕ ЗАДОЛЖУВА најдоцна до 30.06.2020 година
да му исплати на второтужителот Друштво за посебни намени Градски паркинзи

КАВ ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на булевар Моша Пијаде бр.31-б Кавадарци,
со ЕМБС 7208200, ЕДБ 4011017514420 на име материјална штета
- износ од 1.852.159,00 денари на име концесија со законска казнена камата,
сметано од 25.12.2019 како ден на поднесување на тужбата и тоа во висина на
референтната стапка на НБРМ што за секое полугодие важела на последниот ден од
полугодието што му претходело на тековното полугодие, зголемена за десет процентни
поени сметано заклучно до 01.06.2020 година.
7. Тужителите и Тужениот се согласни Тужителите да му ги предадат во
сопственост и владение на Тужениот сообраќајниот проект изготвен од 24 ИНГ ДООЕЛ
Битола и Серверот набавен од ДД-Ком ДООЕЛ Скопје во рок од 7 дена сметано од денот
на склучувањето на ова судско порамнување.
8. Ова судско порамнување го опфаќа целиот предмет на спорот опфатен во
предметот кој пред овој суд се води под ТС1.48/19, па двете страни потврдуваат дека
повеќе немаат никакви взаемни побарувања или долгувања по било кој основ, а
особено дека немаат било какви побарувања или долгувања кои произлегуваат од
склучениот, а подоцна раскинат, договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство за давање на услуги на паркирање во општина Кавадарци кое се остварува
како концесија за јавна услуга, заведен кај Тужениот под бр.21-2357/59 од 16.06.2017
година, солемнизиран од Нотар Благој Кичев, Кавадарци под ОДУ бр.552/17 на 12.07.2017
година.
9. Тужителите и Тужениот се откажуваат од правото на жалба на записник.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Сл.гласник на Општина Кавадарци.

Бр.08-3109/2
03.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

