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DEL PRVI
Obrazlo`enija kon Finansiskite izve{tai
- Годишна сmetka na Buxet на Општина Кавадарци

ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
ГОДИШНА СМЕТКА - БУЏЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ЗА 2020 ГОДИНА
ВОВЕД

Општи информации
Општина Кавадарци е единица на локалната самоуправа, во која граѓаните го
остваруваат правото на локална самоуправа.
Правото на локална самоуправа се остварува преку претставници во органите
на општината и со непосредно учество на граѓаните во одлучувањето, на начин и постапка утврдени со закон.
Општината е правно лице со седиште во Кавадарци
Надлежност

Општината самостојно, во рамките на законот и Статутот ги уредува и врши работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со Законот за локална самоуправа, или друг закон, како и работите кои не се исклучени од нејзина надлежност
или не се во надлежност на органите на државната власт.
Надлежности, односно работи од јавен интерес од локално значење се:
 Урбанистичко планирање, издавање на одобрение за градење на објекти од
локално значење, уредување на просторот и на градежното земјиште;
 Заштита на животната средина и природата, со преземање на мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето;
 Локален економски развој, водење на локална економска политика;
 Комунални дејности, пред се снабдување со вода за пиење, испорака на
технолошка вода, пречистување на отпадни води, јавно осветлување, одржување на јавна чистота, собирање, транспортирање на комунален цврст и
технолошки отпад, изградба, одржување и реконструкција на локални патишата и друг вид комунални дејности;
 Култура, преку институционална и финансиска поддршка на културните
установи и проекти;
 Образование, основање, финансирање и администрирање на основни и
средни училишта, во соработка со централната власт;
 Социјална и детска заштита, изградба и одржување на детски градинки и
домови за стари, социјална грижа за инвалидните лица, деца со посебни потреби, деца без родители и друго;
 Здравствена заштита, односно управување со мрежата на јавни здравствени организации, превентивни активности, надзор над заразни болести;
 Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разузнувања, природни непогоди;
 Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици;
 Надзор над вршењето на работите од нејзината надлежност.

Организација и сметки
Органи на општината се:
 Советот и
 Градоначалникот.
Совет:
Советот на Општината е претставнички орган на граѓаните.
Советот на Општината го сочинуваат 19-ет претставници на граѓаните избрани
на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.
Мандатот на членовите на Советот трае четири години.
Советот ги врши следните работи:
 Го донесува статутот на општината и други прописи;
 Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
 Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање
на општината, во рамките утврдени со закон;
 Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на
општината;
 Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
 Врши и други работи утврдени со закон.
Седниците на советот се свикуваат по потреба, но најмалку еднаш во три месеци, на барање на градоначалникот или на барање на најмалку ¼ од членовите на советот. Советот може да работи ако на седниците присуствуваат мнозинство од вкупниот број членови на советот. Седниците на советот се јавни.
Членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седници и
надоместок на патните и дневните трошоци.
Претседателот на советот се избира од редот на членовите на советот, со мандат од четири години. За претседател на советот е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број членови на советот.
Градоначалник
Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно
гласање во согласност со закон за период од четири години.
Градоначалникот ги врши следните работи:
Ја претставува и застапува општината;
Ја контролира законитоста на прописите на советот;
Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината;
 Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани
на општината;
 Избира директори на јавните служби кои се основани од општината, врз основа на јавен конкурс;
 Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;





 Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на
вработените;
 Врши други работи утврдени со закон и со статут.

ПРИХОДИ
А.Даночни приходи
Даночните приходи претставуваат наплатени износи,и тоа по следните основи:
 Данок од доход,од добивка и од капитална добивка,
 Даноци на имот,
 Даноци на специфични услуги,
 Такси за користење или дозволи за вршење на бизнис

Опис
Данок од доход,од добивка и кап.добивка
Даноци на имот
Даноци на специфични услуги
Такси за користење или дозволи за дејност

Буџет 2020
(тековна година)

Извршено 2020
(тековна година)

Извршено 2019
(претход на
год ина)

11.870.000
74.810.000

13.156.832
77.694.205

10.094.214
109.560.438

74.874.000
14.257.000
175.811.000

67.761.899
7.103.800
165.716.736

72.251.197
14.875.523
206.781.372

Согласно со одредбите од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и поодделните законски и подзаконски прописи (Закон за даноците на
имот, Закон за комуналните такси, .....) се остваруваат даночните приходи по основ
на:
1.Данок од доход,од добивка и од капитална добивка односно Персонален
данок од доход ги опфаќа даноци од плати од лица вработени кај буџетски корисници, трговски друштва, јавни претпријатија, данок на плати остварени во странство, како и данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност, и
истиот е реализиран во износ од 13.156.832 ден.

2.Даноци на имот се релизирани во износ од 77.694.205 ден и ги опфаќаат данок
на имот, данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности;
2.1. Данок на имот
Вкупно остварените приходи во 2020 година по основ на Данок на имот на
физички лица изнесува 24.501.448 денари, Данок на имот на правни лица изнесува
21.958.658 ден,при што се изготвени 14.531 решенија за данок на имот на физички
лица и 330 решенија по основ на Данок на имот на правни лица
Вкупниот Облог на Данок на имот на физички лица изнесува 24.898.543 ден
,додека Вкупниот облог на Данок на имот на правни лица изнесува 22.915.169 ден.

2.2. Данок на наследство и подарок и Данок на промет на недвижности и
права
Во 2020 година биле примени вкупно 1.102 предмети од кои за Данок на промет
на недвижности и права се примени 543 предмети , а за Данок на наследство и
подарок 559 предмети.
Вкупно остварените приходи по овој основ изнесуваат 31.023.240 ден. при што
Приходи по основ на данок на наследство и подарок изнесуваат 1.492.780 ден
,додека Данокот на промет на недвижности и права е остварен во износ од
29.530.780 ден
Стапката на Данок на промет на недвижности и права изнесува 3% од пазарната
вредност и истата е објавена во Службен гласник на Општина Кавадарци број 12,
Стапките на данок на наследство и подарок се пропорционални во зависност
од наследниот ред и тоа од прв наследен ред 0% , од втор наследен ред 3% и од
трет наследен ред или не е во сродство се пресметува стапка од 5%.
3.Даноци на специфични услуги се реализирани на износ од 67.761.899 ден,
кои опфаќаат комунални такси за истакнати фирми, такси од регистрација на моторни
возила, такса за јавно улично освeтлување, такса за користење на просторот пред
деловни простории, надомест за комунално уредување на градежно земјиште и други
комунални такси и надоместоци:
3.1.Комунална такса за привремен престој е остварена во износ од 42.112 ден.
3.2.Комунална такса за истакнување на фирма односно назив на деловна
просторија-Вкупно остварен приход во 2020 година износ од 9.648.702 ден., Облогот
за 2020 година по основ на издадени Решенија на 2.399 обврзници за Фирмарина
односно назив на деловна просторија изнесува 12.704.500 ден.
3.3.Комунална такса за користење на улици со возила, а се плаќа при
регистрација на истите е остварена во износ од 7.573.311 ден.
3.4.Комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување е
остварена во износ од 30.072.903 ден.
3.5.Комунална такса за користење на простор пред деловни простории за
вршење на дејноста – Во 2020 година врз основа на издадени решенија на правни и
физички лица од кои е остварен приход во износ од 1.26.607 ден.
3.6.Комунална такса за користење на плоштад и друг простор за изложување
односно Комунална такса за користење на простор за Есенскиот панацур,Тиквешки
гроздобер,Осми Март,Св.Трифун и сл.остварен е приход во износ од 0,00 ден.
3.7.Комунална такса за користење на простор за паркирање е остварена во
износ од 318.472 ден.
3.8.Надоместот за уредување на градежно земјиште реализиран е Вкупен
приход од 18.752.769 ден
3.9.Камата за ненавремено плаќање на .Комунални такси е реализирана на
вкупен износ од 147.023 ден.

4.Такси за користење или дозволи за вршење на дејноста –Вкупно
остварен приход во износ од 7.103.800 ден. од кои Надомест за добивање на
лиценци за ноќен бар износ од 230.609 ден. , Надоместок за еколошки дозвола износ
од 21.277 ден.,Надомест за управување со отпад износ од 3.075 ден и Надомест
одржување на јавна чистота износ од 6.848.839 ден.

Б.Неданочни приходи
Неданочните приходи претставуваат наплатени износи, и тоа по следните основи:
- Претприемачки приход и приход од имот
- Глоби,Судски и Административни такси
- Такси и надоместоци
- Други владини услуги
- Други неданочни приходи
Опис

Буџет 2020
(тековна година)

Извршено 2020
(тековна година)

Извршено 2019
(претходна година)

Претприемачки приход и приход од имот

84.377.000

15.003.570

28.850.648

Глоби,Судски и Административни такси
Такси и надоместоци
Други неданочни приходи

1.402.000
1.300.000
6.357.000
9.059.000

1.257.746
372.768
6.059.967
7.690.481

1.055.492
510.387
4.128.896
5.694.775

Општината Кавадарци остварува неданочни приходи по основ на:

Глоби судски и административни такси што опфаќаат наплата на административни такси кои се наплаќаат за списи и дејствија кај органите на општините;

Такси и надоместоци што се однесуваат на приходи од закупнина од објекти во
сопственост на Општината,razni vidovi na taksi

Други неданочни приходи односно приходи од наплатен надомест за користење тезги,дел од Надоместот за каско осигурување и останати неданочни приходи.

В.Капитални приходи
Капиталните приходи се остварени во износ од 19.939.605 денари и тоа по
следните основи:
- Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во Сопственост на
РС Македонија износ од 3,534,931 ден.
- Приходи од закуп на земјоделско земјиштево сопственост на државата износ
од 5.286,504 ден
- Надомест за детални геолошки истражувања износ од 51,480 ден.
- Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини по основ на
простор износ од 530,400 и по основ на суровина во износ од 4,382,722 ден.
- Приходи од надомест за долготраен закуп во износ од 72.708 ден
- Надомест за легализација на бесправно изградени објекти износ од
6.080.698 ден.

Г.Трансфери и донации
Трансферите и донациите се остварени во износ од 70,723,962 ден. По основ на
Трансфер од буџет на РСМ износ од 6,069,946 ден,Трансфери од буџет на фондови
износ од 6,529,741 ,Приходи од ДДВ во износ од 57,293,876 ден. и Пренесен вишок
на приходи од 2019 износ од 830,399 ден
ТЕКОВНИ РАСХОДИ
Плати и надоместоци
Средствата за плати и надоместоци се остварени/извршени во Буџетот на Општина Кавадарци, согласно одредбите од Законот за буџетите и другите законски и
подзаконски прописи од областа на платите (Закон за исплата на платите во РСМ.,
Закон за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на РСМ. и другите избрани и именувани лица во Републиката, Закон за државните службеници, Закон за работните односи, итн.) и тоа по следните основи:
 Основни плати;
 Надоместоци;
 Придонеси од плати и персонален данок
Опис

Буџет 2020
(тековна година)

Извршено 2020
(тековна година)

Извршено 2019
(претходна година)

Основни плати
Надоместоци

34.357.000
3.515.000

33.723.508
3.506.874

33.292.460
5.167.301

Придонеси за социјално осигурување

13.143.000
51.015.000

12.945.715
50.176.097

12.672.923
51.132.684

Резерви и недефинирани расходи
Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи за средствата кои
се остварени/извршени во Буџетот на општина Кавадарци, согласно одредбите од
Законот за буџетите/Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и Одлуката за извршување на буџетот на општината и тоа по основ на Тековни резерви. За оваа намена во 2020 година има реализација во износ од 149,000 ден

Стоки и други услуги
Оваа позиција е проценета во висина на остварените/извршените износи во
Буџетот на Општината Кавадарци, и тоа по следните основи:
 патни и дневни расходи, кои опфаќаат: хранарина (дневници), патни расходи, сместување и споредните расходи за време на службен пат во земјата и
странство;
 комунални услуги, кои опфаќаат: струја, вода и канализација и други комунални услуги;
 расходи за затоплување, кои опфаќаат набавка на течни горива за затоплување;
 расходи за комуникација и транспорт кои опфаќаат: пошта, телефон и телефакс, горива и мазива, гуми внатрешни и надворешни и резервните делови;

 материјали, кои опфаќаат: расходи за канцелариски материјали, учебници,
списанија, весници и други изданија, копирање, печатење и издавање, ленти, касети и друго за АОП, средства за одржување на хигиена, алати и ситен инвентар, пијалоци, други прехранбени продукти, униформи и работни
облеки и обувки и други материјали;
 тековно одржување, кои опфаќаат: расходи за сервисирање на леки коли и
други возила, расходи за извршени тековни поправки на капиталните средства (основни средства), зградите, опремата, патиштата и другите видови капитални средства (поголемите поправки кои преставуваат расход за инвестиционо одружување не се искажуваат на ова конто);
 договорни услуги, кои опфаќаат: расходи за адвокатски и други правни услуги, надомест за платен промет и банкарска провизија, осигурување на моторни возила, членарини во домашни организации и други договорни услуги;
 други оперативни расходи, кои опфаќаат: репрезентација, расходи за одликувања, расходи за меѓународни спортски натпревари и други оперативни
расходи.
Опис
Патни и дневни трош оци
Комунални услуги
Материјали и Ситен инвентар
Поправки и Тековно одржување
Догово рни услуги
Други тековни трошоц и
Привремени вработ увања

Буџет 2020
(теков на го дина)

160.000
15.769.000
6.106.000
38.727.000
8.270.000
3.159.000
25.013.000
97.204.000

Извр шено 2020
(тековна година)

127.466
13.471.245
5.518.682
24.569.596
6.077.128
2.431.049
22.600.018
74.795.184

Извр шено 2019
(претходна година)

660.022
13.422.613
7.241.106
42.060.356
8.151.275
3.895.176
16.276.901
91.707.449

Каматни плаќања
Каматни плаќања кон домашни кредитори по основ на камата на кредит во
2020 година износ од 116,249 ден
Субвенции и трансфери
Субвенции и трансфери се остварени/извршени во 2020 година во износ од
43.423.830 ден по основ на тековни трансфери, кои опфаќаат:
 Трансфери до невладени организации кои опфаќаат: плаќања до хуманитарни организации, трансфери до спортски клубови,здруженија на граѓани и
фондации,до месни заедници и др.непрофитни организации ;
 Разни трансфери кои опфаќаат плаќања по судски решенија,Трансфери за
пензионирање на вработени во Општинската администрација и вработени
во институциите под надлежност на Општината и Други трансферинаменети за Празници и Манифестации од Општински карактер.

Опис
Трансфери до невладини организации
Разни трансфери

Буџет 2020
(тековна година)

12.100.000
40.850.000
52.950.000

Извршено 2020
(тековна година)

11.827.500
31.596.330
43.423.830

Извршено 2019
(претходна година)

14.960.000
27.855.108
42.815.108

Социјални бенифиции
Социјални бенифиции остварени во 2020 година изнесуваат 4.046.905 ден и
истите се остварени по основ на исплата на Социјални надоместоци наменети за
помош на социјално загрозените семејства во вид на еднократна парична помош и
парична помош за лекување,како и парична помош на семејствата за новородено
дете.

Капитални расходи
Купување на капитални средства
Капиталните расходи се наменети за набавка на постојани средства и за истите се остварени/извршени во износ од 134.402.980 ден. средства од Буџетот на Општина Кавадарци, и тоа по следните основи:
 Купување на опрема и машини опфаќа трошоци за Купување на
канцелариска опрема,информатичка и видео опрема,Опрема за греење и
климатизација и друга опрема
 Градежни објекти опфаќа расходи за Подготовка на проекти за деловни
објекти и реконструкција на истите
 Други градежни објекти опфаќа трошоци за Подготовка на проекти,Изградба
и Реконструкција на улици и патишта,Изградба и реконструкција на
прочистителни станици и колектори , Изградба и реконструкција на
капацитети за водоснабдување , Изградба и реконструкција на други објекти
и Надзор над изградбата
 Купување на мебел опфаќа купување на канцелариски мебел и опрема и
друга опрема
 Вложувања и нефинансиски средства опфаќа трошоци за Експропријација
на одземен имот и
 Купување на возила опфаќа трошоци за купување на моторно возило
Опис
Купување на опрема и машини
Градежни објекти
Други градежни објекти
Купување на мебел
Вложувања и Нефинансиски средства
Купување на возила

Буџет 2020
(тековна година)

Извршено 2020
(тековна година)

Извршено 2019
(претходна година)

22.360.000

16.017.508

14.146.080

135.637.000

71.981.581

104.022.078

9.650.000

9.568.262

14.134.822

167.647.000

97.567.351

132.302.980

Отплата на главница
Отплата на главен долг до други нивоа на власт
Отплата на главница на долгорочни позајмување по основ на Заем гарантиран
од Влада на РС Македонија по основ на достасани рати во 2020 година износ од
8.799.738 денари

Godi{en izve{taj 2020 –Op{tina Kavadarci

DEL VTORI
Izve{taj za realizacija na namenskite,blok
dotacii,samofinansira~kite
aktivnosti
i
sredstva
od
osnovniot
op{tinski
buxet
наменети za delegirani nadle`nosti na
Op{tinite

IZVE[TAJ
ZA
REALIZACIJA
NA
NAMENSKI,
BLOK
DOTACII,
SAMOFINANSIRA^KI AKTIVNOSTI I SREDSTVA OD OSNOVNIOT OP[TINSKI
BUXET ZA DELEGIRANI NADLE@NOSTI
BLOK DOTACII vo prihodniot del se realizirani vo iznos od
454.297.156,00 den. a vo rashodniot del vo iznos od 417.263.878,00 den.
Nerealiziranite sredstva vo iznos od 37.033.278,00 den. se prenesuvat kako
vi{ok na prihodi vo narednata godina. Realizacijata na namenskite sredstva e
preku soodvetnite program koi se finansiraat od ovie sredstva i toa:
1.Programa V1-Detska gradinka
Blok dotacii
Ovaa programa vo prihodniot del e realizirana vo iznos od 65.110.545,00
denari od koi 61.714.996,00 denari se Blok dotacii dodeka 3.395.549,00 denari se
prenesen vi{ok od prethodna godina. Rashodniot del e realizirana vo iznos od
57.184.217,00 denari. Nerealiziranite sredstva vo iznos od 7.926.328,00 denari
se prenesuvat kako vi{ok na prihodi vo narednata godina.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:
- Osnovni plati i nadomestoci vo iznos od 35.305.206 den.
-

Pridonesi od plati vo iznos od 13.702474 den.

-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transport vo iznos od 1.352.846
den.

-

Materjali i siten inventariznos od 2.251.744 den.

-

Popravka i tekovno odr`uvawe vo iznos od 2.412.902 den.

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 181.938 den.

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 689.407 den.

-

Kupuvawe na mebel vo iznos od 1.287.700 den.

Detskata gradinka „Rada Poceva“ svojata dejnost – Zgri`uvawe na deca od
pred{kolska vozrast – ja obavuva vo osum objekti vo koi se zgri`eni vkupno 925
deca, od koi vo momentot po protokol se zgri`eni 660 deca. Vkupniot broj na
vraboteni lica iznesuva 184 lica od koi 141 lica se na neopredeleno vreme vo
redoven raboten i 43 lice se anga`irani so dogovor za privremeno vrabotuvawe.
Samofinansira~ki aktivnosti
Detskata gradinka pokraj Blok dotaciite raspolaga i so sopstveni prihodi
koi vo 2020 godina se realizirani vo iznos od 9.455.165,00 denari, a vo
rashodniot del realiziran e iznos od 9.787.570,00 denari. Razlikata pome|u
prihodite i rashodite vo iznos od 332.405,00 denari se pokrivaat od saldo od
prethodni godini.

Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:
- Patni i dnevni rashodi vo iznos od 25.535 denari,
-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transportni uslugi vo iznos od
1.569.786 denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 4.255.355 denari,

-

Popravka i tekovno odr`uvawe vo iznos od 600.151 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 509.437 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 138.267 denari,

-

Privremeni vrabotuvawa iznos od 2.177.439 den

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 511.600 denari

-

Drugi grade`ni objekti vo iznos od 0,00 denari i

-

Kupuvawe na mebel vo iznos od 0,00 denari.

2.Programa K1-Kultura-Bibliotekarstvo
Blok dotacii
Ovaa programa vo prihodniot del e realizirana vo iznos od 5.092.656,00
denari od koi 4.381.419,00 denari se Blok dotacii dodeka 711.237,00 denari se
sredstva od Prenesen vi{ok od prethodna godina. Rashodniot del e realizirana
vo iznos od 4.392.472 denari. Nerealiziranite sredstva vo iznos od 700.184,00
denari se prenesuvat kako vi{ok na prihodi vo narednata godina.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:
- Osnovni plati i nadomestoci vo iznos od 3.122.497,00 denari,
-

Pridonesi od plati vo iznos od 1.213.335,00 denari,

-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transport vo iznos od 0,0 denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 0,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 0,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 0,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 0,00 denari i

-

Drugi grade`ni objekti iznos od 56.640 den.

Biblioteka “ Fetkin” svojata dejnost ja obavuva preku ~lenuvawe na 2.437
aktivni ~lenovi-~itateli. Vkupniot broj na vraboteni lica iznesuva 9 lica a
raspolaga so kni`en fond od 97.531 bibliote~ni edinici.

Samofinansira~ki aktivnosti
Biblioteka “Fetkin” pokraj Blok dotaciite raspolaga i so sopstveni
prihodi koi vo 2020 godina se realizirani vo iznos od 353.335,00 denari, a vo
rashodniot del realiziran e iznos od 402.461 denari. Razlikata pome|u prihodite
i rashodite vo iznos od 49.126,00 denari se pokrivaat od saldo od prethodni
godini.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:
- Patni i dnevni rashodi vo iznos od 9.000 denari,
-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transportni uslugi vo iznos od
123.160 denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 58.300 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 23.552 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 51.800 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 38.167,00 denari,

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 5.800 denari i

-

Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva vo iznos od 92.682 denari.

Buxetski sredstva
Za finansirawe na dejnosta na Biblioteka „Fetkin“ svoe u~estvo ima i
Osnovniot Op{tinski buxet vo iznos od 438.217 denari. Ovie sredstva se
potro{eni del za pokrivawe na nedostatokot na finansiski sredstva {to se
javuva kaj Blok dotaciite.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni na slednive
stavki:
- Patni i dnevni rashodi vo iznos od 0,00 denari,
-

Komunalni uslugi vo iznos od 165.825 denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 46.494 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 21.530 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 52.243 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 28.853 denari

-

Drugi grade`ni objekti iznos od 50.000 den

-

Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva vo iznos od 73.272 denari.

3.Programa K2-Kultura-Dom na kultura

Blok dotacii
Ovaa programa vo prihodniot del e realizirana vo iznos od 6.181.348,00
denari od koi 5.790.284,00 denari se Blok dotacii dodeka 391.064,00 denari se
sredstva od Prenesen vi{ok od prethodna godina. Rashodniot del e realizirana
vo iznos od 5.791.174 denari. Nerealiziranite sredstva vo iznos od 390.174,00
denari se prenesuvat kako vi{ok na prihodi vo narednata godina.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:
- Osnovni plati i nadomestoci vo iznos od 4.169.625,00 denari,
-

Pridonesi od plati vo iznos od 1.621.549,00 denari.

Domot na kulturata „Ivan Mazov-Klime“ svojata dejnost ja obavuva preku
organizirawe na pove}e kulturni nastani vo tekot na godinata. Vkupniot broj na
vraboteni lica iznesuva vkupno 13 redovno vraboteni lica i 6 lica anga`irani
preku Agencija za privremeni vrabotuvawa.
Samofinansira~ki aktivnosti
Domot na kulturata „Ivan Mazov-Klime“ pokraj Blok dotaciite raspolaga i
so sopstveni prihodi koi vo 2020 godina se realizirani vo iznos od 953.039,00
denari, a vo rashodniot del realiziran e iznos od 1.171.186 denari. Razlikata
pome|u prihodite i rashodite vo iznos od 218.147,00 denari se pokrivaat od saldo
od prethodni godini.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:
- Patni i dnevni rashodi vo iznos od 14.800,00 denari,
-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transport vo iznos od 134.016
denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 237.319 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 25.091 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 328.653 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 296.091 denari i

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 135.216,00 denari.

Buxetski sredstva
Za finansirawe na dejnosta na Domot na kulturata „Ivan Mazov-Klime“ svoe
u~estvo ima i Osnovniot Op{tinski buxet vo iznos od 2.418.080 denari. Ovie
sredstva se potro{eni za pokrivawe na nedostatokot na finansiski sredstva {to
se javuva kaj Blok dotaciite.
Realiziranite
stavki:

sredstva vo rashodniot del se potro{eni na slednive

-

Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport vo iznos od 292.446
denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 104.600,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 8.024,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 275.274,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 161.865,00 denari i

-

Privremeni vrabotuvawa vo iznos od 1.328.767,00 denari.

-

Drugi grade`bi objekti iznos od 247.104,00 denari.

4.Programa K3-Kultura-Muzej galerija
Blok dotacii
Ovaa programa vo prihodniot del e realizirana vo iznos od 6.547.594,00
denari od koi 5.388.578,00 denari se Blok dotacii dodeka 1.159.016,00 denari se
sredstva od Prenesen vi{ok od prethodna godina. Rashodniot del e realizirana
vo iznos od 6.175.904 denari. Nerealiziranite sredstva vo iznos od 371.690,00
denari se prenesuvat kako vi{ok na prihodi vo narednata godina.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:
- Osnovni plati i nadomestoci vo iznos od 3.916.755,00 denari,
-

Pridonesi od plati vo iznos od 1.524.776,00 denari,

-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transport vo iznos od 100.000,00
denari,

-

Razni transferi vo iznos od 119.985,00 denari i

-

Drugi grade`ni objekti iznos od 514.388,00 denari.

Muzej galerijata svojata dejnost ja obavuva preku organizirawe na pove}e
kulturni nastani od oblasta na likovnata umetnost vo tekot na godinata. Brojot na
vraboteni vo ovaa institucija iznesuva vkupno 11 lica od koi 10 redovno
vraboteni lica i 1 na opredeleno vreme.
Samofinansira~ki aktivnosti
Muzej galerijata pokraj Blok dotaciite raspolaga i so sopstveni prihodi
koi vo 2020 godina se realizirani vo iznos od 47.200,00 denari, a vo rashodniot
del realiziran e iznos od 29.600,00 denari. Nerealiziranite sredstva vo iznos
od 17.600,00 denari se prenesuvat kako vi{ok na prihodi vo narednata godina.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:
- Razni transferi rashodi vo iznos od 29.600,00 denari.

Buxetski sredstva

Za finansirawe na dejnosta na Muzej galerijata svoe u~estvo ima i
Osnovniot Op{tinski buxet vo iznos od 548.136 denari. Ovie sredstva se
potro{eni za pokrivawe na nedostatokot na finansiski sredstva {to se javuva kaj
Blok dotaciite.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni na slednive
stavki:
- Patni i dnevni rashodi vo iznos od 3.690,00 denari,
-

Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport iznos od 104.719,00
denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 108.153,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 109.132,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 85.784,00 denari i

-

Razni transferi vo iznos od 136.658,00 denari.

5.Programa N1-Osnovno obrazovanie
Blok dotacii
Ovaa programa vo prihodniot del e realizirana vo iznos od 249.441.747,00
denari od koi 234.307.000,00 denari se Blok dotacii dodeka 15.134.747,00 denari
se sredstva od Prenesen vi{ok od prethodna godina. Rashodniot del e
realizirana vo iznos od 226.256.017 denari. Nerealiziranite sredstva vo iznos
od 23.185.730,00 denari se prenesuvat kako vi{ok na prihodi vo narednata godina.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:
- Osnovni plati i nadomestoci vo iznos od 138.798.475,00 denari,
-

Pridonesi od plati vo iznos od 53.885.105,00 denari,

-

Patni i dnevni rashodi vo iznos od 27.831,00 denari,

-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija
10.960.552,00denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 2.602.748,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 6.657.561,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 2.922.104,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 648.293,00 denari,

-

Razni transferi vo iznos od 269.470,00 denari,

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 3.242.663,00 denari,

-

Drugi grade`ni objekti vo iznos od 5.587.059,00 denari ,

-

Kupuvawe na mebel vo iznos od 626.246,00 denari i

i

transport

vo

iznos

od

-

Vlo`uvawe i nefinansiski sredstva vo iznos od 27.910,00 denari.

Dejnosta Osnovno obrazovanie se ostvaruva preku {est osnovni op{tinski
u~ili{ta i edno muzi~ko-baletsko u~ili{te kade {to vospitno obrazovniot
proces se realizira preku 443 vraboteni lica, pedagozi, psiholozi, defektolozi
i drug pomo{en personal.
Samofinansira~ki aktivnosti
Osnovnoto obrazovanie pokraj Blok dotaciite raspolaga i so sopstveni
prihodi, koi vo 2020 godina se realizirani vo iznos od 758.197,00 denari, a vo
rashodniot del realiziran e iznos od 1.296.890,00 denari. Razlikata pome|u
prihodite i rashodite vo iznos od 538.693,00 denari se pokrivaat od saldo od
prethodni godini.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:
- Patni i dnevni rashodi vo iznos od 57.700,00 denari,
-

Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport vo iznos od 16.325,00
denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 148.905,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 110.965,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 131.273,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 87.229,00 denari, .

-

Razni transferi vo iznos od 14.893,00 denari,

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 350.210,00 denari,

-

Kupuvawe na mebel vo iznos od 340.000,00 denari i

-

Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva vo iznos od 3.390,00 denari.

Buxetski sredstva
Vo finansiraweto na Osnovnite Op{tinski U~ili{ta svoe u~estvo ima i
Osnovniot Op{tinski Buxet i toa so sredstva vo iznos od 1.474.537,00 denari.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni na slednive
stavki:
- Privremeni vrabotuvawa vo iznos od 1.474.537 denari.
Donacii
Osnovnoto obrazovanie raspolaga i so prihodi od donacii. Ovie sredstva se
dobieni od Nacionalna agencija – Erazmus i istite se iskoristeni za
usovr{uvawe na nastavniot kadar na osnovnite u~ili{ta vo stranstvo. Vo 2020
godina vkupniot prihod po osnov na donacii iznesuva 2.528.064,00 denari. Iznosot
vo rashodniot del iznesuva 2.528.243 denari. Razlikata pome|u prihodite i
rashodite vo iznos od 179,00 denari se pokrivaat od saldo od prethodni godini.
Ovie sredstva se iskoristeni od strana na nastavniot kadar na OOU Goce Del~ev

i OOU Dimkata Angelov Gaberot od s. Vata{a za organizirawe na studiski
patuvawa vo Romanija, Island i Tenerife, [panija, Francija, Italija,
Portugalija, Litvanija i dr. zemji.
6.Programa N2-Sredno obrazovanie
Blok dotacii
Ovaa programa vo prihodniot del e realizirana vo iznos od 109.749.739,00
denari od koi 103.614.000,00 denari se Blok dotacii dodeka 6.135.739,00 denari
se sredstva od Prenesen vi{ok od prethodna godina. Rashodniot del e
realizirana vo iznos od 105.290.567,00 denari. Nerealiziranite sredstva vo
iznos od 4.459.172,00 denari se prenesuvat kako vi{ok na prihodi vo narednata
godina.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:
- Osnovni plati i nadomestoci vo iznos od 60.780.046,00 denari,
-

Pridonesi od plati vo iznos od 23.593.015,00 denari,

-

Patni i dnevni rashodi vo iznos od 46.219,00 denari,

-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transport vo iznos od 5.404.642,00
denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 998.924,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 1.843.193,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 3.059.982,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 282.935,00 denari,

-

Razni transferi vo iznos od 778.684,00 denari,

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 1.486.981,00 denari

-

Drugi grade`ni objekti vo iznos od 6.715.946,00 denari i

-

Kupuvawe na mebel vo iznos od 300.000,00 denari.

Dejnosta Sredno obrazovanie se ostvaruva preku tri sredni op{tinski
u~ili{ta kade {to vospitno obrazovniot proces se realizira preku 185
vraboteni lica, pedagozi i pomo{en personal.
Samofinansira~ki aktivnosti
Srednoto obrazovanie pokraj Blok dotaciite raspolaga i so sopstveni
prihodi, koi vo 2020 godina se realizirani vo iznos od 6.147.677,00 denari, a vo
rashodniot del realiziran e iznos od 5.840.781,00 denari. Nerealiziranite
sredstva vo iznos od 306.896,00 denari se prenesuvat kako vi{ok na prihodi vo
narednata godina.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:

-

Patni i dnevni rashodi vo iznos od 20.300,00 denari,

-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transport vo iznos od 188.641,00
denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 543.389,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 609.865,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 3.537.440,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 722.719,00 denari,

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 144.988,00 denari,

-

Drugi grade`ni objekti vo iznos od 49.400,00 denari i

-

Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva vo iznos od 24.039,00 denari.

Buxetski sredstva
Vo finansiraweto na Srednite Op{tinski U~ili{ta svoe u~estvo ima i
Osnovniot Op{tinski Buxet i toa so sredstva vo iznos od 1.423.535,00 denari.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni na slednive
stavki:
- Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transport vo iznos od 120.000,00
denari,
-

Dogovorni uslugi vo iznos od 50.000,00 denari i

-

Privremeni vrabotuvawa vo iznos od 1.253.535,00 denari.

So sredstvata obezbedeni od Osnovniot Op{tinski Buxet srednite op{tinski
u~ili{ta go pokrivaat nedostatokot na sredstva {to se javuva kaj Blok Dotaciite
i toa vo delot na nafta za greewe, prevoz na u~enici i privremeni vrabotuvawa.
Donacii
Srednoto obrazovanie raspolaga i so prihodi od donacii. Ovie sredstva se
dobieni od Nacionalna agencija – Erazmus i istite se iskoristeni za
usovr{uvawe na nastavniot kadar na srednite u~ili{ta vo stranstvo. Vo 2020
godina vkupniot prihod po osnov na donacii iznesuva 5.511.021,00 denari dodeka
iznosot vo rashodniot del iznesuva 2.232.578,00 denari. Nerealiziranite
sredstva vo iznos od 3.278.443,00 denari se prenesuvat kako vi{ok na prihodi vo
narednata godina. Ovie sredstva se iskoristeni od strana na nastavniot kadar i
grupa na u~enici od SOZ[U \or~e Petrov i Gimnazijata Dobri Daskalov za
organizirawe na studisko patuvawe vo stranstvo.

7.Programa W0 – Protivpo`arna za{tita
Namenska dotacija
Ovaa programa vo prihodniot del e realizirana vo iznos od 12.173.527,00
denari dobieni sredstva, a vo rashodniot del e realiziran istiot iznos.

Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:
- Osnovni plati i nadomestoci vo iznos od 8.376.706,00 denari i
-

Pridonesi od plati vo iznos od 3.796.821,00 denari.

Buxetski sredstva
Vo finansiraweto na Edinicata za protivpo`arna za{tita svoe u~estvo
ima i Osnovniot Op{tinski Buxet i toa so sredstva vo iznos od 668.343,00 denari.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni na slednive
stavki:
- Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport vo iznos od 87.929,00
denari,
-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 453.658,00 denari i

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 126.756,00 denari.
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DEL TRETI
Izve{taj
za
realizacija
na
aktivnosti po oddelnite Sektori

Programski

Извештај
За судски постапки спрема Општина Кавадарци
од аспект на задолженост

Спрема Општина Кавадарци Локална самоуправа се покренати следните
судски постапки:
1. ВПП.бр.47/19

Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Трајковска Даринка од Кавадарци преку.полн.адв.Илија Чекоров
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Западен Булевар“
Вредност: 31.365,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 615,00 ден по м2 или за 51 м2 вкупен износ од 31.365,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Од страна на судот предметот е доставен на вештачење до Биро за судски
вештачења за определување на нова проценка за експроприраното земјиште.
Рочиштето е закажано на 03.03.2021 година.
2. ВПП.бр.38/20
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Марика Мелова од Кавадарци преку.полн.адв.Антонио Коцевски
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Григори Хаџи Јорданов“
Вредност: 253.134,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 738,00 ден по м2 или за 343 м2 вкупен износ од 253.134,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Од страна на судот предметот е доставен на вештачење до Биро за судски
вештачења за определување на нова проценка за експроприраното земјиште.
Рочиштето е закажано на 16.03.2021 година.
3. ВПП.бр.53/20
Предлагач: Општина Кавадарци

Противник: Душан Кузманов од Кавадарци
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Вуко Каров“
Вредност: 253.134,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 922,50 ден по м2 или за 9 м2 вкупен износ од 8.302,50 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Рочиштето е закажано на 24.03.2021 година.
4. ВПП.бр.47/19

Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Зорица Тодоровска од Кавадарци преку.полн.адв.Илија Змејковски
Основ: Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Вуко Каров“ во м.в. “Паркот”
Вредност: 109.800,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 600,00 ден по м2 или за 183м2 вкупен износ од 109.800,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Од страна на судот предметот е доставен на вештачење до Биро за судски
вештачења за определување на нова проценка за експроприраното земјиште.
Рочиштето е закажано на 29.03.2021 година.
5. ВПП.бр.37/19
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Трајко Угуров од Кавадарци и Зоран и Јане Угуровски од Скопје преку
пол.адв.Илија Чекоров
Основ: Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за градење
на објект од здравството и социјалната заштита
Вредност: 1.460.800,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 800,00 ден по м2 или за 1826 м2 вкупен износ од 1.460.800,00 ден.
Кој противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Од страна на судот предметот е доставен на вештачење до Биро за судски
вештачења за определување на нова проценка за експроприраното земјиште.

Рочиштето е закажано на 30.03.2021 година.
6. ВПП.бр.49/19
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Емануел Тасев од Скопје преку пол.адв.Антон Моцан од Скопје
Основ: Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за градење
на улица „Вуко Каров“
Вредност: 141.600,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 600,00 ден./м2 или за 31 м2 вкупен износ од 18.600,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Рочиштето е закажано на 09.04.2021 година.
7. ВПП.бр.37/20
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Бојков Александар од Кавадарци преку пол.адв.Тошко Калешков од
Кавадарци
Основ: Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за градење
на дел од улица „Западен Булевар“
Вредност: 75.645,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 615,00 ден./м2 или за 39 м2 вкупен износ од 75.645,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Рочиштето е закажано на 22.04.2021 година.
8. ВПП.бр.34/20
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Роза Тодоровска од Кавадарци преку.полн.адв.Илија Чекоров
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Западен Булевар“
Вредност: 116.850,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 615,00 ден по м2 или за 190 м2 вкупен износ од 116.850,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.

Од страна на противникот до судот доставен е Извештај за проценка
изработен од „Данаилов Конс“ ТП Неготино во кој е извршена проценка за
експроприраната недвижност во износ од 1.476,00 ден./м2.
Рочиштето е закажано на 24.03.2021 година.
9. ВПП.бр.48/20
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Бранко Витанов од Кавадарци преку.полн.адв.Илија Чекоров
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Блашко Толов“ и „Тасе Бошков“
Вредност: 31.365,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 615,00 ден по м2 или за 256 м2 вкупен износ од 157.440,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Од страна на судот предметот е доставен на вештачење до Биро за судски
вештачења за определување на нова проценка за експроприраното земјиште.
Рочиштето е закажано на 22.04.2021 година.
10. ВПП.бр.46/20
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Гордана Еленова од Кавадарци преку.полн.адв.Златко Ѓорѓиев
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Блашко Толов“ и „Тасе Бошков“
Вредност: 225.705,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 615,00 ден по м2 или за 367 м2 вкупен износ од 225.705,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Од страна на судот предметот е доставен на вештачење до Биро за судски
вештачења за определување на нова проценка за експроприраното земјиште.
Рочиштето е закажано на 18.03.2021 година.
11. ВПП.бр.60/20
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Јованов Илчо од Кавадарци преку.полн.адв.Александар Стојковски
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Григори Хаџи Јорданов“ и „Ѓорѓи Русковски“
Вредност: 72.570,00 денари

Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 615,00 ден по м2 или за 118 м2 вкупен износ од 72.570,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Од страна на судот предметот е доставен на вештачење до Биро за судски
вештачења за определување на нова проценка за експроприраното земјиште.
Рочиштето е закажано на 18.03.2021 година.
12. ВПП.бр.65/20
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Расим Давутов од Кавадарци
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Григори Хаџи Јорданов“ и „Ѓорѓи Русковски“
Вредност: 72.570,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 615,00 ден по м2 или за 48 м2 вкупен износ од 29.520,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Од страна на судот предметот е доставен на вештачење до Биро за судски
вештачења за определување на нова проценка за експроприраното земјиште.
Рочиштето е закажано на 18.03.2021 година.
13. ВПП.бр.62/20
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Јордан и Влатко Милкови од Кавадарци
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Григори Хаџи Јорданов“ и „Ѓорѓи Русковски“
Вредност: 274.290,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 615,00 ден по м2 или за 446 м2 вкупен износ од 274.290,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Рочиштето е закажано на 18.03.2021 година.
14. ВПП.бр.55/20
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Александар Мојсов од Кавадарци

Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Западен Булевар“
Вредност: 16.605,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 615,00 ден по м2 или за 27 м2 вкупен износ од 16.605,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Рочиштето е закажано на 03.03.2021 година.
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Лазо Стојанов од с.Тремник Неготино
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Клинска“
Вредност: 103.935,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 799,50 ден по м2 или за 130 м2 вкупен износ од 103.935,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Рочиштето е закажано на 04.03.2021 година.
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Славица Тотова од Кавадарци
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Григори Хаџи Јорданов“ и „Ѓорѓи Русковски“
Вредност: 288.435,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 615,00 ден по м2 или за 469 м2 вкупен износ од 288.435,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.
Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Рочиштето е закажано на 04.03.2021 година.
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Ристо Гурев од Кавадарци
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од улица „Григори Хаџи Јорданов“ и „Ѓорѓи Русковски“
Вредност: 174.045,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен
надоместок од 615,00 ден по м2 или за 283 м2 вкупен износ од 174.045,00 ден. Кој
противникот не го прифатил.

Предметот по службена должност од страна на Министерството за
финансии – Одделение за управна постапка Кавадарци е доставен до Основен суд
Кавадарци за определување на висина на надоместокот во судска постапка.
Рочиштето е закажано на 04.03.2021 година.
18. ВПП.бр.2/21
Предлагач: Ристов Ристо од Кавадарци преку пол.адв.Антонио Коцевски
Противник: Општина Кавадарци
Основ: Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба
на дел од ул.„Сутјеска“ во површина од 150 м2
Вредност: 322.875,00 денари
Се бара надоместок за експроприрано земјиште на кое е изградена дел од
ул.„Сутјеска“
Од страна на проценител „Оптима Логистик“ ДООЕЛ Кавадарци утврдена е
пазарна вредност на земјиштето од 35 евра/м2.
Расправата е во тек.
Изготвил:
Дипл.прав.Славица Игнатовска
Одобрил:
Дипл.прав.Ленче Чиркова

ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на
социјалната заштита за 2020 година, и реализација на Програмата за активностите на
Општина Кавадарци за 2020 година во областа на здравствената заштита
Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на социјалната
заштита за 2020 година, е димензионирана на 3.800.000,00 денари. Во текот на
календарската година 2020 година, Програмата за активностите на општина Кавадарци во
областа на социјална заштита има измени и дополнувања од 04.05.2020 година објавени во
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.53), со оваа измена
вкупниот износ од
3.800.000,00 денари се заменува со износ 5.600,000,00 денари,а измената и дополнувањето
од 12.08.2020 година, објавена во (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,бр.59), со оваа
измена износот од 5.600.000,00 денари, се заменува со износ 4.300.000,00 денари.
Средствата во Програмата се распределени на:
- Помош на социјално загрозени семејства;
-

Помош на семејства погодени од елементарни непогоди (пожар, поплава);

-

Помош за семејства за лекување;

-

Помош на поеднинци од областа на култура;

-

Помош на семејства од семејно насилство;

-

Информирање на социјално загрозени семејства на правата и овбрските;

-

Новородени деца во 2020 година;

-

Помош на деца со аутизам;

-

Колички за хендикепирани лица;

Финансиската помош на жителите во Општина Кавадарци за 2020 година е реализирана
во целост што се должи на фактот на навремена и континуирана исплата на финансиските
средства, согласно одредбите на Програмата и Правилникот бр.08-2068/1 од 29.04.2011
година и Правилник за изменување и дополнување бр.08-326/8 од 31.01.2019 година на
Правилникот за условите, критериумите и постапката за додоелвање на еднокртана парична
помош на физички лица.
Во 2020 година процентот на реализација на Програмата за активностите на Општина
Кавадарци во областа на социјална парична помош по програма АО изнесува 4.300.000,00
денари или во проценти 99.92 %, и тоа за:
-Помош на социјално загрозени семејства - исплатени се 2.231.499,00 денари по основ
на 351 решение,
- - Новородени деца во 2020 година- исплатени се 1.815.406,00 денари по основ на
281 барање;
Аактивностите на Општина Кавадарци за 2020 година во областа на здравствената
заштита беа насочени кон потикнување, подржување и помагање на здравстените
институции - Општа Болница со проширена дејност Кавадарци. Програмата беше
димензионирана на 1.500.000,00 денари, а со измената и дополнувањето во текот на 2020
година, износот од 500.000,00 денари е заменет со износ од 100.000,00 денари, од кои
трансфериран е износ од 80.500,00 денари или во проценти 80,5%.
Изработил :Јанинка Леова

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВ ПОЖАРНА ЕДИНИЦА
КАВАДАРЦИ

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНИ РАБОТНИ АКТИВНОСТИ НА
ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПРОТИВ ПОЖАРНА ЕДИНИЦА
ПРИ ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ЗА 2020 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНИ РАБОТНИ АКТИВНОСТИ НА
ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПРОТИВ ПОЖАРНА ЕДИНИЦА

1. ТППЕ Кавадарци покрива површина од 1113 км2, и е втора по
големина на покриеност во Р.С. Македонија.
2. ВОЗЕН ПАРК НА ТППЕ КАВАДАРЦИ:
 FAP-13 од 1976 година со носивост од 8 000 литри вода
 VOLVO од 1993 година со носивост од 2 000 литри вода и опрема за
техничка интервенција.
 DAF од 2010 година со носивост од 4 000 литри вода.
 Lada Niva од 1994 година (патничко возило).
 MERCEDES камион од 1984година служи за специјална намена за
гаснење на пожар и спасување на лица на високи објекти.
 Џип VOLKSWAGEN TUAREG од 2005година, служи како челно возило
и возило за брзи интервенции при сообраќајни незгоди.
2.1 НАБАВЕНО ВОЗИЛО ВО 2020 година
 Набавен е џип марка GREAT WALL, како донација од Дирекцијата за
Заштита и Спасување на Р.С.Македонија. Возилото е со вградена
пумпа за вода со резервоар со капацитет од 300литри.
3. НАБАВЕНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТППЕ :
 Набавен е хидроуличен алат за интервенција при сообраќајна незгода
и тоа:
- Хидрауличен разделувач
- Хидрауличен секач
- Хидрауличен потискач во комплет со моторна пумпа.
 Нанавени се 5 пумпи за испумпување на вода,
 Набавени се 10 дрвени скали
 Набавени се 20 метални метли за шумски пожар
 Набаени се 5 комплета од излоциони апарати за воздук комплет со
маски и самари.

4. ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ
ТППЕ Кавадарци во текот на 2020 година интервенирале на сите пријави за
пожар и барање за технички интервенции.
Податоците од интервенциите за пожар и технички интервенции во
текот на 2020година даден е на табелата прикажана подоле;
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Во текот на 2020 година, ТППЕ Кавадарци интервенирале на 280
барања за интервенции во кои
32 интервенции за внатрешни пожари односно пожари настанати во куќа
или дел од куќа како подрум или таван,
107 интервенции за надворешен пожар односно пожар настанат на
отворено кога горело и се гаснело на запалена шума, нискостеблеста шума,
сува трева или шамак.
37 интервенции на запален оџак.
65интервенции за запалени контејнери за ѓубре и
39 технички интервенции

5. ТЕХНИЧКИ ИНТЕРВЕНЦИИ
ТППЕ Кавадарци во текот на 2020година интервенирале на триесет и
девет (39) технички интервенции по барање за интервенции за
сообраќајни незгоди, заглавени лица во станбени згради или друг вид на
интервенција по пријава или барање на локалната самоуправа.
6. ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Одстранување на паднати дрва на регионалните и локалните патишта во
општина Кавадарци.
 Перење на улици во град Кавадарци.
 Испомош при правење на улици во градот.
 Прскање на булеварот со вода за време на изградбата.
 ПП обезбедување на разни фестивали како културни и спортски
манифестации:
 ПП обезбедување за време на одржување на културна манифестација
св.Трифун.
 ПП обезбедување за време на одржување на спортски настани на
градскиот стадион
Доставување на соопштенија за заштита и превенција за заштита од
пожари на локалната радио и телевизија како и локалните интернет
портали.
Во координација со локалната самоуправа, МВР, ДЗС, ЦУК и ЈП Шумско
стопанство БОР, активирање на локалното координативно – оперативно
тело за заштита на населението и околината во период на летната сезона.
Учество во кризниот штаб при општина Кавадарци и преземање на
активности донесени со одлука на истиот.
Пожарникарите од ТППЕ кавадарци имаа значително учество во
акциите организирани од кризниот штаб на локалната самоуправа во врска
со борба против ковид 19.
7. ОДРЖУВАЊЕ НА ПП ВОЗИЛА И ПП ОПРЕМА
Согласно правилникот за начинот на вршење на работите,
одржувањето на возилата и опремата се изведува во пропишана динамика
на дневни, неделни, месечни и вонредни прегледи.
Во случај на потреба на сервисирање или полнење на апаратите за
гаснење на пожари или полнење на апаратите за кислород истите се
извршуваат во институции кои се лиценцирани за таа намена.

За одржување на хигиената во возилата се задолжени пожарникарите
на смена, додека за механичко одржување на возилата односно поправка на
дефекти, истата се извршува во механичарски сервис кој е одреден од
страна на Општина Кавадарци.

8. ОДРЖУВАЊЕ НА ДВОРОТ И ДВОРНАТА ПОВРШИНА
Одржување на објектот и кругот се врши од страна на
пожарникарите на дневна основа по смени, односно хигиена се врши пред
секое примопредавање на смена. Смената се прима во чисти хигиенски
услови како на објектот така и на опремата. Генерално чистење се
извршува еднаш неделно. По потреба се извршува вонредно чистење.
9. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ
Стручното оспособување и усовршување на вработените
пожарникари во ТППЕ Кавадарци се врши според годишната програма за
настава и обука. Се изведуваат вежби на дневна основа по смени.
ТППЕ Кавадарци во 2020година покрај изведените практични вежби
во кругот на единицата и на местото за обуки наречено „новиот суд“,
изведуваше и кондициони вежби на зградата 12катница.

Покрај физичките вежби одржувани се и тестирања на пожарникарите од
областа теорија за ПП заштита.

10.

ПРИХОДИ ОД ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ
- Нема

11. СОРАБОТКА СО ОППС (Општински Против Пожарен Сојуз)
Соработката со ОППС е на добро ниво. ТППЕ Кавадарци и ОППС се на
редовна линија и координација.
12. СОРАБОТКА СО ОСТАНАТИТЕ ТППЕ
Во текот на годината ТППЕ Кавадарци имаше интервенции како
испомош на ТППЕ од град Струмица кога се запали трговски центар
„Глобал“.

13. ПОТРЕБИ НА ТППЕ ВО НАРЕДНАТА ГОДИНА
-се решаваат тековно
14. ОЦЕНА ЗА РАБОТАТА НА ТППЕ ВО 2020 год.
Во текот на 2020 година ТППЕ Кавадарци интервенираше на 280
настани односно интервенции. Сите интервенции се извршувани на време
со професионален пристап кон истите што резултира со немање на
повредени лица (пожарникари или граѓани) и занчително намалени штети
односно не е дозволени започнатите немили настани да ескалираат во
поголеми случаи со големи обеми на штета.
Работата на пожарникарите во текот на 2020година е во
задоволително ниво со забележан професионален пристап за време на
интервенциите но и после нив кога е во прашање на згрижување на
опремата и возилата.

ГЕНЕРАЛНА ЗАБЕЛЕШКА Е ДЕКА РАБОТАТА ВО ЕДИНИЦАТА ВО 2020год Е
НА ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО

Доставено до:
- Градоначалник на општина Кавадарци
- Архива на општина
- Евиденција на ТППЕ
Подготвил
КОМАНДИР НА ТППЕ
Чадамов Александар

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2020 ГОДИНА

Градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија може
да се отуѓи, да се даде под долготраен закуп, под краткотраен закуп, да се
разменува, да се заснова право на стварна службеност, дасе даде на трајно
користење, дасе пренесе право на сопственост и на него да се востановат други
стварно права.
Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во
сопственост на Република Северна Македонија што се наоѓа на територијата на
Општина Кавадарци , дефинирана според територијалната организација на
Република Северна Македонија, за време на календарска 2020 година.
Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план,
односно урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение
за градење.
Со годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со
градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија да бидат
градежните парцели што се наоѓаат на територијата на Општина Кавадарци.
Прибраните средства од надоместок за градежно земјиште согласно член
18 од Законот за градежно земјиште се распределуваат во сооднос 80% за
Општина Кавадарци и 20% за Република Северна Македонија.
Одделението за располагање со градежно земјиште кое се состои од 3
службеници, во рамките на своите овластување и работни задачи континуирано
спроведува постапки за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско
јавно наддавање и редовни постапки по барање на странки по пат на непосредна
спогодба како и постапки за добивање на трајно користење на Општина
Кавадарци.
1.По основ на спроведени постапки за отуѓување на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно
наддавање во текот на 2020 година беа реализирани односно отуѓени 6 градежни
парцели со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија и А1-индивидуално
домување.
Прибрани средства по овој основ се:
-надоместок за градежно земјиште
-трошоци на постапка

2.434.389,оо денари
66.580,оо денари

2.По основ на спроведени постапки за отуѓување на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба во
текот на 2020 година од вкупно 26 завршени се 14 постапки, 10 се во фаза на
решавање (претходно прашање, дополнување), 2 по жалба на второстепена и
прибрани се средства по основ:
-надоместок на градежно земјиште
-трошоци на постапка

1.918.470,оо денари
10.000,оо денари

Севкупно средства по основ на надоместок за градежно земјиште
прибрани се 4.352.859,оо денари.
Севкупно средства по основ трошоци на постапка прибрани се 76.580,оо
денари.
Исто така, во рамките на своето работење, а согласно Законот за градежно
земјиште, Одделението за располагање со градежно земјиште за доделување на
правото на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република
Северна Македонија пред Влада на Република Северна Македонија за
реализација и изградба на објекти од јавен интерес има поведено 2 постапки од
кои 1 за градски пазар и истата е реализирана и 1 за центар за посебни потреби и
истата е одбиена.
Изработил:
Рак. на одд. Дипл.прав. Гордана Тодороска-Сокаровска
Одобрил:
Рак. на сек. Дипл.инг. Елена Тасевски

Извештај
За Реализацијата на Програмата за ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ за 2020година
Вовед
Секторот за Локален Економски Развој (ЛЕР) своите активности ги извршуваше
согласно програмските цели, утврдени во Програмата за Локален економски развој за 2020
година усвоена од страна на Советот на општина Кавадарци на Седницата која се
одржа25.12.2019,и согласно направените измени на програмата, како и надлежностите на
општините дадени со Законот за локална самоуправа од 2002 година.
Сите програмски активности беа усогласени соСтратегијата за иновации на Р. Македонија
2012- 2020, Стратешкиот документ за помош на земјата од ЕУ за периодот 2014-2020,
Националната Стратегија заземјоделство и рурален Развој за 2014-2020, Програма за развој
на Вардарски плански регион, Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и
социјалната исклученост на Р.Македонија за периодот 2010 – 2020.
Програмата за развој за 2020 година воглавно беше ориентирана кон зголемување на
буџетските приходи од донации од домашниинституции, меѓународни агенции и фондации,
како и кон ефикасно искористување на претпристапните фондови од ИПА Програмата.
Реализацијата на оваа Програма обезбеди континуиран одржлив развој на општината кој го
подобри нивото на животниот стандард на жителите на општина Кавадарци.
ПроектЕУ за општините
Проектот,,ЕУ за општините - Подобрување на локалните услуги преку иновативни
идеи”од програмата ИПA 2020 е финансиран од Европската унија, кој што е започнат во 2019
година во соработка со канцеларијата на Европската Унија во Скопје. Општина Кавадарци во
партнерство со Центар за управување со промени, аплицираше со сопствен проект за
поставување на фотоволтаични системи во јавните институции во општина Кавардарци. Овој
проект е во висина од 800 000 евра. Проектните резултати се очекуваат во 2021 година.

Прекугранична соработка
Во делот на прекуграничната соработка, секторот за Локален економски развој во
соработка со Р. Грција во 2020 аплицираше по повикот за ИПА програмата за прекугранична
соработка. Првиот проект Алтернативни правци и тематски искуства,, -АЛТЕ.ПАТЕКИ
(,,Alternative Thematic Experience Routes-Alte Routes ,,), се аплицираше во партнерство со
општина Едеса- Р.Грција, Заедничко претпријатие за услуги на општина Неаполис-Сикиес и
општина Охрид. Вториот проект,, Флора и Фауна Еколошко искуство,, -Wild.Natu (,,Flora &
Fauna Environmental Experiences-Wild.Natu,,), е аплициран во партнерство со општина
Могила, Општинско претпријатие од Едеса и Управувачко тело на Ворас-Вермион-Паико.
Овие проекти имаат за цел подобрување на атрактивноста и промоција на туризмот во
пограничната област за зајакнување на вработувањето во туризмот. Проектите се очекува да
бидат одобрени и да се започне со активностите во 2021 година.
Проект,,РеЛОаД”- регионална програма за локална демократија во Западен Балкан
Општина Кавадарци како пилот општина го имплементираше овој проект вопериодот
2018-2020 година, за што од страна на Европска Унија беа предвидени финансиски средства
во висина од 120 000 евра, за кој што општината учествува со сопствени средства во висина
од 24 000 евра или 20% во вкупниот предвиден буџет. Во овој период се спроведоа 3 јавни
повици за што се реализирани вкупно 9 проекти со вкупна вредност 82 000 евра. Во 2021

година согласно ЛОД методологијата општината треба да организира Јавен повик кој што ќе
биде финансиран од страна на буџетот на општина Кавадарци.
Грант за социјална вклученост - Реконструкција на водоводна линија, одвојување на
атмосферска од фекална канализација со комплетно асфалтирање на ул.,,Клинска,, и дел
од ул.,,Методија Џунов Џикот,,
Општина Кавадарци успешно го реализираше проектот,,Реконструкција на коловоз на
улици и булевари во населено место Кавадарци – ул.Цано Поп Ристов, Пано Мударов, Мито
Хаџи Василев Јасмин, 7-ми Септември, Страшо Пинџур, Северен Булевар, Едвард Кардељ,
Моша Пијаде и Цветан Димов,, од програмата МСИП 2 – Министерство за финансии. Согласно
Договорот за заем за проектот за подобрување на општинските услуги, по успешното
имплементирање на проектот, општината доби дополнителни грант средства во износ 27 %
од вкупната сума на проектот, односно грант за социјална вклученост.Овие грант средства,
имаат за цел да ја подобрат инфраструктурата во рамките на оштинските надлежности. За таа
цел општина Кавадарци во текот на 2020 година започна со реализиција на проект за
,,Реконструкција на водоводна линија,одвојување на атмосферска од фекална канализација
со комплетно асфалтирање на ул.,,Клинска,, и дел од ул.,,Методија Џунов Џикот”. Градежните
активности треба да завршат во 2021 година. Вкупната сума на овој проект изнесува 15 992
005 денари од кои што општината учествува со сопствени средства вовисина од 2 284 676
денари.
Реконструкција и адаптација на локален пат Ладно Долче-Крњево
Општина Кавадарци во 2020 годинаго реализираше проектот “Реконструкција на
локален пат Ладно Долче- Крњево”, преку доискористување на финансиските средства од
под-проектот ,,Реконструкција на коловоз на улици и булевари во општина Кавадарци,,
поосновнаДоговорзапод-заем
МСИП2/004-18
склученпомеѓуопштинаКавадарци
и
Министерствотоза
финансии.Финансискитесредства
кои
што
беа
потребнизареализацијанапроектотсевовисинаод 15 561 840 денари со ддв, од кои што 11 883
114 денари се грант-средства а 3 678 726 се општинско учество.
Проект за локални патишта
Општина Кавадарци и Министерството за транспорт и врски во 2020 година потпишаа
Меморандум за разбирање, за реализирање на Проект за поврзуванње на локлани патишта.
Проектот е финансиран со средства од Меѓународна банка за обнова и развој кои ќе се
трошат преку 4 компоненти. Општина Кавадарци ќе ги реализира своите проекти преку
компонента 2 – рехабилитација на локални патишта/ улици и објекти покрај нив. Во 2020
година, Секторот за локален развој, аплицирање за реконструкција на 7 улици со вкупна сума
од 76 522 532 денари. Во првата фаза односно во 2021 година ќе започне реконструкција на
улиците: ул.Илинденска, ул.Пионерска, ул.Браќа Џунови.

Градење на општинските капацитети за спроведување на проекти
Општина Кавадарци во 2020 годинааплицирашедо канцеларијата на УНДП во Скопје и
Шведската агенција за меѓународен развој СИДА, со проект за ,,Изработка на проектна
документација за реконструкција на извори, водовона и фекална мрежа со колекторски
систем”. Вкупната вредност на проектот изнесува 1 815 000 денари од кои што 165 000
денари се општинско учество. Проектот e одобрен и ќе се реализира во 2021 година.
Проект ,,Општинско корисна работа”, финансиски поддржан од УНДП и Министерството за
Труд и Социјална политика.

Проектот за општинско корисна работа е финансиски поддржан од програма на
Обединетите нации –УНДП и Министерството за Труд и Социјална политика. На територијата
на општина Кавадарци се реализира во периодот од септември 2020 до април 2021 година.
Времено се ангажирани 13 невработени лица, како негователи во период од 6 месеци и од 7
месеци, со работен ангажман од 20 работни часа неделно и надоместок од 9000 денари
бруто. Ангажманот на лицата се состои од пружење елементарна помош и грижа за стари и
изменоштени лица, и лица со оштетен вид на кои им е неопходна подршка и помош. Овој
проект е во висина од 820 000 денари , од кои што општината го финансира делот за
персонален данок на секое ангажирано лице и осигурување од повреда при работа.
Проект за Зајакнување на општинските совети
Главната цел на проектот „Зајакнување на општинските совети“, кој е финансиски
поддржан од страна на Швајцарската Агенција за развој и соработка (СДЦ), а се
имплементира од Програмата за развој на Обединетите нации, е да ги зајакне општинските
совети да станат поефективни и автономни тела и подобро да се справуваат со влијанието на
извршната власт преку соодветно исполнување на својата уставно доделена улога за
одлучување, надзор и застапување.
Со овој проект се реализираа две компоненти:
- Воведување на еден иновативен концепт, односноинсталација на камери во
Советничката сала на општина Кавадарци за онлајн следење на седниците на
советот и систем за озвучување наменети за Совет на општина Кавадарци. За оваа
активност беа одделени 12 000 евра.
- Спроведување на општински форуми. Во периодот 2010-2020 година, се оддржаа
вкупно 4 форумски сесии. Преку овие форумски сесии, граѓаните избраа 3
приоритетни проекти од кои што 2 се реализираа во 2020 година. Тоа се проектите
за “Оградување на 4 клона на Рада Поцева со поставување на ново лед
осветлување во општина Кавадарци”иза набавка на асистивна технологија за лица
со посебни потреби во ООУ “Страшо Пинџур” – Кавадарци. Вкупната сума за
реалцзација на овие проекти изнесува 2 677 260 денари . Проектот целосно е
завршен во 2020 година.
Реконструкција на регулирано речно корито на река Луда Мара, со партерно и урбано
уредување
Проектот за“Реконструкција на регулирано речно корито на река Луда Мара, со
партерно и урбано уредување”, се аплицираше од страна на Вардарскиот плански регионврз
основа на приоритетност до Биро за регионален развој, а во рамки на Програмата за
рамномерен регионален развој за 2020 година. Вардарскиот плански регион ја изготви
апликативната форма во соработка со општина Кавадарци и аплицираше по јавниот повик за
финансирање на проекти за развој на планските региони. Вкупната должина изнесува 685
метри, од мостот во урбана заедница Слога па се до зградите Силекс. Со реализацијата на
оваа фаза се завршува целокупната должина предвидена со Основниот проект за
реконструкција на регулирано речно корито на река Луда Мара со партерно и урбано
уредување. Општина Кавадарци учествува со финансиски средства во висина од 16 999 911
денари. Проектот ќе биде во целост завршен во 2021 година.

Изработка на проектно- техничка документација за пат Дреново
Во 2020 година,општина Кавадарци аплицираше доМинистерството за финансии –
МСИП за изработка на проектно-техничка документација -Фаза на Сообраќаен проект
(градежен дел) за реконструкција на локален пат од с. Дреново до регионалниот пат P-1103.
Проектната документација е изработена и ќе се аплицира до соодветни донатори во 2021
година.
Интегрирана програма за развој на Туризмот во Општина Кавадарци
Општина Кавадарци во 2020 година склучи Договор со Влада на Република Северна
Македонија и Единицата за спроведување на проектот - локлана и регионална конкурентност
за реализација на под-проектот ,,Интегрирана програма за развој на Туризмот во Општина
Кавадарци”.Вкупните трошоци за овој проект изнесуваат 37 242 799 денари од кои што 5 958
848 денари се кофинансирани од општина Кавадарци. Проектните активности се веќе
започнати, односно започната е реконструкцијата на локалниот пат до Детското одмаралиште
Михајлово, а се поставија и 3-те влезни портали на сите три влеза во општина Кавадарци.
Проектните активности ќе завршат во Јуни 2021 година.

Програма за намалување на aeрозагадувањето за 2020 година
Согласно Јавен повик на Влада на Република Северна Македонија за реализација на
програма за намалување на aeрозагадувањето за 2020 година – набавка на опрема за
општина Кавадарци е извршена набака на 18 клима-уреди кои што се наменети за ООУ
“Димката Ангелов- Габерот” – Ваташа.

Програма за работно ангажирање – Јавни работи
Повикот за вклучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од
инфраструктура и заштита на животна средина на локално ниво се одвиваше во текот на 2020
година, во кој беа вклучени 19 невработени лица за извршување на јавни работи. Вкупната
сума за овој проект изнесува 167 000 денари.

Третман и подготовка на вода за пиење во општина Кавадарци, Неготино и Росоман
Проектот има за цел решавање на проблемот со заматување на водата за пиење од
водоводниот систем Лукар кое се јавува во време на поројни дождови за општините
Кавадарци, Неготино и Росоман. Како повеќегодишен проект ќе се реализира во партнерство
со Владата на Република Македонија, Министерството за животна средина и просторно
планирање и Центар за меѓународна соработка и развој од Словенија во висина од 4 390 000
евра. Општина Кавадарци ќе учествува со сопствени средства во проектот и тоа во висина од
248 000 евра за изградба на дел 800 метри од цевководот, а средства во висина од 1 765 000
денари, се обезбедени во буџетот на Владата на Република Северна Македонија за 2020
година, додека останатите 157 000 евра ќе се обезбедат од останатите две општини. Во 2021

година се очекува да се склучи договор со Центар за меѓународна соработка и развој од
Словенија, за што и официјално ќе започнат проекните активности.
Проект за субвенционирање на мерки за топлинска ефикасност
Општина Кавадарци во 2020 година го реализираше јавниот повик за
субвенционирање на грејни тела, како мерка за заштеда на топлинска енергија при купување
на грејни тела со голема енергетска ефикасност. За овој проект општина Кавадарци одвои
средства во висина од 1 200 000 денари од Буџет на општината за 2020 година, за што се
доделија 87 грејни тела.
Проект за субвенционирање за купување на велосипед
Општина Кавадарци во 2020 година објави Јавен повик за субвенционирање за
купување на велосипеди. Општина Кавадарци за овој проект издвои средства во висина од
300.000 од Буџет на општината за 2020 година и се доделија 47 велосипеди.
Проект за подобрување на социјалните услуги
Општина Кавадарци и Министерството за труд и социјална политика во 2020 година
потпишаа Договор за развој на социлјални услуги на територијата на општина Кавадарци.
Министерството обезбеди грант-средства во висина од 10 889 000 денари за финансирање
на Проектот за развој на социјални услуги од кои што 1 673 00 денари се трошоци за
воспоставување на социјална услуга а 9 216 00 денари се трошоци за давање на услуга по
проектиран број на приматели на услуга. Општина Кавадарци аплицираше во партнерство со
организацијата на Црвен крст од Кавадарци. Партнерството со организацијата на Црвен крст
на Кавадарци, се однесува на ангажирање на лица за помош и нега на стари и изнемоштени
лица. Услугата обезбедува помош во вршење на основни активности од секојдневниот живот
до 80 часа месечно, за лица со намален функционален капацитет кои неможат сами да се
грижат за себе, со цел да продолжат да живеат во сопствениот дом и да водат независен
живот во заедницата. Проектните активности се започнати, и ќе продолжат да се реализираат
во 2021 година.
Проект за подобрување на инфраструктурата и енергетската ефикансност во СОЗШУ Ѓорче
Петров – Кавадарци
ОпштинаКавадарци
2020
година
во
целост
го
реализирапроектот“Подобрувањенаинфраструктурата и енергетскатаефикасноство СОЗШУ
ЃорчеПетров- Кавадарци. ВкупнатавредностнаПроектот изнесува 4 950 000 денари (90 000
USD), а учествотонаопштината е воизносод300 000 денари. Со проектотсе реализираа
активности за подобрувањенаинфраструктурата и енергетскатаефикасност во СОЗШУ
ЃорчеПетровпрекупроменанакровнатаконструкција, поставувањенаенергетскатермофасада и
променанапостоечкотоосветлувањесоледосветлувањевоучилиштето.
Финансискитесредстваза
реализација
на
проектотсеобезбеденипрекуКанцеларијатанаОбединетите
нации
–
ПроектзаНордискаподдршказаразвој наСевернаМакедонија-ЦФП.
Проект за Реконструкција на водоводни линии и атмосферска канализација на улици во
с.Сопот
Општина Кавадарци во 2020 година во целост го реализира проектот за
,,Реконструкцијанаводоводнилинии и атмосферскаканализацијанаулицивос.Сопот”кој што е
финнасиски поддржан од агенција за финансиска подршка во земјоделието и руралниот
развој.Соовојпроектсе
реализираа
активонсти
зареконструкцијанаводоводниповеќелиниинаулицитеИлинденска, КолеВасилев, КочоРацин и

ГоцеДелчев
и
реконструкцијанаатмосферскаканализацијанаулицитеКолеВасилев,
МаршалТито и ИлинденскавоселоСопот-Кавадарци. Вкупната 16 914 930 денари од кои што
Изградба на велосипедско-пешачка патека од мостот во с.Ваташа до Моклишка воденица Фаза 1 и 2
ОпштинаКавадарцие во фаза на реализација на проектот“Изградбана велосипедскопешачка патекаодмостотвос.ВаташадоМоклишкаводеница -Фаза 1 и 2”кој што се реализира
во соработка со Вардарскиот плански регион, а е финансиран од страна на Бирото за
регионален
развој
-подмерката
бр.323-Изградба
и
реконструкцијанапатнаинфраструктуразапристапностдо
и
околуприроднизнаменитостиворуралнисрединивклучително
и
нивноуредување
и
воведувањенакомплементарнисодржини – пешачки, велесипедски и останатиспортскипатеки
и
шеталишта.ВкупнатапроценетавредностнаПроектот,,Изградбанавелосипедскапатекаодмостот
вос.Ваташадо Моклишкаводеница – фаза 2 и Фаза 1”,
изнесува29 491
000денарибезвклученддв.Средстватавоизнос
од29
491
000денариќесеобезбедатодПрограматазафинансискаподдршканаруралниотразвој,
а
кофинансирањетона општина Кавадарци односно делот на ддв, е вовисинаод 5 308 383
денари.
Изградба на Скејт-парк
ОпштинаКавадарци
во
рамкинапроектот
„Оддржлив
и
инклузивенрамномеренрегионаленразвој,,
,
којшто
е
финансиранодШвајцарскатаразвојнаагенцијавоМакедонија,
а
кофинаниранодМинистерствотозаЛокалнасамоуправа. Во текот на 2019 и 2020 година го
реализира проектот ,,Изградбанаскејт-парксо 7 елементи и уредувањенапешачки и
велосипедскипатекивоВардарскипланскирегион,вовисинаод8
942
902.
Општинатаучествувасосопственисредствавовисинаод2 265724 денари, финансискисредства
кои се обезбедени одбуџетотнаопштинаКавадарци.
Приспособување на патната инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во
локалитет Моклишко Езеро
Проектот ,,Приспособување на патната инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште
во локалитет Моклишко Езеро” општина Кавадарци го реализира со средства од АФПЗРР од
програмата за финансиска поддршка на руралниот развој во висина од 996 165 денари.
Реконструкција и адаптација на објект Винска Куќа - Кавадарци
Општина Кавадарци во 2020 година, го реализираше проектот за реконструкција и
адаптација на објектВинска Куќа-Кавадарци, Проектот е со финансиска конструцкија од 8 925
826.80 денари со вклучен ддв. Средствата во износ од 6 000 000 денари ќе се обезбедат од
Вардарски плански регион преку Бирото за регионален развој, а останатиот дел во висина од
2 925 826.80 денари од страна на општина Кавадарци.
Проект,,Зелена општина”.
Општина Кавадарци во изборот за најеколошка општина за 2019 година, кој го организира
ПАКОМАК во соработка соБАЛКАН ЕКО ИНСТИТУТ, го зема второ место како општина со
голем
процент
на
реализиција
на
еколошки
проекти,
при
штое
награденасодетскоигралиште, направено од деколошки и рециклираниматеријали.
Проект ,,Го сакам Кавадарци”.
Секторот за локален економски развој, во Септември 2020 година, започна со реализација на
проектот, Го сакам Кавадарци, проект кој што е наменет за сите оние лица што навршуваат
18 години. Општина Кавадарци, изработи книга која ја подаруваме на секој кој што полни 18
години, а во неа низ збор и слика ќе можат да го осознаат својот град, кој што ја почитува
традицијата, ја живее сегашноста и ја планира иднината. Проектот ќе продолжи и во 2021 г

ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на
просторот на општина Кавадарци за 2020година
1. ВОВЕД

Секторот за уредување на градежно земјиште и располагање со градежно
земјиште сопственост на РСМ во 2020 година работеше според усвоената
Програма за работа од Советот на Општина Кавадарци. Во оваа Програма за
работа се содржани сите активности што се во надлежност на овој Сектор
предвидени со Законот за надлежностите на Локалната Самоуправа во повеќе
области.
1.Со програма за уредување на градежното земјиште се дефинираат и
спроведуваат следните активности:
1.1 Изградба на улици, реконструкција на улици, изградба на потпорни ѕидови и
други објекти по Урбани заедници;
1.2 Проектирање, ревизија на проекти, надзор над комуналната изградба и др;
1.3 Изградба на системи за водоснабдување;
1.4 Изградба на системи за одводнување и прочистување на отпадни води;
1.5 Изградба на улици и патишта и други објекти по селски месни заедници;
1.6 Изградба на јавни објекти;

1.1.1 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ПО МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ СО
АСФАЛТИРАЊЕ
Во делот на рекнструкција на улици со асфалтирање се реализираа и завршија
следните улици заклучно со тековната 2020год
-ул. Илчо Димов
-ул. Иво Андриќ
-ул. Наќо Лазовски со тротоари и осветлување
-ул. Дисанска до Костурница – пробивање и тампонирање
-ул. Доне Попов спој со Глигор Прличев
-ул. Лазо Стојанов
-ул. Даме Груев
-ул. Браќа Миладинови
-ул. Црноречка – лев крак
-ул. Црноречка краци – пробивање и тампонирање

-ул. Јован Планински спој со ул. Ѓоре Брушански
-ул. Стив Наумов и паркинг на ул. Народни херои
-ул. Јованче Велков
-ул. Февруарски Поход,
ул. Праведничка, ул. Желковец
-ул. Егејска
-ул. Бел Камен
-ул. Индустриска (ДИК)
-ул. Народна Младина

Додека пак улицата Сава Ковачевиќ -асфалтирање е во тек и реализацијата
ќе биде во 2021 год
Се вкупно од горенаведеното може да се заклучи дека за изградба и
реконструкција на улици со асфалтирање од предвидените 21 улици во
2020 се реализирани 20 улици односно 96%
Во однос на финансиската конструкција од планирани 38.230.000 ден, се
склучени договори на сума од 36.926.958 ден, а реализирани за асфалтирање
со доставени ситуации се вкупно од 27.624.148 ден, односно 74,8% финансиска
реализација.
1.1.2 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ПО МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ СО
ПОПЛОЧУВАЊЕ
Во делот на рекострукција на улици и тротоари со поплочување се реализираа и
завршија следните објекти заклучно се тековната 2020год

-

ул. Илчо Димов – споредна

-

ул. Страшо Пинџур крак (над карамбол) – тротоар

-

дел од ул. Фуштани - пробивање

-

пристап до Гробишта

-

ул. Сремски Фронт - прередување

-

ул. Ѓуро Ѓаковиќ - крак

-

ул. Вуко Каров

-

ул. Владимир Назор - тротоар
ул. Борис Кидриќ - тротоари

-

ул. Киро Спанџов – бетонирање на пристапна патека на зграда

-

ул. Благој Крстиќ

-

ул. Киро Спанџов - проширување

-

ул. Вишешница и Дешка Тошева – тротоар

-

Западен Булевар – тротоар со осветлување (спроти капела)

-

ул. Ѓорѓи Сугарев – тротоар

-

ул. Шакалица - тротоар

-

ул. Димче Мирчев – тротоар

-

ул. Брушанска – тротоар

-

ул. Киро Крстев – тротоар

-

ул. Клинска – крак

-

ул. 9та Бригада - крак

-

ул. Црноречка – тротоар

-

ул. Браќа Џунови

-

ул. Преспа – тротоар

-

ул. Авала - тротоар

-

ул. Беласица – тротоар
ул. Браќа Џунови – споредни улици
бул. Коро Рацин – пешачки патеки и пристап на згради со осветлување
Белка згради – пистап и пешачка патека
ул. Орце Николов - тротоари
партерно уредување на зграда на ул. Илинденска
паркинг кај Гимназија
н. Бел Камен – пешачка патека
ул. Игман – пешачка патека кај зграда
ул. Прилепска – пешачка патека
ул. Гоце Делчев – паркинг на згради со тротоари и осветлување
ул. Бел Камен - крак

Додека пак ул. Фуштани – споредна, ул. Клинска – споредна , ул. Брушанска –
изградба на скали, ул. Кузман Ј. Питу – пробивање и поплочување се во тек и ќе се
реализира во тековната 2021година.
Се вкупно од горенаведеното може да се заклучи дека за изградба и
реконструкција на улици и тротоари со поплочување од предвидените 42
улици и тротоари во 2020 се реализирани 38 улици односно 90,5%
Во однос на финансиската конструкција од планирани 25.140.000, се склучени
договори на сума од 23.531.560 ден, а реализирани за поплочување со
доставени ситуации се вкупно од 10.835.528 ден, односно 46,05 финансиска
реализација.

1.1.3 ИЗГРАДБА НА ПОТПОРНИ ЅИДОВИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ
Во делот на изградбата на потпорните ѕидови реализирани се следните
објекти во тековната 2020г.
ул. Боро Ваташки
ул. Младост
ул. Личка
ул. М.Џ.Џикот - споредна
Се вкупно од горенаведеното може да се заклучи дека за изградба на
потпорни ѕидови од предвидените 4 потпорни контрукции во 2020 се
реализирани сите односно 100% реализација
Во однос на финансиската конструкција од планирани 1.400.000, се склучени
договори на сума од 1.160.341 ден, а реализирани за поплочување со доставени
ситуации се вкупно од 560.102 ден, односно 48,27 финансиска реализација.

1.2 .1 ИЗРАБОТКА И РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТИ
Во тековната 2020 година се изработија многу проекти за асфалтирање на
улици, изградба на системи за водоснабдување, и системи за однесување на
отпадни води од кои завршени се следните проекти
-

Реконструкција на регулирано речно корито
Основен проект за изградба на ул. Лазо Асијата
Изградба на водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација на
улици во ДУП Дисанска
Инфраструктурен и основен проект за гасоводна мрежа во општина
Кавадарци
Основен проект за улици во населба Бел Камен
Адаптација за ЈП Паркинг
Основен проект за изградба на улица 25 ти Мај
Потпорен ѕид на ул. Галишка
Сообраќајни проекти за траен режим на сообраќај
Основен проект за изградба на спортска сала во Ваташа
Основен проект за изградба на мини Зоолошка градина
Проект за инфраструктура за колекторски систем

Се вкупно од горенаведеното може да се заклучи дека за изработка и
ревизија на проекти од предвидените 13 во 2020 се реализирани 9 односно
69,2%

Напомена: Додека пак основните проекти за изградба на водоводен систем во н.
Брушани, проект за инфраструктура за населба Брушани, Проект за дневен
центар на лица со телесна попреченест се предвидени од програмата за
уредување на градежно земјиште во 2019година, се реализирани во тековната
2020 год.
1.2.2 ИЗРАБОТКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ
Во календарската 2020 година се изработија елаборати за ажурирани подлоги за
изработка на Урбанистичките планови, елаборати за експропријација, елаборати
за оформување на градежни парцели за лицитација на градежно земјиште,
елаборати за упис во катастар и други елаборати во функција на комунална
изградба.
Сите порачани геодетски елаборати во 2020 год се реализирани односно 100%
1.2.3 ИЗРАБОТКА НА ЕЛАБОРАТИ ЗА ПРОЦЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ
Во календарската 2020година се изработија елаборати за процена на недвижен
имот потребни при експропријација на земјиштето за реализација на
комуналната изградба како и елаборати за процена на земјиште во сопственост
на Општината дадено под закуп.
Сите порачани елаборати за процена на недвижен имот во 2020 год се
реализирани односно 100%
1.3 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
Во делот на изградбата на системите за водоснабдување се реализирани
следните системи
- Интервенции за водовод
Се вкупно од горенаведеното може да се заклучи дека за изградба на
системи за водоснабдување од предвидените 1 во 2020 се реализирани 1
односно 100%

1.4 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА
ОТПАДНИ ВОДИ
Во делот на изградбата на системите за одведување и прочистување на отпадни
води се реализирани следните системи.
-

ул. Дисанска накај Констурница - фекална канализација
Интервенции на фекална и атмосферска канализација
ул. Клинска – фекална канализација

Се вкупно од горенаведеното може да се заклучи дека за изградба на
системи за одведување и прочистување на отпадните води од
предвидените 3 локации за изведба во 2020 се реализирани сите односно
100%
1.6 ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО СЕЛСКИ
МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ
Во делот на изградбата на улици и патишта во селски месни заеднице во 2020
години се реализираа следните објекти
- с. Марена
o асфалтирање улици и поплочување
o изградба на пешачки мост
o реконструкција на соблекувална на фудбалско игралиште
o потпорен ѕид на ул. Маршал Тито и поплочување
- с. Сопот
o асфалтирање и поплочување на улици и тротоари
o реконструкција на соблекувална на фудбалско игралиште
o крпење ровови
- с. Дреново
o асфалтирање и поплочување на улици и тротоари
o партерно уредување
- с. Возарци
o асфалтирање и поплочување на улици и тротоари
- с. Бегниште
o потпорен ѕид
- с. Ресава
o Поплочување на улици и тротоари
- с. Брушани и останати населби на Тиквешко езеро
o поплочување
Се вкупно од горенаведеното може да се заклучи дека за изградба на
улици, и тротоари во селски месни заедници се изведени и завршени сите
локации на изведба односно 100%

Во однос на финансиската конструкција од планирани 12.300.000 ден, се
склучени договори на сума од 11.799.231 ден, а реализирани со доставени
ситуации се вкупно од 7.691.272 ден, односно 65.2% финансиска реализација.
1.7 ИЗГРАДБА НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ
Во делот на изградба на јавни објекти според програмата за уредување на
градежно земјиште за 2020 се започнати и завршени следните објекти:
1. Изградба на Пазар, со проширување и паркирање
2. Реконструкција на речно корито на река Луда Мара од ул.Слога до Желков дол
3. Реконструкција на градски парк Кавадарци
4. Реконструкција на влез во Градска библиотека Феткин
5. Реконструкција на соблекувална во СЦ Јасмин
6. Реконструкција на фасади на станбени згради во градско подрачје
7. Партерно и внатрешно уредување на Вински Музеј
8. Средства за имотно правни постапки
9. Тампонирање и санација на полски патишта
10. Реконструкција на улици со гранитни коцки и павер елементи поплочени
површини
Додека пак објектите :
- Изградба на Западен Булевар од Градски гробишта до Желков Дол
- Изградба на катна гаража во Анот
- с.Мрежичко санација на клижиште и улици
- Реконструкција на ул. Шишка
се започнати во 2019 и се реализирани во текот на 2020 година,
Во однос на финансиската конструкција за овие објекти што се започнати во
2019 година, а завршени во 2020 год, склучени договори се 64.918.110 ден, а
реализирани според донесени ситуации вкупно се 53.000.422ден , односно
81.64%
Додека пак објектите :
- Изградба на Пазар,
паркирање
-

со

проширување

и

Реконструкција на речно корито на река Луда
Мара од ул.Слога до Желков дол
Се започнати во 2020 и ќе се реализираат во тековната 2021 год

Се вкупно од горенаведеното може да се заклучи дека за изградба на
објекти од јавен карактер од предвидените 10 објекти
во 2020 се
реализирани 8 односно 80%
Во однос на финансиската конструкција од планирани 34.600.000, се
склучени договори на сума од 28.216.919 ден, а реализирани со доставени
ситуации се
вкупно од 18,784,268 ден, односно 66,6% финансиска
реализација
2. О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Согласно прикажаниот преглед за изградени односно реализирани објекти
на просторот на Општина Кавадарци може да се констатира дека во 2020
година во однос на финансиска конструкција од вкупно планираните расходи
за изградба и реконструкција на улици, изградба на потпорни ѕидови и други
објекти по Урбани заедници, Проектирање, ревизија на проекти, надзор над
комуналната изградба и др; Изградба на улици и патишта и други објекти по
селски месни заедници;Изградба на јавни објекти; планирани во програмата
за уредување на градежно земјиште за 2020година и ребалансот од тековната
година се 134.170.000 денари, од тие склучени договори со вкупен износ од
101.263.274 денари. односно 75,5 %., додека пак вкупниот износ на реализирани
и доставени ситуации по истите склучени договори изнесува 58,174.008 ден.,
односно 57,5%
Во однос на финансиската конструкција за изградба на системи за
одведување и прочистување на отпадни води од вкупно планирани расходи во
износ од 6.830.000 денари се реализирани 1.834.896 денари односно
реализација од 26,8%
Во однос на финансиската конструкција за одржување и заштита на
локални патишта и улици се планирани вкупно расходи од 7.029.741,оо денари,
а се реализирани 7.029.741,оо денари односно реализација од 100%.
Сите останати нереализирани, а планирани односно започнати
објекти во однос на финански средства за комунална изградба ќе се префрлат
во следната 2020година, после завршување на градежните активности, додека
пак сите останати објекти погоре наведени кои не се реализирани, ниту
започнати останува да се стават во програма за уредување на градежно
земјиште за наредните години само ако се отстранат сите недостатоци за
нивна нереализација односно имотно-правни проблеми.
Извештајот го изработил:
Раководител на Сектор
Елена Тасевски
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4.Izve{taj za koristewe na sredstva od rezervite
Vo 2020 godina Op{tina Kavadarci Вкупно планирани средства за исплати по
основ на Тековна резерва изнесуваат 300,000 ден. Realizacija po osnov na rashodi
od sredstvata na rezervi во 2020 година изнесува 149.000 ден. od koi za
pogrebalni tro{oci isplateni se sredstva vo iznos od 105.000 den. za lekuvawe
na gra|ani na Op{tina Kavadarci iznos od 37.333 den i za nadomest na {teta
nastanata od po`ar iznos od 6.667 denari.
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5.Izve{taj od odgovorniot smetkovoditel
Op{tina Kavadarci - Lokalna Samouprava sprovede celosna , navremena,
a`urna i hronolo{ka smetkovodstvena evidencija na site knigovodsteni nastani
vo 2020 godina.
Priznavaweto na prihodite i drugite prilivi i rashodite i drugite odlivi
sodr`ani vo glavnata kniga na Buxetot vo 2020 godina se sprovedeni spored
na~eloto na pari~no iska`uvawe.
Odelnite rashodni stavki pominati preku trezorskite knigi se zasnovani
na verodostojni knigovodstveni dokumenti ,Specifikacii i Dogovori .
Site Finansiski Izve{tai za 2020 godina soglasno zakonskite propisi se
potpoloni, to~ni i navremeno dostaveni do nadle`nite institucii.

Op{tina Kavadarci
Sektor za finansiski pra{awa
Помошник раководител на Сектор
Toni Petrov
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