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ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
ГОДИШНА СМЕТКА - БУЏЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ЗА 2021 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.

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
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 2021
(тековна година)

Извршено 2021
(тековна година)

Извршено 2020
(претходна
година)

10.070.000
80.980.000
136.351.000
14.020.000

11.015.618
88.477.319
137.343.069
11.344.831

13.156.832
77.694.205
67.761.899
7.103.800

241.421.000

248.180.837

165.716.736

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 11.015.618 ден.

2.Даноци на имот се релизирани во износ од 88.477.319 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 2021 година по основ на Данок на имот на
физички лица изнесува 24.719.679 денари, Данок на имот на правни лица изнесува

31.520.868 ден,при што се изготвени 14.608 решенија за данок на имот на физички
лица и 338 решенија по основ на Данок на имот на правни лица
Вкупниот Облог на Данок на имот на физички лица изнесува 25.330.772 ден
,додека Вкупниот облог на Данок на имот на правни лица изнесува 22.851.685 ден.

2.2. Данок на наследство и подарок и Данок на промет на недвижности и
права
Во 2021 година биле примени вкупно 1.633 предмети од кои за Данок на промет
на недвижности и права се примени 761 предмети , а за Данок на наследство и
подарок 872 предмети.
Вкупно остварените приходи по овој основ изнесуваат 31.076.868 ден. при што
Приходи по основ на данок на наследство и подарок изнесуваат 3.779.490 ден
,додека Данокот на промет на недвижности и права е остварен во износ од
27.297.378 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 137.343.069 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 14.976 ден.
3.2.Комунална такса за истакнување на фирма односно назив на деловна
просторија-Вкупно остварен приход во 2021 година износ од 10.739.191 ден., Облогот
за 2021 година по основ на издадени Решенија на 2.423 обврзници за Фирмарина
односно назив на деловна просторија изнесува 12.804.500 ден.
3.3.Комунална такса за користење на улици со возила, а се плаќа при
регистрација на истите е остварена во износ од 7.943.785 ден.
3.4.Комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување е
остварена во износ од 33.724.984 ден.
3.5.Комунална такса за користење на простор пред деловни простории за
вршење на дејноста – Во 2021 година врз основа на издадени решенија на правни и
физички лица остварен е приход во износ од 1.449.901 ден.
3.6.Комунална такса за користење на плоштад и друг простор за изложување
односно Комунална такса за користење на простор за Есенскиот панаџур,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 1,358,198 ден.
3.8.Надоместот за уредување на градежно земјиште реализиран е Вкупен
приход од 82,013,321 ден
3.9.Камата за ненавремено плаќање на .Комунални такси е реализирана на
вкупен износ од 94,283 ден.

4.Такси за користење или дозволи за вршење на дејноста –Вкупно
остварен приход во износ од 11,344,831 ден. од кои Надомест за добивање на

лиценци за ноќен бар износ од 0,00 ден. , Надоместок за еколошки дозвола износ од
36,784 ден.,Надомест за управување со отпад износ од 0,00 ден и Надомест
одржување на јавна чистота износ од 11,308,047 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
Претприемачки приход и приход од имот

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

Буџет 2021
(тековна година)

Извршено 2021
(тековна година)

Извршено 2020
(претходна година)

96.750.000

5.400.000

15.003.570

1.907.000
1.300.000
8.500.000
11.707.000

2.006.476
1.174.078
8.226.741
11.407.295

1.257.746
372.768
6.059.967
7.690.481

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 28,170,538 ден.
- Приходи од закуп на земјоделско земјиштево сопственост на државата износ
од 5.309,123 ден
- Надомест за детални геолошки истражувања износ од 0,00 ден.
- Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини по основ на
простор износ од 790.114 и по основ на суровина во износ од 6.206.244 ден.
- Приходи од надомест за долготраен закуп во износ од 72.723 ден
- Надомест за легализација на бесправно изградени објекти износ од
12.613.691 ден.

Г.Трансфери и донации
Трансферите и донациите се остварени во вкупен износ од 103.193,000 ден. По
основ на Трансфери од буџет на фондови износ од 22.669.107 ,Приходи од ДДВ во
износ од 54.579.180 ден. , Пренесен вишок на приходи од 2020 износ од 6,233,840
ден и Капитални трансфери износ од 12.856.964 ден

РАСХОДИ
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
Буџет 2021
(тековна година)

Извршено 2021
(тековна година)

Извршено 2020
(претходна година)

Основни плати
Придонеси за социјално осигурување

40.068.000
15.466.000

39.797.000
15.369.833

33.723.508
12.945.715

Надоместоци

6.078.000
61.612.000

5.932.506
61.099.339

3.506.874
50.176.097

Опис

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 2021 година има реализација во износ од 31.024 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 трошоци
Комунални услуги
Материјали и Ситен инвентар
Поправки и Тековно одржување
Догово рни услуги
Други тековни трошоци
Привремени вработувања

Буџет 2021
(тековн а година)

331.000
17.533.000
9.413.000
42.879.000
12.553.000
3.785.000
13.867.000
100.361.000

Извршено 2021
(тек овна годи на)

209.942
14.115.079
7.487.233
32.558.050
8.224.176
3.261.898
13.160.079
79.016.457

Из вршено 2020
( претходна го дина)

127.466
13.471.245
5.518.682
24.569.596
6.077.128
2.431.049
22.600.018
74.795.184

Каматни плаќања
Каматни плаќања кон домашни кредитори по основ на камата на кредит во
2021 година износ од 309.877 ден
Субвенции и трансфери
Субвенции и трансфери се остварени/извршени во 2021 година во износ од
65.429.083 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. ,
трансфери до јавни претпријатија основани од општината и др.трансфериучество на општина Кавадарци во заедмички проекти со други институции

Опис
Трансфери до невладини организации
Разни трансфери

Буџет 20201
(тековна година)

12.675.000
57.148.000
69.823.000

Извршено 2021
(тековна година)

11.480.000
53.949.038
65.429.038

Извршено 2020
(претходна година)

11.827.500
31.596.330
43.423.830

Социјални бенифиции
Социјални бенифиции остварени во 2021 година изнесуваат 3.902.300 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 185.905.521 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 2021
(тековна година)

Извршено 2021
(тековна година)

Извршено 2020
(претходна година)

38.239.000

24.644.376

16.017.508

207.020.000

150.227.185

71.981.581

11.714.000

11.033.960

9.568.262

256.973.000

185.905.521

97.567.351

Отплата на главница
Отплата на главен долг до други нивоа на власт
Отплата на главница на долгорочни позајмување по основ на Заеми
гарантиран од Влада на РС Македонија по основ на достасани рати во 2021 година
износ од 12.050.000 денари

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
АКТИВА
Парични средства
Паричните средства се проценети според номинален износ и ги опфаќаат паричните средства што се на сметката со состојба на 31.12.2021 година и изнесуваат
6.746.983 денари .

Опис

31 декември 2021
(тековна година)

Сметка
Благајна

6.746.683
6.746.683

31 декември 2020
(претходна година)

6.233.840
6.233.840

Краткорочни финансиски побарувања
Краткорочните финансиски побарувања произлегуваат од ненаплатените побарувања од правни и физички лица во вкупен износ од 37.067.203 денари и ги
опфаќаат следните ставки;
- Побарувања по основ на Данок на имот од правни лица износ од 5.316.874 ден.
- Побарувања по основ на Данок на имот од физички лица износ од 12.951.006
ден.
- Побарувања по основ на Комунална такса за истакнување на фирма износ од
14.396.485 ден.
- Побарување по основ на КТ за уредување на градежно земјиште износ од
53.888 ден
- Побарување по основ на комунален надомест за бесправно изградени објектилегализација износ од 363.319 ден.
- Побарувања од Министерства по основ на користење на Општинска
зграда(Вода,Ѓубрарина,Струја) износ од 750.952 ден.
- Побарувања по основ на закупнини на општински имот износ од 527.127 ден.
- Други побарувања износ од 212,059 ден
- Побарувања по основ на КТ за користење простор пред деловни простории
износ од 68.424 ден

Активни временски разграничувања
Активните временски разграничувања
разграничувања на износ од 67.363.014 ден.

се однесуваат на други временски

ПАСИВА
Примени аванси,депозити и кауции
Оваа позиција е проценета на вкупен износ од 68.821.173 ден а се однесува на
однапрет платена КТ за уредување на градежно земјиште и однапред Платен Данок
на имот за 2022 година.
Финансиски и пресметковни односи
Оваа позиција е проценета во вкупен износ од 539.893 денари и се резултат на
пренесена обврска за ДДВ по фактури издадени во 2021 година.

Пасивни временски разграничувања
Пасивните временски разграничувања се проценети на вкупен износ од
41.387.818 ден и се однесуваат на Дел од вишок на приходи пренесен во
наредната година и Други временски разграничувања

Опис
Дел од вишокот на приходи пренесен во наредната
година
Други пасивни временски разграничувања

31 декември 2021
(тековна година)

31 декември 2020
(претходна година)

6.746.683

6.233.840

34.641.135
41.387.818

39.874.906
46.108.746

ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
GODI[NA СМЕТКА - ОРГАН НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ЗА 2021 ГОДИНА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
ПРИХОДИ
Трансфери од други нивоа на власт
Во Билансот на приходи и расходи на Органот на Општина Кавадарци во 2021
година се искажани приходи во износ од 400.250.673 денари (2020 –272.771.849 илјади денари/претходна година), кои претставуваат трансферирани средства од Буџетот
на Општината за финансирање на: платите на вработените во општинската администрација, надоместоците на членовите на Советот на Општината, набавката на стоки
и услуги, разни трансфери, социјални бенефиции, за капитални расходи за
комунална изградба,комунални дејности и и за урбанистичко планирање и уредување
на просторот.
ТЕКОВНИ РАСХОДИ
Плати и надоместоци
Средствата за плати и надоместоци се обезбедени од 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:

Опис

Основни плати
Придонеси за социјално осигурување
Надоместоци

Дотирано во Буџет
Извршено 2021
2021
(тековна година)
(тековна година)

Извршено 2020
(претходна година)

39.797.000

39.797.000

33.723.508

15.369.833
5.932.506
61.099.339

15.369.833
5.932.506
61.099.339

12.945.715
3.506.874
50.176.097

Средствата исплатени за плати и надоместоци се однесуваат на:
 Основни плати на градоначалникот, државните службеници и други вработени во општинската администрација;
 Надоместоци на членовите на советот (присуство на седници);
 Персонален данок на доход од плата, и
 Придонеси од плати за социјално осигурување кое ги содржи придонесите за Пензискиот фонд, Фондот за здравство, Агенцијата за вработување
и останати придонеси од плати.

Резерви и недефинирани расходи
Од издвоените средства за тековна резерва во Буџетот на Општина
Кавадарци, во 2021 година се реализирани средства во износ од 31.024 денари .
Стоки и други услуги
Средствата исплатени за стоки и други услуги се обезбедени од Буџетот на Општина Кавадарци во износ од 71.901.472 ден 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 лесни возила 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 трошоци.

Опис

Дотирано во
Буџет 2021
(тековна година)

Патни и дневни трошоци
Комунални услуги,Греење,Комун.транспорт

Материјали и Ситен инвентар
Поправки и Тековно одржување
Договорни услуги
Други тековни расходи
Привремени вработувања
-

Извршено 2021
(тековна година)

Извршено 2020
(претходна
година)

204.142
13.325.504
7.178.833
32.494.654
7.768.634
2.965.638
7.964.067
71.901.472

123.776
12.788.255
5.259.435
25.540.042
5.590.479
2.154.547
18.543.179
69.999.713

Каматни плаќања
Направените расходи во 2021 година во износ од 309.877 денари преку ставката камата на кредити по основ на Заеми МСПИ

Субвенции и трансфери
Направените расходи во 2021 година во износ од 65.429.038 денари преку ставката субвенции и трансфери се однесуваат на трансфер на средства до здруженија
на граѓани и фондации,до месни заедници , до невладини организации,до спортски
клубови и сојузи и др.невладини организации

Опис

Трансфери до невладини организации
Разни трансфери

Дотирано во Буџет
2021
(тековна година)

11.480.000
53.829.735
65.309.735

Извршено 2021
(тековна година)

11.480.000
53.829.735
65.309.735

Извршено 2020
(претходна
година)

11.827.500
31.459.672
43.287.172

Социјални бенифиции
Преку позицијата социјални надоместоци се исплатени средства во износ од
3.902.300 денари по основ Социјални надоместоци за помош социјално загрозените
семејства и еднократна парична помош на семејствата за новородено дете.
Капитални расходи
Капиталните расходи се реализирани во износ од 185.646.926 ден., а се наменети за набавка на постојани средства и за истите се обезбедени средства од Буџетот на општина Кавадарци согласно одредбите од Законот за буџетите, 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
 Вложувања и нефинансиски средства опфаќа трошоци за Експропријација
на одземен имот.
 Купување на возила опфаќа трошоци за купување на моторни возила.

Опис
Купување на опрема и машини
Градежни објекти
Други градежни објекти
Купување на мебел
Вложувања и нефинансиски средства
Купување на возила

Дотирано во Буџет
2021
(тековна година)

Извршено 2021
(тековна година)

Извршено 2020
(претходна година)

24.433.676
-

24.433.676
-

16.017.508
-

150.227.185

150.227.185

71.684.477

10.986.065

10.986.065

9.494.990

185.646.926

185.646.926

97.196.975

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 за достасани две рати во 2021 година износ од
12.050.000денари

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
АКТИВА
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА
Нематерјали средства
Нематерјалните средства во Општина Кавадарци се евидентирани
по
книговодствена вредност од 14.107.547 ден и се однесуваат на Набавен софтвер за
патен сообраќај и инспекција.Канцелариско и архивско работење ,компјутерски
лиценециран софтвер и друг софтвер
Матерјални добра и природни богатства
Матерјалните добра и природните богатства во Општина Кавадарци се на
износ од 162.369.769 ден а се однесуваат на Земјиште сопственост на Општина
Кавадарци во износ од 2.165.750 ден и Градежно земјиште покрај објекти во износ од
160.204.019 ден. На овие средства не се пресметува амортизација.
Материјални средства
Материјалните средства во текот на годината се евидентираат по набавна
вредност. Основица за пресметување на амортизацијата претставува набавната
вредност. Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките
на амортизационите групи пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација се додека вредноста на средствата не биде во целост надоместена.
Стапките на амортизација на материјалните средства се дадени во следната
табела:
ОПИС
Згради и други Градежни објекти од бетон
Останати градежни објекти
Згради и останати градби од метал
Згради и останати градби од дрво и др.матерјал
Горни слоеви на улици патишта,плоштади
Автобуси и Патнички автомобили
Џупови и комби возила
Специјален и универзален алат и опремаЕлектронски
Специјален и универзален алат и опремаОстанати
Клима уреди и опрема за вентилација
Парни котли,печки и опрема за затоплување
Канцелариски мебел од дрво
Канцелариски мебел-останато
Канцелариска опрема –Компјутери
Опрема за снимање и умножување-Принтери
Сефови и Каси
Диктафон,Музичка опрема,ТВ
,Тел.Централи,Телефони
Останата Опрема
Противпожарни Возила
Опрема и прибор за ПП заштита
Останата ПП опрема
Софтвер

Применети стапки во 2021
1%
10 %
3%
4%
3%
15 %
25 %
20 %
12 %
16 %
12 %
12 %
10 %
20 %
20 %
16 %
14 %
10 %
15 %
12 %
14 %
20 %

Состојбата и промените на материјалните и нематерјалните средства во 2021
година се прикажани аналитички по групи во табелата во продолжение на Образложенијата на овој извештај.

Опис

Не матерјални
средства

Г радежни
објекти

Постројки и
опрема

Вкупно

Набавна вреднос т:
Состојба на 01.01.2021:
Набавки во текот на годината и Рев.
Вкупни зголемувања:
Расходување
Вкупно намалување:

153.420.420
23.056.896
23.056.896
0
0

1.766.507.8 81
424.215.9 37
424.215.9 37
3.753.4 50
3.753.4 50

223.129.81 6
61.488.18 6
61.488.18 6
9.135.586
9.135.586

2.143.058.117
508.761.019
508.761.019
12.889.036
12.889.036

Состојба на 31.12.2021

176.477.316

2.186.970.3 68

275.482.41 6

2.638.930.100

Исправка на вредност:
Состојба на 01.01.2021:
Амо ртизација за тековна година и Рев.

7.032.191
2.717.426

129.451.5 99
51.547.5 22

88.164.23 1
38.351.10 9

224.648.021
92.616.057

Расходи и отуѓување
Состојба на 31.12.2021

0
9.749.617

2.201.998
178.797.1 23

8.433.190
118.082.15 0

10.635.188
306.628.890

Неотпишана вредност на 31.12.2021

166.727.699

2.008.173.2 45

157.400.26 6

2.332.301.210

Неотпишана вредност на 31.12.2020

146.388.229

1.637.056.2 82

134.965.58 5

1.918.410.096

Матерјални средства во подготовка
Матерјалните средства во подготовка се проценети на износ од 74.148.128 ден
и се однесуваат на објекти кои се во тек на изградба или за истите е потребен
технички прием за да бидат ставени во употреба.Овие средства се евидентираат по
набавна вредност и на истите не се пресметува Амортизација до моментот на нивно
ставање во употреба.
Хартии од вредност
Хартиите од вредност се проценети по номинална вредност на износ од
1.589.751 ден, а се однесуваат на учество на Општина Кавадарци во Акционерскиот
капитал на ГФК Тиквеш 1930 износ од 789.751 ден и Акционерски капитал на ГРК
Тиквеш износ од 800.000 ден
Побарувања од вработени
Побарувања од вработени се проценети на износ од 54.645 ден а се
однесуваат на побарувања од вработените за патарини за задолжени а непотрошени
средства за електронска наплата-ТАГ.
Активни временски разграничувања
Активните временски разграничувања се однесуваат на неизмирените обврски
спрема добавувачите за пристигнати фактури/времени ситуации за месец декември
2021 година, во вкупен износ од 237.403.436 илјади денари

Матрејали,резервни делови и ситен инвентар
Залихите на матерјали се однесуваат на Залихи на Канцелариски матерјал и
Залихи на електроматерјали со состојба на 31.12.2021 година во Вкупен износ од
1.033.106 ден

ПАСИВА
Краткорочни обврски спрема добавувачи во земјата

Оваа позиција е проценета во износ од 237.403.436 денари во 2021 година и
се однесуваат на следните обврски;
- Обврски кон добавувачите во земјата износ од 157.790.237 ден.
- Обврски кон граѓани-Експропријација износ од 8.533.308 ден
- Обврски кон добавувачи-Спортски клубови износ од 890.000 ден
- Обврски за плати и други надоместоци износ од 5.031.599 ден
- Обврски по основ на отплата на кредит износ од 65.158.595 ден.
Пасивни временски разграничувања

Пасивни временски разграничувања се книговодствено
категорија и истите се проценети на износ од 75.792.524 ден

пресметковна

Извори на капитални средства

Капиталот/изворите на средствата ги опфаќаат изворите на капиталните средства и тоа сегашната вредноста на Градежните објекти и Опремата сопственост на
Општина Кавадарци како и вредноста на останат капитал односно Злихите на
матерјали
Капиталот/Изворите на средства
за 2021 година е проценета според
сегашната-номинална вредност во вкупен износ од 2.333.334.316 денари и се состојат од:
1.Државен-Јавен капитал по сегашна вредност во износ од 2.332.301.210
ден и тоа:
- Нематерјални издатоци во износ од 4.357.930 ден
- Матерјални добра и природни богатства износ од 162.369.769 ден
- Матерјални средства во износ од 2.165.573.511 ден кои се состојат од
Градежни објекти во номинален износ од 2.008.173.245 ден ,Опрема во износ од
155.759.777 ден. и Други матерјални средства во износ од 1.640.489 ден
2.Останат капитал во износ од 1.033.106 ден
-Залихи на електроматерјали во износ од 1.033.106 ден
Вонбилансна Актива и Пасива
Вонбилансната евиденција на Активата и Пасивата се состои од вредноста на
Водоводна,Атмосферска и канализациона мрежа во Општината изградена од
Општина Кавадарци во износ од 213.888.856 ден.

Godi{en izve{taj 2021 –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 ZA 2021 GODINA
BLOK DOTACII vo prihodniot del se realizirani vo iznos od
468.198.145,00 den. a vo rashodniot del vo iznos od 454.626.524,00 den.
Nerealiziranite sredstva vo iznos od 13.571.621,00 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 65.226.328,00
denari od koi 57.300.000,00 denari se Blok dotacii dodeka 7.926.328,00 denari se
prenesen vi{ok od prethodna godina. Rashodniot del e realizirana vo iznos od
63.531.804,00 denari. Nerealiziranite sredstva vo iznos od 1.694.524,00 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 36.787.753,00 den.
-

Pridonesi od plati vo iznos od 14.303.005,00 den.

-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transport vo iznos od 4.077.408,00
den.

-

Materjali i siten inventariznos od 5.800.000,00 den.

-

Popravka i tekovno odr`uvawe vo iznos od 1.287.634,00 den.

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 55.284,00 den i

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 1.220.720,00 den.

Detskata gradinka „Rada Poceva“ svojata dejnost – Zgri`uvawe na deca od
pred{kolska vozrast – ja obavuva vo devet objekti vo koi se zgri`eni vkupno 1.110
deca. Vkupniot broj na vraboteni lica iznesuva 183 lica od koi 140 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 2021 godina se realizirani vo iznos od 14.198.784,00 denari, a vo
rashodniot del realiziran e iznos od 16.031.834,00 denari. Razlikata pome|u
prihodite i rashodite vo iznos od 1.833.050,00 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 6.300,00 denari,

-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transportni uslugi vo iznos od
901.691,00 denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 1.615.772,00 denari,

-

Popravka i tekovno odr`uvawe vo iznos od 807.509,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 368.810,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 216.700,00 denari,

-

Privremeni vrabotuvawa iznos od 12.103.762,00 den i

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 11.290,00 denari.

2.Programa K1-Kultura-Bibliotekarstvo
Blok dotacii
Ovaa programa vo prihodniot del e realizirana vo iznos od 5.435.445,00
denari od koi 4.735.261,00 denari se Blok dotacii dodeka 700.184,00 denari se
sredstva od Prenesen vi{ok od prethodna godina. Rashodniot del e realizirana
vo iznos od 5.148.590 denari. Nerealiziranite sredstva vo iznos od 286.855,00
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 3.670.273,00 denari,
-

Pridonesi od plati vo iznos od 1.427.321,00 denari,

-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transport vo iznos od 23.138,00
denari i

-

Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva iznos od 27.858,00 den.

Biblioteka “ Fetkin” svojata dejnost ja obavuva preku ~lenuvawe na 1.389
aktivni ~lenovi-~itateli. Vkupniot broj na vraboteni lica iznesuva 10 lica a
raspolaga so kni`en fond od 97.000 bibliote~ni edinici.
Samofinansira~ki aktivnosti
Biblioteka “Fetkin” pokraj Blok dotaciite raspolaga i so sopstveni
prihodi koi vo 2021 godina se realizirani vo iznos od 347.480,00 denari, a vo
rashodniot del realiziran e iznos od 398.014 denari. Razlikata pome|u prihodite
i rashodite vo iznos od 50.534,00 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 14.000,00 denari,

-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transportni uslugi vo iznos od
125.699,00 denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 47.239,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 29.022,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 54.944,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 64.219,00 denari i

-

Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva vo iznos od 62.891,00 denari.

Buxetski sredstva
Za finansirawe na dejnosta na Biblioteka „Fetkin“ svoe u~estvo ima i
Osnovniot Op{tinski buxet vo iznos od 327.402,00 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 2.800,00 denari,
-

Komunalni uslugi vo iznos od 134.819,00 denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 34.969,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 28.300,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 59.423,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 19.196,00 denari i

-

Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva vo iznos od 47.895,00 denari.

3.Programa K2-Kultura-Dom na kultura
Blok dotacii
Ovaa programa vo prihodniot del e realizirana vo iznos od 6.782.174,00
denari od koi 6.392.000,00 denari se Blok dotacii dodeka 390.174,00 denari se
sredstva od Prenesen vi{ok od prethodna godina. Rashodniot del e realizirana
vo iznos od 6.685.037,00 denari. Nerealiziranite sredstva vo iznos od 97.137,00
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 4.602.987,00 denari,
-

Pridonesi od plati vo iznos od 1.790.050,00 denari i

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 292.000,00 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 2021 godina se realizirani vo iznos od 814.815,00
denari, a vo rashodniot del realiziran e iznos od 837.838,00 denari. Razlikata
pome|u prihodite i rashodite vo iznos od 23.023,00 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 14.540,00 denari,
-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transport vo iznos od 143.066,00
denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 200.875,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 5.740,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 348.676,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 119.923,00 denari i

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 5.018,00 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 2.846.820,00 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:
- Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport vo iznos od 414.614,00
denari,
-

Materijali i siten inventar vo iznos od 164.997,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 35.096,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 147.711,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 158.626,00 denari i

-

Privremeni vrabotuvawa vo iznos od 1.791.777,00 denari i

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini iznos od 133.999,00 denari.

4.Programa K3-Kultura-Muzej galerija
Blok dotacii
Ovaa programa vo prihodniot del e realizirana vo iznos od 6.416.690,00
denari od koi 6.045.000,00 denari se Blok dotacii dodeka 371.690,00 denari se
sredstva od Prenesen vi{ok od prethodna godina. Rashodniot del e realizirana
vo iznos od 6.387.422,00 denari. Nerealiziranite sredstva vo iznos od 29.268,00
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 4.598.335,00 denari i
-

Pridonesi od plati vo iznos od 1.789.087,00 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 14 lica.
Samofinansira~ki aktivnosti
Muzej galerijata pokraj Blok dotaciite raspolaga i so sopstveni prihodi
koi vo 2021 godina se realizirani vo iznos od 20.000,00 denari, kako prenesen
vi{ok od prethodni godini a vo rashodniot del realiziran e iznos od 20.000,00
denari.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni za slednive
nameni:
- Razni transferi rashodi vo iznos od 20.000,00 denari.
Buxetski sredstva
Za finansirawe na dejnosta na Muzej galerijata svoe u~estvo ima i
Osnovniot Op{tinski buxet vo iznos od 914.426,00 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 3.000,00 denari,
-

Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport iznos od 240.142,00
denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 108.434,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 248.408,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 118.438,00 denari,

-

Razni transferi vo iznos od 119.303,00 denari i

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 76.701,00 denari.

5.Programa N1-Osnovno obrazovanie
Blok dotacii
Ovaa programa vo prihodniot del e realizirana vo iznos od 259.319.730,00
denari od koi 236.134.000,00 denari se Blok dotacii dodeka 23.185.730,00 denari
se sredstva od Prenesen vi{ok od prethodna godina. Rashodniot del e
realizirana vo iznos od 249.366.435,00 denari. Nerealiziranite sredstva vo
iznos od 9.953.295,00 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 142.130.223,00 denari,
-

Pridonesi od plati vo iznos od 55.276.995,00 denari,

-

Patni i dnevni rashodi vo iznos od 12.580,00 denari,

-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija
11.416.590,00denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 3.801.656,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 6.999.667,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 3.804.145,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 780.184,00 denari,

-

Razni transferi vo iznos od 363.516,00 denari,

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 3.322.064,00 denari,

-

Drugi grade`ni objekti vo iznos od 21.045.551,00 denari ,

-

Kupuvawe na mebel vo iznos od 398.264,00 denari i

-

Vlo`uvawe i nefinansiski sredstva vo iznos od 15.000,00 denari.

i

transport

vo

iznos

od

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 464 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 2021 godina se realizirani vo iznos od 421.805,00 denari, a vo
rashodniot del realiziran e iznos od 448.350,00 denari. Razlikata pome|u
prihodite i rashodite vo iznos od 26.545,00 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 21.762,00 denari,

-

Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport vo iznos od 6.117,00
denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 73.649,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 27.148,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 151.014,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 84.870,00 denari i

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 83.790,00 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 2.003.436,00 denari.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni na slednive
stavki:
- Privremeni vrabotuvawa vo iznos od 2.003.436,00 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 2021
godina vkupniot prihod po osnov na donacii iznesuva 16.995.989,00 denari.
Iznosot vo rashodniot del iznesuva 5.197.350 denari. Nerealiziranite sredstva
vo iznos od 11.798.639,00 denari se prenesuvat kako vi{ok na prihodi vo
narednata godina. Ovie sredstva se iskoristeni od strana na nastavniot kadar na
OOU Goce Del~ev, OOU Dimkata Angelov Gaberot od s. Vata{a, OOU Dimkata
Angelov Gaberot Kavadarci i OOU To{o Velkov Pepeto 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 112.974.172,00
denari od koi 108.515.000,00 denari se Blok dotacii dodeka 4.459.172,00 denari
se sredstva od Prenesen vi{ok od prethodna godina. Rashodniot del e
realizirana vo iznos od 111.463.630,00 denari. Nerealiziranite sredstva vo
iznos od 1.510.542,00 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 61.954.283,00 denari,
-

Pridonesi od plati vo iznos od 24.100.780,00 denari,

-

Patni i dnevni rashodi vo iznos od 32.089,00 denari,

-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transport vo iznos od 5.744.978,00
denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 1.100.535,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 2.152.191,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 5.659.102,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 280.223,00 denari,

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 1.140.234,00 denari,

-

Drugi grade`ni objekti vo iznos od 9.129.923,00 denari,

-

Kupuvawe na mebel vo iznos od 139.292,00 denari i

-

Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva vo iznos od 30.000,00 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 2021 godina se realizirani vo iznos od 7.350.089,00 denari, a vo
rashodniot del realiziran e iznos od 7.618.324,00 denari. Razlikata pome|u
prihodite i rashodite vo iznos od 268.235,00 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 20.610,00 denari,
-

Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i transport vo iznos od 238.941,00
denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 708.627,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 443.149,00 denari,

-

Dogovorni uslugi vo iznos od 4.080.913,00 denari,

-

Drugi tekovni rashodi vo iznos od 965.850,00 denari,

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 696.586,00 denari,

-

Drugi grade`ni objekti vo iznos od 263.063,00 denari,

-

Kupuvawe na mebel vo iznos od 192.751,00 denari i

-

Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva vo iznos od 7.834,00 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 1.400.799,00 denari.
Realiziranite sredstva vo rashodniot del se potro{eni na slednive
stavki:
- Privremeni vrabotuvawa vo iznos od 1.400.799,00 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 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 2021
godina vkupniot prihod po osnov na donacii iznesuva 8.251.348,00 denari dodeka
iznosot vo rashodniot del iznesuva 7.953.677,00 denari. Nerealiziranite
sredstva vo iznos od 297.671,00 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 12.043.606,00
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 8.281.905,00 denari i
-

Pridonesi od plati vo iznos od 3.761.701,00 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:
- Nadomestoci vo iznos od 408.000,00 denari,
-

Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport vo iznos od 62.181,00
denari,

-

Materijali i siten inventar vo iznos od 1.033.682,00 denari,

-

Popravki i tekovno odr`uvawe vo iznos od 585.850,00 denari i

-

Kupuvawe na oprema i ma{ini vo iznos od 664.694,00 denari.

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

DEL TRETI
Izve{taj
za
realizacija
na
aktivnosti po oddelnite Sektori

Programski

Извештај
За Реализацијата на Програмата за ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ за 2021 година
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 одржа16.12.2020,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 2021-2027, 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.
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 Кавадарциво 2021 година успешно го реализираше проектот,,Реконструкција на
водоводна линија,одвојување на атмосферска од фекална канализација со комплетно асфалтирање на
ул.,,Клинска,, и дел од ул.,,Методија Џунов Џикот”. Со реализација на овој проект се изврши
асфалтирање на ул.“Клинска” со вкупна површина од 2000м2, односно 400м должина и 5м ширина и
ул.”Методија Џунов Џикот”со вкупна површина од 2880м2, односно 480м должина и 6м широчина.
Има поставено фекална, атмосферска канализација и вода на ул “Клинска”, додека на ул “Методија
Џунов Џикот” има поставено атмосферска и фекална канализација. Вкупната сума за реализација на
овој проект изнесува 14.555.500,00 ден.
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 реализираат 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 во 2021 година се започна со реконструкција на следните улици: ул.Илинденска,
ул.Пионерска, ул.Браќа Џунови.
Ул.’’Илинденска’’ се асфалтира со вкупна површина од 7800м2, односно 650м должина и 12м
широчина. Сумата за реконструкција на улицата изнесува 13.200.000 ден.
Ул”Пионерска” се асфалтира со вкупна површина од 3300 м2, односно 440м должина и 7,5м
широчина, а сумата за реконструкција изнесува 3.500.000 ден.
ул”Браќа Џунови” се асфалтира со вкупна површина од 4650м2, односно 570м должина и 8,5м
ширина и сума за реконструкција од 3.900.000 ден.
Во втората фаза, во 2022 година предвидено е да се изврши реконструкција на следните улици:
 Западен Булевар со вкупна површина од 7320м2, односно должина од 610м и ширина од 12м
и проектирана цена од 10.500.000ден
 Ул.“Дисанска” со површина од 2754м2 за реконструирање, односно должина од 324м и
широчина од 8,5м и проектирана цена од 5.600.752 ден.
Во трета фаза се аплицирани следните улицикои ќе бидат предмет на реконструкција:






Ул.”Вељко Влаховиќ” – сума од 3.200.000ден
Ул.”Димката А. Габерот” – сума од 13.000.000ден
Ул.”Слога” – 2.650.000 ден
Ул.”Максим Горки” – 2.150.000 ден

Градење на општинските капацитети за спроведување на проекти
Општина Кавадарци во 2021 година во соработка со канцеларијата на УНДП во Скопје и
Шведската агенција за меѓународен развој СИДА, го реализирапроектот за ,,Изработка на проектна
документација за реконструкција на извори, водоводна и фекална мрежа со колекторски систем”.
Вкупната вредност на проектот изнесува 1 815 000 денари од кои што 165 000 денари се општинско
учество. Проектната документација е изготвена и доставена до општина Кавадарци со што во 2022
година ќе аплицира пред надлежните институции за реализација на оваа капитална инветиција.
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 2021 до април 2022 година. Времено се
ангажирани 13невработени 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, 5 лица со работен
ангажман од 20 часа неделно и договор од 9 месеци како волонтери за достава на храна до социјално
ранливите категории и 2 лицакако лични асистенти за средношколци со попреченост во средните
училишта со работен ангажман од 20 часа неделно и договор од 9 месеци. Овој проект е во висина од
1.296.000,00 денари , од кои што општината го финансира делот за персонален данок на секое
ангажирано лице и осигурување од повреда при работа.

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. Со овој проект се изврши реконструкција на локален
пат до Детското одмралиште Михајлово во должина од 6,3 км исе поставија и 3-те влезни портали на
сите три влеза во општина Кавадарци.Проектните активности се целосно реализирани во 2021 година и
патот е пуштен во употреба.

Програма за намалување на aeрозагадувањето за 2020 година
Согласно првиот Јавен повик на Влада на Република Северна Македонија за реализација на
програма за намалување на aeрозагадувањето за 2021 година – енергетска ефикасност се изврши
набавка на опрема за општина Кавадарци.Се поставени 18 клима-уреди кои што се наменети за ООУ
“Димката Ангелов- Габерот” – Ваташа.
Со вториот јавен повик се изврши промена на надворешни и внатрешни прозорци и врати (столарија)
во: зградата на Општина Кавадарци, ОУ “Страшо Пинџур” – с.Дреново, ОУ “Страшо Пинџур” –
с.Возарци, ОУ “Тошо В. Пепето” – Кавадарци и Амбулантата во с.Возарци. Износот за реализација на
овој проект е 2.726.587 денари.

Со третиот јавен повик и беа доделени финансиски средства во висина од 4.487.856 со кои ќе се
изврши набавка на топлински пумпи за СОУ ”Ќиро Спанџов Брко” – Кавадарци. Реализацијата ќе биде
остварена во 2022 година.

Програма за работно ангажирање – Јавни работи
Повикот за вклучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од
хортикултурно уредување на зелени површини низ повеќе локации во градот се одвиваше во текот на
2021 година, во кој беа вклучени 12 невработени лица за извршување на јавни работи. Вкупната сума
за овој проект изнесува 105.600,00 денари. Општина Кавадарци учествува со сопствени средства во
проектот за исплата на надомест на ангажираните лица со 20% од вкупната сума, со вклучен данок на
личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и
професионална болест.
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 2021 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 2021 година, за што се доделија 89 грејни тела.
Проект за субвенционирање за купување на велосипед
Општина Кавадарци во 2021 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 2021 година и се доделија 95 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. Во 2021 година беше реализирана обука на сите негователи кои ќе бидат
директно вклучени во извршување на активностите за грижа на стари и изнемоштени лица. На сите
кои беа дел од обуката им беа доделени сертификати за успешно помината обука со што се стекнаа со
знаење за начинот на кои ќе треба да ги имплементираа услугите на терен. Се изврши набавка на

потребната опрема за остварување на целите на проектот и целосно се опремија просториите при
Црвен Крст Кавадарци. Набавено е и ново возило за непречено одвивање на услугите во руралните
средини. Услугата ќе продолжи и во 2022 година.
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
финасиски 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.
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. Во 2021 година беа подарени 444 броја книги на сите оние кои стекнуваа
полнолетство. Проектот ќе продолжи и во 2022 година.
Проект за реновирање на основни и средни училишни објекти
Во врска со јавниот повик за доставување на апликации (барања) за финансирање на проекти за
реновирање на училишни објекти на општински основни и средни училишта под надлежност на
општините, општина Кавадарци аплицираше со следните проекти:
-

Промена на кров во ОУ “Тошо Велков Пепето” – Кавадарци
Вкупната вредност на овој проект е 10.427.813,40 денари

-

Изведбен проект на внатрешното и надворешното осветлување со ЛЕД светилки во СОУ
“Ќиро Спанџов Брко”
Вкупната вредност на овој проект е 1.939.188,00 денари

-

Реконструкција на фасада и столарија, кров и подови и други градежно-занаетчиски
работи во подрачното училиште во с.Возарци
Вкупната вредност на овој проект е 8.584.058,916 денари

-

Реконструкција и санација на ОУ “Димката А. Габерот” (фаза архитектура, фаза електрика и
фаза машинство)
Вкупната вредност на овој проект е 8.151.642,42 денари

-

Реконструкција и санација на ОУ ” Димката А. Габерот” – с.Сопот (фаза архитектура и фаза
електрика)
Вкупната вредност на овој проект е 5.757.342,74 денари

-

Проект за реконструкција на подови, промена на дел од внатрешната столарија и
реконструкција на кров во СОУ “Ќиро Спанџов Брко” – Кавадарци
Вкупната вредност на овој проект е 3.334.108,88 денари

-

Проект за реконструкција и санација на ОУ “Страшо Пинџур” – Кавадарци (фаза
архитектура)
Вкупната вредност на овој проект е 8.331.067,35 денари
Сите овие проекти до МОН се аплицирани и одобрени во 2021 година, а нивната
реализација ќе биде во наредната, односно 2022 година.

Проект Градска Винотека
Здружението на Тиквешки семејни винарии и Здружението на винари на Република
Македонија, заедно во партнерство со општина Кавадарци, а се со цел развој на
лозарството и винарството во нашиот крај, во 2021 година го реализираа проектот
отворање на Градска Винотека. Општина Кавадарци одвои средства за ставање во
функција на градската винотека, со што обезбеди простор и негово целосно опремување
со што се создадија услови во кои семејните винарии од нашиот град ќе можат да вршат
презентација на своите вински производи.

Инсталирање на мерни станици за СМАРТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО за општините Кавадарци,
Росоман, Неготино и Демир Капија
Вкупната проценета вредност на овој регионален проект изнесува 10.000.000 денари од
кои што Бирото за регионален развој ќе обезбеди 9.000.000 денари, а останатите 1.000.000
денари ќе се обезбедат од страна на општините Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир
Капија. Ко-финансирањето на општина Кавадарци е 450.000 денари за поставување на 18
мерни станици и истите се обезбедени од буџетот на општината за 2021 година.

Проект “Младински Центар”
Со склучување на договорот помеѓу Општина Кавадарци и Здружението на млади
КРЕАКТИВ Скопје, во 2021 годин во нашиот град беше отворен првиот младински центар
на ниво на цела држава, со комплетно спроведени потребни процедури за негово
отпочнување со работа. Општина Кавадарци – Локална самоуправа, отстапи на користење
простор лоциран на ул ”7ми Септември” во зградата на ‘’Дом на култура” за потребите на
младинскиот центар. За работа на центарот се обезбедија средства од буџетот на општина
Кавадарци за 2021 година. Висината на финансиските средства е во процентуална
вредност од 50% до 70 % од потребните средства за реализација на поднесената програма
за работа на младинскиот центар, но не повеќе од 300.000,00 денари. Младинскиот центар
е место каде во иднина ќе се подготвуваат и спроведуваат програмите кои ќе ја
подобруваат благосостојбата на младите, а воедно тие веќе имаат место каде ќе можат да
творат и да ги изразуваат своите предлози и идеи кои ќе бидат од големо значење за
потребите на младите.

Полска Амбасада – проект за опремување на кабинети по хемија и биологија
Општина Кавадарци во соработка со Полската Амбасада, склучи договор чиј предмет е
извршување на услуга за “Набавка на опрема за кабинети по биологија и хемија” во ООУ
“Димката А. Габерот”. Средствата за реализација на набавката се во износ од 614.500,00

денари со вклучен ддв. Со реализацијата на овој проект ќе се подигне нивото на настава
по хемија и биологија.

Противпожарно возило
Проектот “Зајакнување на капацитетите на ТППЕ во општина Велес, Неготино, Свети
Николе и Кавадарци преку набавка на високо професионални специјализирани возила
согласно европските стандарди” е дел од изменета и надополнета годишна листа на
предлог проекти за развој на ВПР за 2021/2022. Овој проект кој го аплициравме има
огромно регионално значење со оглед на фактот што со самиот проект се предвидува
набавка на возила за пожарникари од четири пожарникарски единици од регионот, како и
фактот што овие единици покриваат противпожарно и 5 (пет) други општини од регионот.
Од страна на носителот на проектот како и од страна на проектните партнери во проектот
не е предвидено финансиско учество. Центарот за развој на Вардарски плански регион и
општините партнери во проектот ќе ги стават на располагање своите човечки ресурси за
негова целосна имплементација, од избор на најповолен понудувач за набавка на ваков
тип на возила се до нивно конечно добивање следејќи ги сите европски стандарди кои што
треба да ги задоволува. Вкупниот буџет за реализација на проектот изнесува
24.600.000,00ден.

ПАКОМАК 2021
Општина Кавадарци аплицираше на конкурсот за избор на најеколошка општина кој го
распишува Пакомак. Конкурсот се однесува на сите активност и резултати во делот на
екологијата постигнати во 2020 година. Апликацијата содржи три критериуми кои се
однесуваат на: количините собран и селектиран отпад, број на нови контејнери за
селекција на отпад поставени на јавните површини, број на еко кафулиња и ресторани во
општината, висината на средствата во општинскиот буџет предвидени за екологија,
реализирани еколошки проекти во тековната година, реализирани проекти поврзани со
енергетската ефикасност, број на новозасадени дрвја, уредени зелени површини, јавни
кампањи што ги спроведува општината, еколошки акции за чистење на дивите депонии и
редовни инспекциски контроли за работа на големите загадувачи на територијата на
општината.

Проект за набавка на опрема за ТППЕ Кавадарци
Општина Кавадарци во соработка со канцеларијата на УНДП во Скопје, го реализира
проектот за набавка на нуркачка опрема за 4 лица и моторен чамец за потребите на ТППЕ
Кавадарци. Оваа набавка е од големо значење за ТППЕ бидејќи со нејзино поседување ќе
се зајакне опсегот на делување на оваа служба.

Пост-Ковид општините како двигатели за одржливиот развој – со општина Неготино

По повикот од UNDP за воспоставување на меѓуопштинска соработка, општина Кавадарци
аплицираше заедно со општина Неготино со заеднички проект за воспоставување на
меѓуопштинска соработка , како и набавка на противпожарна опрема и обучување на
пожарникари. Опремата која до крај на 2021 година ќе биде набавена е за
пожарникарската служба на ТППЕ Кавадарци и ТППЕ Неготино кои дејствуваат и на
териториите на општина Росоман и општина Демир Капија. Овој проект е во времетраење
од 9 месеца и ќе продолжи во 2022 година согласно предвидените активности.

Опшптина Кавадарци
Сектор за локален економски развој
Помошник раководител на сектор

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА
Секторот за јавни набавки својата надлежност ја остварува согласно Донесените Одлуки и
Правилници од страна на Советот на Општина Кавадарци и актуелниот Закон за јавни набавки
(„Службен весник на РМ бр.24/19, 87/21), кој се применува од 1 април 2019 година. Во Законот се
инкорпорирани соодветните Директиви на ЕУ кои ја регулираат областа на јавните набавки.
Применувајќи го новиот Закон за јавни набавки, во овој краток период се согледани одредени
предности и предизвици од новите законски решенија, но исто така и слабости и недоречености кои се
очекува да бидат предмет на измена на постојниот Закон. Освен Законот за јавни набавки, работа во
сферата на набавките е регулирана со подзаконски акти и тоа: Уредба за заеднички поимник за јавните
набавки (Сл.весник на РМ бр.15/20), Одлука за утврдување на индикативен список на договори органи
(Службен весник на РМ бр.13/20),
Правилник за формата и содржината на барањето мислење за
спроведување постапка со преговарање без објавување оглас („Службен весник на РСМ“ бр. 64/19);
Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки („Службен весник на
РСМ“ бр. 64/19 и 271/19); Правилник за начинот на водење евиденција на постапките за јавни набавки,
како и содржината на евидентната книга („Службен весник на РСМ“ бр. 64/19); Правилник за
формата, содржината, како и начинот на изготвување на Годишниот план за јавни набавки („Службен
весник на РСМ“ бр. 64/19); Правилник за видовите посебни услуги што се предмет на договорите за
јавни набавки на услуги („Службен весник на РСМ“ бр. 64/19); Правилник за начинот на исправка на
аритметичка грешка во фазата на евалуација на понудите („Службен весник на РСМ“ бр. 225/19);
Правилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината од образецот на извештајот од
спроведената постапка („Службен весник на РСМ“ бр. 225/19); Правилник за формата и содржината на
записникот од отворањето на понудите(„Службен весник на РСМ“ бр. 225/19); Правилник за видовите
на градежни активности кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи („Службен весник
на РСМ“ бр. 250/19); Кодекс на однесување при спроведување на јавните набавки („Службен весник
на РСМ“ бр. 263/19).
Покрај законските и подзаконски акти Општина Кавадарци материјата за јавни набвки ја има
уредено и со донесени интерни процедури за спроведување на постапки за јавни набавки со поделба
на улогите во процесот на спроведување на јавните набавки помеѓу секторите во Општина Кавадарци.
Секторот за јавни набавки ги извршува следните надлежности: примена на законите,
подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки, следење и согледување на
потребите од набавки во општината, изготвување на ГПЈН и негова реализација, стручна и техничка
помош на Комисијата за јавни набавки, водење евиденција и документација во врска со јавните
набавки, спроведување на постапката за набавка согласно Законот за јавни набавки, поголема
транспарентност на постапката за јавни набавки и за одговорно вршење на јавните набавки од страна
на комисијата, изготвување на предлог одлуки за избор.
Својата надлежност согласно Правилникот за систематизација на работните места на Општина
Кавадарци, Секторот за јавни набавки во моментот ја остварува преку 2(две) самостојни одделенија:
Одделение за администрирање на постапки за јавни набавки и Одделение за планирање и
спроведување на јавни набавки. Во Секторот за јавни набавки има вработено
6 (шест)
административни службеници од кои 4 (четири) лица поседуваат потврда за положен испит за лице за
јавни набавки издадена од Бирото за јавни набавки.
Со Годишниот план за јавни набавки и неговите измени и дополнувањата, во 2021 година беа
предвидени 95 постапки за јавни набавки. Спроведени се 53 постапки за набавки од мала вредност, 25
постапки во поедноставена отворена постапка, 14 постапки спроведени со отворена постапка, 3
огласи за посебни услуги и една постапка со преговарање без објавување на оглас која не е дел од
Годишниот план за јавни набавки. Во 9 од постапките е користен критериумот најдобар однос меѓу
цена и квалитет, а во сите други критериумот најниска цена. Електронска аукција е користена во сите
постапки за јавни набавки освен во 5 спроведени постапки и во постапките кои се спроведуваат за
набавка на посебните услуги.
Институтот технички дијалог кој се спроведува опционално е применет во 9 постапки за јавни
набавки. Поднесени се три жалби на постапките за јавни набавки до Државната комисија за јавни
набавки. Сите поднесени жалби се во корист на Општина Кавадарци. Од анализа на бројот на огласите
според видот на предметот на договорот за јавна набавка, објавени се 33 огласи за набавка на стоки,
36 за услуги, 26 за работи. Постапката за набавка е повторена во 14 случаи поради поништување на
постапката. Најчеста причина за поништување на постапката е поради неподнесена ниту една

прифатлива понуда. Во 2021 година склучени се 144 договори за јавна набавки заради делливост на
набавките и 6 рамковни спогодби. Исто така склучени се 45 поединечни договори врз основа на
склучените рамковни спогодби. Согласно известувањата за склучени Договор, добиени се 699 понуди,
не сметајќи ги понудите добиени по поединечните договори за рамковна спогодба. Вредноста на
склучените договори изнесува 329.274.892,00 денари со најголемо учество на Договорот за набавка на
градежни работи за Изградба на Градски пазар со подземен паркинг во две нивоа покриен со
настрешница и изградба на улица „1“-Зелен Пазар-асфалтирање и комплетна подземна
инфраструктура во вредност од 102.616.159,46 денари. Вредноста на набавки согласно кварталната
евиденција под вредносниот праг од член 40 од Законот за јавни набавки изнесува 11.760 евра во
денарска противредност. Во 2021 година направени се 13 измени на склучените договори за јавна
набавка во тек на важноста на Договорите и тоа поради појава на вишоци и кусоци на одредени
позиции во договорите за градење, продолжување на одредени рокови, поради нови позиции за
регистрација и осигурување на возила за возила со кои Општина Кавадарци се стекна во сопственост
по склучување на Договорот.
Во 2021 година објавени се 92 известувања за реализан Договор во системот за ЕСЈН. Ова е
нова алатка која е предвидена со Законот за јавни набавки и заедно со новата функционалност на
ЕСЈН за задолжително објавување на ГПЈН и неговите измени, електронски процес во делот на
техничкиот дијалог кој порано се водеше во хартија, евидентна книга на постапките за јавни набавки
на посебни услуги кои се спроведуваат во хартија, задолжително објавување на известување за
склучен Договор, известување за измена на Договорот, придонесуваат за транспаратеност и отчетност
за спроведување на јавните набавки. Исто така, новата функционаланост која ја овозможи ЕСЈН:
Општинските веб страни да се директно поврзани со податоците кои Општината ги објавува на
електронскиот систем за јавни набавки е веднаш применета од страна на Општина Кавадарци.
Преку обезбедување на постојана едукација за јавни набавки, интенцијата и грижа на Секторот
за јавни набавки е да се подобрат знаењата, вештините и компетенциите на службениците и на другите
стручни лица кои работат во комисиите за јавни набавки, односно да се подобрат и усовршат
теоретските и практичните знаења, со цел да се зајакне капацитетот на Општина Кавадарци и да се
постигне ефикасно и ефективно спроведување на постапките за јавни набавки на сите нивоа.

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
РАКОВОДИТЕЛ
Елена Трајкова

Извештај
За судски постапки спрема Општина Кавадарци
од аспект на задолженост
Спрема Општина Кавадарци Локална самоуправа се покренати следните судски
постапки:
1. Мал.вред.П.бр.100/2021
Тужител: Дано Мисерлиевски од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета
Вредност:300.754,00 денари
Од страна на тужителот Дано Мисерлиевски од Кавадарци поднесена е тужба за
надомест на материјална штета во износ од 300.754,00 денари, која се однесува на
оштетувања на приземје износ од 64.222,00 денари, оштетувања на КАТ 1 износ од
49.853,00 денари, оштетување на мансарда износ од 6.679,00 денари и за фасадерски
работи износ од 180.000,00 денари, причинета како резултат на превземање на градежни
дејствија во близина на објектот за изградба на сервисна пристапна улица и изградба на
атмосферска и водоводна канализација.
Судската постапка е во тек.
2. Мал.вред.П.бр.8/2022
Тужител: Јованов Илчо од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на материјална штета
Вредност:39.332,00 денари
Од страна на тужителот Јованов Илчо од Кавадарци поднесена е тужба за
надомест на материјалната штета во износ од 39.332,00 денари, која се однесува за
оштетени 3 стебла јапонски јаболка износ од 10.344,00 денари, за две стебла цреши износ
од 22.348,00 денари и за 2 стебла јаболка износ од 6.640,00 денари.
Судската постапка е во тек.
3. РО-64/2021
4. 2РО-64/21
5.
Тужител: Митре Витанов од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ: Надомест на штета од работен однос
Вредност:40.000,00 денари
Од страна на тужителот Митре Витанов од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.

4. РО-65/2021
Тужител: Блажо Милев од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност:40.000,00 денари
Од страна на тужителот Блажо Милев од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
5. РО-21/2022
Тужител: Илија Илиев од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 193.401,00 денари
Од страна на тужителот Илија Илиев од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
6. РО-7/202
Тужител: Љупчо Стојчев од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 192.903,00 денари
Од страна на тужителот Љупчо Стојчев од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
7. РО-22/2022
Тужител: Ѓорѓи Вчков од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 191.393,00 денари
Од страна на тужителот Ѓорѓи Вчков од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
8.РО-15/2022
Тужител: Драганчо Мирчев од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 213.310,00 денари
Од страна на тужителот Драганчо Мирчев од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.

9.РО-17/2022
Тужител: Сашо Шалев од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 196.254,00 денари
Од страна на тужителот Сашо Шалев од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
10.РО-14/2022
Тужител: Василчо Најдовски од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 206.604,00 денари
Од страна на тужителот Василчо Најдовски од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
11.РО-23/2022
Тужител: Дончо Димков од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 193.911,00 денари
Од страна на тужителот Дончо Димков од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
12.РО-18/2022
Тужител: Видан Златев од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 229.017,00 денари
Од страна на тужителот Видан Златев од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
13.РО-8/2022
Тужител: Јован Газдаров од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локлна Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 193.925,00 денари

Од страна на тужителот Јован Газдаров од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
14.РО-12/2022
Тужител: Атанас Јошев од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 195.033,00 денари
Од страна на тужителот Атанас Јошев од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
15.РО-13/2022
Тужител: Ристе Николов од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 183.479,00 денари
Од страна на тужителот Ристе Николов од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
16.РО-19/2022
Тужител: Ване Симонов од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 43.450,00 денари
Од страна на тужителот Ване Симонов од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
17.РО-20/2022
Тужител: Ѓуро Ганчевски од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локлна Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 199.855,00 денари
Од страна на тужителот Ѓуро Ганчевски од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
18.РО-11/2022
Тужител: Александар Зоков од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа

Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 198.207,00 денари
Од страна на тужителот Александар Зоков од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
19.РО-10/2022
Тужител: Борче Хаџи Василев од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локлна Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 208.890,00 денари
Од страна на тужителот Борче Хаџи Василев од Кавадарци поднесена е тужба за права
од работен однос.
Во тек е судско порамнување.
20.РО-9/2022
Тужител: Стојанчо Трајков од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 193.925,00 денари
Од страна на тужителот Стојанчо Трајков од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.
21.РО-16/2022
Тужител: Ангел Петров од Кавадарци
Тужен: Општина Кавадарци – Локална Самоуправа
Основ:Надомест на штета од работен однос
Вредност: 194.880,00 денари
Од страна на тужителот Ангел Петров од Кавадарци поднесена е тужба за права од
работен однос.
Во тек е судско порамнување.

22.ВПП.бр.46/21
Предлагач: Општина Кавадарци
Противници: Јованка Миладиновска, Василка Спанџева и Душанка Мисерлиевска сите
од Кавадарци преку.полн.адв.Василка Тасева
Основ: Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба на дел
од улица „Ѓорѓи Русковски“.
Вредност: 475.272,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен надоместок
од 738,00 ден по м2 или за 644 м2 вкупен износ од 475.272,00 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 22.03.2022 година.
23.ВПП.бр.77/21
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Горанче Јанев од Кавадарци преку полн.адв.Марија Најдова Петрезанова.
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба на дел
од улица „25 ти Мај“.
Вредност: 2.152,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен надоместок
од 430,5 ден по м2 или за 5 м2 вкупен износ од 2.152,00 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.
Во текот на вонпарничната постапка и извршени разговори од страна на
противникот и предлагачот како резултат на согласноста на вољата на двете страни на
Седница на совет ќе биде донесена Одлука за давање согласност за склучување на
судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи.
Рочиштето е закажано на 15.03.2022 година.
24.ВПП.бр.75/21
Предлагач: Општина Кавадарци
Противници: Лидија Ѓорева и Љубинка Јаковлева од Кавадарци
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба на дел
од улица „25-ти Мај “
Вредност: 43.800,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен надоместок
од 600,00 ден по м2 или за 73 м2 вкупен износ од 43.800,00 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 Завод за вештачење за
определување на нова проценка за експроприраното земјиште.
Рочиштето е закажано на 05.04.2022 година.
25. ВПП.бр.31/21
Предлагач: Општина Кавадарци
Противници: Јован Пантев, Петре Пантев, Ристе Пантев и Татјана Пантева
Кавадарци преку.полн.адв.Василка Тасева и Даница Милкова

сите од

Основ: Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба на дел
од улица „Лена Туриманџова“.
Вредност: 511.680,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен надоместок
од 799,5 ден по м2 или за 1005 м2 вкупен износ од 511.680,00 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 22.03.2022 година.
26.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 „Хаџи Коле Поп Андов“м.в. Кузман Јосифовски.
Вредност: 392.616,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен надоместок
од 984,00 ден по м2 или за 399 м2 вкупен износ од 392.616,00 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 Бирото за судски вештачења Скопје изготвен е вешт наод и мислење
по кој од страна на општината поднесен е приговор.
Рочиштето е закажано на 03.03.2022 година.
27.ВПП.бр.45/21
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник:Стојанов Петре од Кавадарци преку пол.адв.Василка Тасева од Кавадарци
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба на дел
од улица „Ѓорѓи Русковски“по ДУП за ,,Коњски Дупки’’.
Вредност: 295.200,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен надоместок
од 738,00 ден по м2 или за 400 м2 вкупен износ од 295.200,00 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 04.04.2022 година.
28.ВПП.бр.19/21
Предлагач: Општина Кавадарци

Противнци: Дамева Стефанка,Манчев Јане и Манчев Митко од Кавадарци;
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба на дел
од улица на КП бр.14067 м.в.Бел Камен.
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 противницие не го
прифатија..
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.
Основен суд Кавадарци на ден 10.12.2021 година донесе Решение ВПП бр.19/21 по
кое предлагачот Општина Кавадарци поднесе жалба поради високо определениот
надомест во износ од 279.890,00 денари.
Апелациониот суд Скопје жалбата на предлагачот ја уважли, а Решението на
Основен суд Кавадарци ВПП.бр.19/21 од 10.12.2021 година го укинал и предметот се враќа
на првостепениот суд на повторно одлучување.
Рочиштето е закажано на 05.04.2022 година.
29.ВПП.бр.5/22
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Мицев Љупчо од Кавадарци
Основ: Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба на дел
од улица „Лена Туриманџова“ населба Бел Камен.
Вредност: 255.840,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен надоместок
од 799,5 ден по м2 или за 320м2 вкупен износ од 255.840,00 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 29.03.2022 година.
30.ВПП.бр.8/22
Предлагач: Општина Кавадарци
Противници: Блажо Мицев и Нико Мицев од Кавадарци
Основ: Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за градење на дел
од улица ,,Лена Туриманџова’’м.в. Бел Камен КО Кавадрци.
Вредност: 285.421,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен надоместок
од 799,5 ден./м2 или за 357 м2 вкупен износ од 285.421,00 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 16.03.2022 година.

31.ВПП.бр.6/22
Предлагач: Општина Кавадарци
Противници: Костов Марјан и Костов Цветан од Кавадарци
Основ: Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за градење на дел
од улица ,,Бел Камен’’.
Вредност: 14.145,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен надоместок
од 615,00 ден./м2 или за 23 м2 вкупен износ од 14.145,00 ден. Кој противниците не го
прифатија.
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.
Противниците на рочиштето пред судот се изјаснија дека не се согласуваат со
предложениот надоместок од причина што е низок и доколку има можност сакаат
спогодување во однос на висината на надоместокот.
Рочиштето е закажано на 29.03.2022 година.
32.ВПП.бр.11/21
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник:Ратко
Стојановски
од
Кавадарци
и
Светлана
Тошиќ
од
с.Дреновопреку.привреманиот застапник на противникот Тодорка Гечева Митрова.
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба на дел
од улица ,,Пешо Самарџиев’’предвидена со ДУП за ,,Коњски Дупки’’
Вредност: 96.739,500 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен надоместок
од 799,5,00 ден по м2 или за 121 м2 вкупен износ од 96.739,5,00 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 противниците до судот доставен е Вешт наод и мислење CB lll
101/2021 изготвено од Заводот за вештачење - Скопје, во кој е извршена проценка за
експроприраната недвижност во износ од 1.476,00 ден./м2.
Се чека одлука од судот по предлогот.
33.ВПП.бр.55/21
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Стојанов Мите од с.Дреново.
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба на дел
од улица „Пешо Самарџиев’’предвидена со ДУП за ,,Коњски Дупки’’.
Вредност: 59.163,00 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен надоместок
од 799,5,00 ден по м2 или за 74 м2 вкупен износ од 59.16300 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 противниците до судот доставен е Вешт наод и мислење CB lll
102/2021 изготвено од Заводот за вештачење - Скопје, во кој е извршена проценка за
експроприраната недвижност во износ од 1.476,00 ден./м2.
Се чека одлука од судот по предлогот.
34.ВПП.бр.39/20
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: 94.095,00 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 Бирото за судски вештачења Скопје изготвен е вешт наод и мислење
по кој од страна на општината поднесен е приговор.
Рочиштето е закажано на 03.03.2022 година.
35.ВПП.бр.30/21
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник: Ѓоко и Сашо Шалеви од Кавадарци преку.полн.адв.Елизабета Пупулиева
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба на дел
од улица „Лена Туриманџова“.
Вредност: 526.870,50 денари
Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен надоместок
од 799,50 ден по м2 или за 659 м2 вкупен износ од 526.870,50 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.
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 07.03.2022 година.
36.ВПП.бр.4/22
Предлагач: Општина Кавадарци
Противник:Марика Гошева од Струмица, Коцев Кирил од Кавадарци, Матрапазовска
Зорка од Загреб, Ридова Павлина од Кавадарци и Урошева Иванка од Кавадарци
преку.полн.адв.Вања Самарџиева
Основ:Определување на надоместок за експроприран недвижен имот за изградба на дел
од улица „Дисанска“.
Вредност: 248.460,00 денари

Во управна постапка од страна на Општина Кавадарци е предложен надоместок
од 615,00 ден по м2 или за 404 м2 вкупен износ од 248.460,00 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.
Бидејќи дел од странките се починати од страна на судот предметот е прекинат се
до расправање на оставината за починатите странки.

1. 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. kој 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. Во
изготвениот наод и мислење од страна на Бирото за судски вештачења за предметната
експроприрана недвижност е определен надоместок во износ од 3.931.378,00 денари.
Од страна на судот за експрорираната недвижност во површина од 1826 м2 со
Решение ВПП.бр.37/19 од 24.09.2021 година определен е надоместок во износ од
3.931.378,00 денари кое решение е потврдено и од Апелационен суд Скопје со Решение
ГЖ-3860/21 од 10.12.2021 година.
Противниците против решението на Апелационен суд Скопје имаат изјавено
Ревизија до Врховен суд на РСМ Скопје по која општината има доставено одговор на
ревизија.
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ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВ ПОЖАРНА ЕДИНИЦА
КАВАДАРЦИ

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНИ РАБОТНИ АКТИВНОСТИ НА
ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПРОТИВ ПОЖАРНА ЕДИНИЦА
ПРИ ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ЗА 2021 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 како интервентно возило 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.
 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 :

 Набавена е нова униформа за секојдневна употреба за сите пожарникари.
 Набавена е опрема за елементарна непогода земјотрес или сообраќајна незгода
(хидроуличени подизачи и држачи на тешки предмети урнатини или превртени возила, како и
воздучни перничиња за иста намена.)
 Опрема за нуркање (2 комплета) со гумен чамец за брзи интервенции и мотор за него со
моќност од 20 коњски сили.
 Набавени се 5 комплета изолациони апарати со комресиран воздух со боци, маски и самар за
носење.
 Набавени се 4 нови маски за изолациони апарати.
 Набавени се 17 нови пп црева за вода ø52
 Набавено е 200литри хемиско пенило за гаснење за пожар од класа Б
 Набавен е компресор за полнење на боци со компресиран воздух
 Набавена е опрема за Доброволното П.П Друштво Сашко Гешовски (30 униформи, 30 капчиња,
30 пара чевли и 100 маици). Како донација добиени за 10 конбинизони и професионални чизми.

4.

ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ

ТППЕ Кавадарци во текот на 2021 година интервенирале на сите пријави за пожар и барање за
технички интервенции.
Податоците од интервенциите за пожар и технички интервенции во текот на
2021година даден е на табелата прикажана подоле;

ПОЖАРИ
Внатрешни
(куќи,подрум,
таван, оџак)
Надворешен
(сува трева,
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Оџак
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33

24
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56

Во текот на 2021 година, ТППЕ Кавадарци интервенирале на 382 барања за интервенции во кои
30 интервенции за внатрешни пожари односно пожари настанати во куќа или дел од куќа како
подрум или таван,
169 интервенции за надворешен пожар односно пожар настанат на отворено кога горело и се
гаснело на запалена шума, нискостеблеста шума, сува трева или шамак.
71 интервенции на запален оџак.
41интервенции за запалени контејнери за ѓубре и
71 технички интервенции
5.

ТЕХНИЧКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

ТППЕ Кавадарци во текот на 2021година интервенирале на седумдесет и една (71)
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.
 Испомош на Ј.П комуналец при перење на улици во град Кавадарци.
 Испомош при правење на улици во градот.
 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.
Извршена е показна вежба за п.п заштита во основното училиште Страшо Пинџур во
с.Возарци
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.
Хидроуличната опрема која се користи за сообраќајни незгоди и елементарни непогоди
се сервисираат од страна на компанијата која е увозник и сервисер на истата опрема.

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 2021година практичните вежби ги извршуваа во кругот на
единицата и на местото за обуки наречено „новиот суд“.
Покрај физичките вежби одржувани се и тестирања на пожарникарите од областа теорија за ПП
заштита.
10.

ИЗМЕНИ ВО БРОЈНОСТ НА ТППЕ Кавадарци

Во текот на 2021година, 4 (четворица) пожарникари заминаа во пензија, а на нивно место се
вработени 4 (четворица) нови пожарникари. Бројот на пожарникари во ТППЕ Кавадарци
останува 26 пожарникари.
11.
12.

ПРИХОДИ ОД ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ
Нема
СОРАБОТКА СО ОППС (Општински Против Пожарен Сојуз)

Соработката со ОППС е на добро ниво. ТППЕ Кавадарци и ОППС се на редовна линија и
координација.
13.

СОРАБОТКА СО ОСТАНАТИТЕ ТППЕ

Во текот на годината ТППЕ Кавадарци имаше дополнителни интервенции како испомош
на ТППЕ во градовите Гевгелија, Куманово, Кочани, Берово и Пехчево по настанатите шумски
пожари.
14.
ПОТРЕБИ НА ТППЕ ВО НАРЕДНАТА ГОДИНА
-се решаваат тековно

15.

ОЦЕНА ЗА РАБОТАТА НА ТППЕ ВО 2021 год.

Во текот на 2021 година ТППЕ Кавадарци интервенираше на 382 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 значително
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 2021година 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 2021год Е НА ВИСОКО
ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ„ бр. 5/2002), член 96 од Деловникот на Совет на Општина
Кавадарци („Сл. Гласник на Општина Кавадарци 21/06), член 98 од Статутот на
Општина Кавадарци (Сл. Гласник на Општина Кавадарци) Комисијата за спорт му
предлага на Советот на Општина Кавадарци на седницата што ќе се одржи на ден
29.01.2020 година, да усвои

Извештај
за реализација на Програмата за активностите на Општина Кавадарци во
областа на спорт и млади во 2021 година

Врз основа на Правилникот за начинот, постапката и критериумите за
финансирање на програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на
спортот од интерес на општина Кавадарци бр.07-873/29 од 28.02.2014 година и
распишаниот Јавен повик за прибирање на апликации на програми/проекти за
финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2021 година наменети за
спортисти, спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на
општина Кавадарци општински и училишни сојузи бр.10-225/1 од 15.01.2021 година
Комисијата за спорт му предложи, а Советот на Општина Кавадарци ја усвои
Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во
2021 година бр.08-888/25 од 17.02.2021 година.
Согласно горенаведената Програма за активностите на Општина Кавадарци
во областа на спорт и млади бр.08-888/25 од 17.02.2021 година дел од спортските
активности се финансирани врз основа на апликација од страна на клубовите и во
рамките на одобрените средства од програмата, а финансирањето на проектите и
манифестации наведени во програмата се реализирани преку Сојуз на спортовите на
Кавадарци.
Во текот на 2021 година од Буџетот на Општина Кавадарци по Барање од
страна на Спортските клубови, а со решение
квартално им се исплатени
финансиските средства. За добиените финансиски средства спортските клубови се
задолжени и квартално да доставуваат Финансиски Извештаи кои се разгледуваат и
се усвојуваа со ЗАКЛУЧОЦИ од страна на комисијата за спорт на советот на
Општина Кавадарци и тоа со следниве: Заклучок бр. 08-1761/7 од 14.05.2021 год,
Заклучок бр. 08-1800/7 од 14.05.2021 год, Заклучок бр.08-5573/3 од 14.09.2021 год,
Заклучок бр. 08-5792/3 од 24.09.2021 год, Заклучок бр. 08-5874/3 од 28.09.2021 год,
Заклучок бр. 08-6069/3 од 13.10.2021 год, Заклучок бр. 08-6928/3 од 06.12.2021 год,
Заклучок бр. 08-7184/3 од 10.12.2021 год, Заклучок бр. 08/7362/3 од 20.12.2021 год,
Заклучок бр.08-7474/3 од 24.12.2021 год, Заклучок бр. 08-317/3 од 21.01.2022 год,
Заклучок бр. 08-551/3 од 26.01.2022 год. и Заклучок бр. 08-1750/3 од 07.03.2022 год.
1. Стрелачки клуб “Кавадарци” согласно Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се одборени 50 000
денари и истите се реализирани.

Врз основа на извештајот од стрелачкиот клуб бр. 05-6248/1 од 25.10.2021
година, бр.05-106/1 од 10.01.2022 година, одобрените средства се наменети за
финансирање на активностите на програмата на стрелачкиот клуб – верификација на
клубот, патни трошкови и набавка на муниција, воздушна пушка, одело.
2. Карате Клуб “Тиквеш” согласно Програмата за активностите на Општина
Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се одборени средства од 90
000 денари, исплатени се 45 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Карате клубот Тиквеш бр. 05-6239/1 од 25.10.2021
година, одобрените средства се наменети за надоместок за користење на спортски
објект и котизација во Карате Федерација.
3.Градски Ракометен клуб Тиквеш 2014 Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се
одборени средства од 1 800 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Г.Р.К “ Тиквеш “ 2014 бр. 08-1761/4 од 12.05.2021
година, бр. 05-397/1 од 20.01.2021 година, одобрените средства се наменети за
исплата на тренери, надоместок за користење на спортска сала, колективно
осигурување, исхрана и надоместок на играчи и исплата на судии и делегати за
одиграни натпревари.
4. К.К”Спортисимо” согласно Програмата за активностите
на Општина
Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се одобрени средства од 50
000 денари, исплатени се 25 000 денари и истите се реализирани .
Врз основа на извештајот од К.К “Спортисимо” бр. 05-7287/1 од 15.12.2021
година, одобрените средства се наменети за превоз, термини за користење на сала,
исплата на тренер по договор и опрема.
5. Ж.К.К “ Трокал “- Кавадарци согласно Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се одобрени
средста од 130 000 денари, исплатени се 65 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Ж.К.К “ Трокал “ Кавадарци бр. 05-7497/1 од
22.12.2021 година, одобрените средства се наменети за надоместок за термини во
спортска сала, превоз , храна и ноќевање и опрема.
6. Карате Клуб “Кавадарци” Кавадарци согласно Програмата за активностите
на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се одобрени
средства од 700 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Карате Клуб “Кавадарци” Кавадарци бр. 054491/1 од 13.07.2021 година, бр. 05-511/1 од 25.01.2022 година, одобрените средства
се наменети за надоместок за термини во спортска сала, превоз, храна, ноќевање и
котизации за учество.
7. Карате Клуб “Елен-Еден” с.Ваташа согласно Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се одобрени
средства од 120 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Карате Клуб “Елен-Еден” с. Ваташа бр. 05-7500/1
од 22.12.2021 година и бр. 05-507/1 од 25.01.2022 година, одобрените средства се
наменети за надоместок за превоз, храна и ноќевање, термини за користење на
сала, такси за учество.
8. Општински Сојуз на Училишен спорт –Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 години се
одобрени средства од 60 000 денари, исплатени се 30 000 денари и истите се
реализирани.
Врз основа на извештајот од Општински Сојуз на Училишен спорт –Кавадарци
бр.05-6442/1 од 05.11.2021 година, одобрените средства се наменети за организација
на регионални натпревари за организација на масовен велосипедски собир и
организација на новогодишен турнир во футсал.

9. Планинарско спортско друштво Орле Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година, се
одобрени средства од 60 000 денари, исплатени се 30 000 денари и истите се
реализирани.
Врз основа на извештајот од Планинарско спортско друштво Орле Кавадарци
бр. 05-6514/1 од 10.11.2021 година, одобрените средства се наменети за опрема,
превоз на планинари, книшки, маркици, сместување и др.
10. К.К “Академик” Кавадарци согласно Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се одобрени
средства од 60 000 денари, исплатени се 30 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од К.К Академик бр.05-7390/1 од 20.12.2021 година,
одобрените средства се наменети за плаќање на котизација, семинари за тренери, за
термини за спортската сала, за судиски и делегатски такси за натпреварите кои се
одиграни.
11. Џудо Клуб “Кожувчанка” Кавадарци согласно Програмата за активностите
на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се одобрени
средства од 70 000 денари и истите се реализирани .
Врз основа на извештајот од Џудо Клуб “Кожувчанка” Кавадарци бр.05-6627/1
од 16.11.2021 година и бр.05-146/1 од 11.01.2021 година, одобрените средства се
наменети за плакање на наемнина за тренинзи во спортска сала Јасмин Кавадарци,
годишна котизација и патни трошоци.
12. Карате клуб “Сансаи” Кавадарци согласно Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година, се одобрени
средства од 90 000 денари, исплатени се 45 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Карате клуб “Сансаи” Кавадарци бр. 08-6086/1 од
13.10.2021 година, одобрените средства се наменети за делумно покривање на
трошоците за термини, патни трошоци .
13. Р.К „Тиквеш Јуниори 2012“ Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се
одобрени средства од 110 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Р.К “Тиквеш Јуниори 2012” Кавадарци бр. 055773/1 од 23.09.2021 година и бр. 05-7639/1 од 30.12.2021 година, одобрените
средства се наменети за надоместоци на термини за тренинг во спортска сала
Јасмин.
14. Клуб за нуркање и пливање “Крачовица” согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се
одобрени средства од 60 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Клуб за нуркање и пливање “Крачовица” бр. 056930/1 од 30.11.2021 година, бр. 09-209/1 од 13.01.2022 година, средства се
искористени за сместување, превоз и докомплетирање на опрема .
15. Здружение на граѓани КИК БОКС „БУДО“ Кавадарци согласно Програмата
за активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година
се одобрени средства од 70 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Здружение на граѓани КИК БОКС „БУДО“
Кавадарци бр. 05-6666/1 од 17.11.2021 година и бр. 05-7645/1 од 31.12.2021 година,
средсвата се искористени за плаќање на закупнина на сала за вежбање, купување на
реквизити заштитна опрема.
16. Спортски риболовен клуб „ОСКАР“ Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се
одобрени средства од 50 000 денари.
Врз основа на извештајот од Спортски риболовен клуб „ОСКАР“ Кавадарци бр.
05-7371/1 од 17.12.2021 година, бр. 05-7059/1 од 06.12.2021 година, одобрените

средства се наменети за надоместоци котизација за лига натпревар и спортски
легитимации, котизација и книговодствени услуги.
17. Карате клуб „Ронин Каи-Кан“ Кавадарци
согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се
одобрени средства од 50 000 денари, исплатени се 25 000 денари и истите се
реализирани.
Врз основа на извештајот од Карате клуб „Ронин каи-кан“ Кавадарци бр. 057520/1 од 23.12.2021 година, одобрените средства се наменети за опрема за
тренинг.
18. К.Г.С „Партизан СРНИ“ Кавадарци согласно Програмата за активностите
на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се одобрени
средаства од 130 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од К.Г.С „Партизан СРНИ“ Кавадарци бр. 05-5876/1
од 28.09.2021 година и бр. 05-274/1 од 17.01.2022 година, одобрените средства се
наменети патни трошкови, исплата на тренер и за термини за тренинг.
19. Тениски Клуб „Црна Река“ Кавадарци согласно Програмата за активностите
на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година, се одобрени
средства од 50 000 денари истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Тениски Клуб „Црна Река“ Кавадарци бр. 056670/1 од 17.11.2021 година, бр. 05-319/1 од 18.01.2022 година, одобрените средства
се наменети за котизации во повеќе категории за учество во турнири.
20. Здружение Карате клуб „ЕНЕРЏИ–ОСС“ Кавадарци согласно Програмата
за активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година
се одобрени средства од 60 000 денари, исплатени се 30 000 денари и истите се
реализирани.
Врз основа на извештајот од Здружение Карате клуб „ЕНЕРЏИ –ОСС“
Кавадарци бр. 05-6409/1 од 04.11.2021 година, одобрените средства се наменети
годишна членарина за учество во карате федерацијата, превоз и котизација на
натпревари.
21. Здружение на спортови на вода „Тиквешки Делфини“ согласно Програмата
за активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година
се одобрени средства од 60 000 денари, исплатени се 30 000 денари и истите се
реализирани .
Врз основа на извештајот од Здружение на спортови на вода „Тиквешки
Делфини“ бр. 05-7374/1 од 17.12.2021 година, одобрените средства се наменети за
патни и административни трошоци.
22. Кошаркарски клуб „Про-Баскет 2019“ Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се
одобрени средства од 50 000 денари и истите се реализирани .
Врз основа на извештајот од Кошаркарски клуб „Про-Баскет 2019“ Кавадарци
бр. 05-6113/1 од 14.10.2021 година и бр. 05-97/1 од 10.01.2021 година, одобрените
средства се наменети за закуп на спортски сали, патни и административни трошоци.
23. Кошаркарски клуб „Про-Баскет Бал“ Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се
одобрени средства од 50 000 денари, исплатени се 25 000 денари и истите се
реализирани.
Врз основа на извештајот од Кошаркарски клуб „Про-Баскет Бал“ Кавадарци
бр. 05-7468/1 од 22.12.2021 година, одобрените средства се наменети за закуп на
спортски сали, патни и административни трошоци.
24. Нинџицу клуб „Татсиџин“
Кавадарци
согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година
одобрени се средства од 90 000 денари и истите се реализирани.

Врз основа на извештајот од Нинџицу клуб „Татсиџин“ Кавадарци бр.055797/1 од 23.09.2021 година, бр. 05-313/1 од 18.01.2022 година, одобрените средства
се наменети закуп на спортски Сали, патни и административни трошоци.
25. Пинг-понгарски клуб „Кавадарци“ Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се
одобрени средства од 40 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Пинг-понгарски клуб „Кавадарци“ Кавадарци бр.
05-5819/1 од 24.09.2021 година, бр. 05-7059/1 од 06.12.2021 година, одобрените
средства се наменети за закуп на спортски сали, патни и административни трошоци.
26. „Тиквешки Точакџии“ Кавадарци согласно програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се одобрени
средства од 50 000 денари, исплатеи се 25 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од „Тиквешки Точакџии“ Кавадарци бр. 05-7445/1 од
21.12.2021 година, одобрените средства се наменети за реализација на проектот
Алшар.
27. Боди билдинг клуб „Екстрим Џим 212“ Кавадарци согласно програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година, се
одобрени средства од 35 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Боди билдинг клуб „Екстрим Џим 212“ Кавадарци
бр. 05-6699/1 од 18.11.2021 година и бр. 05-394/1 од 20.01.2022 година, одобрените
средства се наменети за закуп на деловен простор во спортска сала Партизан.
28. Аеро клуб „Витачево“ Кавадарци согласно Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година одобрени се
средства од 50 000 денари, исплатени се 25 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Аеро клуб „Витачево“ Кавадарци бр. 05-7254/1 од
14.12.2021 година, одобрените средства се наменети за патни трошкови, ноќевања и
учество во меѓународни натпревари.
29. Атлетски клуб „Тиквеш“ Кавадарци согласно Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година одобрени се
средства од 80 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Атлетски клуб „Тиквеш“ Кавадарци бр. 10-4845/1
од 06.09.2019 година и бр. 05-7171/1 од 24.12.2019 година, одобрените средства се
наменети за патни трошоци, термини и опрема.
30. Планинарски клуб „Зелен Брег“ согласно Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година одобрени се
средства од 30 000 денари. Од страна на клубот не беше потпишан договор кој беше
изработен од службите на Општина Кавадарци и затоа немаше исплата на
одобрените финансиски средства и истите не се реализирани.
31. Кошаркарски клуб „Јасмин-95“ Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година
одобрени се средства од 780 000 денари и истите се реализирани.

Врз основа на извештајот од Кошаркарски клуб „Јасмин-95“ Кавадарци бр. 055875/1 од 28.09.2021 година, 05-1253/1 од 16.02.2022година, одобрените средства се
наменети за опрема, нафта и храна.
32. „Меридијан Атлетик Еко“ Кавадарци согласно Програмата за активностите
на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година одобрени се
средства од 40 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од „Меридијан Атлетик Еко“ Кавадарци бр. 05-7023/1
од 02.12.2021 година и бр. 05-208/1 од 13.01.2022 година, одобрените средства се
наменети за трошок за организација на маратон, медали и пехари.
33. Кик Бокс Клуб „Кавадарци“ Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година
одобрени се средства од 70 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Кик Бокс клуб „Кавадарци“ Кавадарци бр. 056952/1 од 30.11.2021 година и бр.05-393/1 од 20.01.2022 година, одобрените средства
се наменети за опрема за вежбање, патни трошоци.
34. Атлетски клуб „Кавадарци“ Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година
одобрени се средства од 50 000 денари, од страна на клубот се побарани и
исплатени 25 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Атлетски клуб „Кавадарци“ Кавадарци бр. 05138/1 од 11.01.2021 година, одобрените средства се наменети за патни трошоци,
исхрана и надгледно средство.
35. Ф.К Габер с. Ваташа, Кавадарци согласно Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година одобрени се
средства од 40 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Ф.К Габер с .Ваташа, Кавадарци бр. 05-6973/1 од
01.12.2021 година и бр. 05-395/1 од 20.01.2022 година одобрените средства се
наменети за патни трошоци, котизација судии делегати лекар и сл.
36. Ф.К Ваташа с. Ваташа, Кавадарци согласно Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година одобрени се
средства од 30 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Ф.К Ваташа, с .Ваташа Кавадарци бр. 05-6974/1
од 01.12.2021 година и бр. 05-396/1 од 20.01.2022 година одобрените средства се
наменети за патни трошоци, котизација судии делегати лекар и сл.
37. Ф.К. Сопотско Поле Кавадарци согласно Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година одобрени се
средства од 30 000 денари, исплатени се 15 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Ф.К Сопотско Поле Кавадарци бр. 05-7373/1 од
17.12.2021 година, одобрените средства се наменети за одржавање на фудбалски
терен, патни трошоци, котизација, судии делегати лекар и сл.

38. Ф.К ДМД Возарци, с.Возарци согласно Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година одобрени се
средства од 30 000 денари, исплатени се 15 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Ф.К ДМД Возарци, с.Возарци бр. 05-7398/1 од
20.12.2021 година, одобрените средства се наменети за одржавање на фудбалски
терен, патни трошоци, котизација, судии делегати лекар и сл.
39. Ф.К Марена с. Марена Кавадарци согласно Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година одобрени се
средства од 350 000 денари, исплатени се 200 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Ф.К Марена с. Марена Кавадарци бр. 05-7461/1
од 22.12.2021 година, одобрените средства се наменети за регистрација на игрчи,
делегати судии, лекар, камерман, исхрана на играчи патни трошоци и сл.
40. Здружение фитнес клуб “Будо-фит” Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се
одобрени средства од 50 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Здружение фитнес клуб “Будо-фит” Кавадарци
бр. 05-6668/1 од 17.11.2021 година и бр. 05-7646/1 од 31.12.2021 година, одобрените
средства се наменети за надоместок за термини во спортска сала.
41. Здружение РУТС-БЏЏ “Тиквеш” Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се
одобрени средства од 40 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Здружение РУТС-БЏЏ “Тиквеш” Кавадарци бр.
05-6664/1 од 17.11.2021 година и бр. 05-7647/1 од 31.12.2021 година, одобрените
средства се наменети за надоместок за термини во спортска сала, патни трошоци.
42. Здружение атлетски клуб „Олимпија 2019“ Кавадарци согласно Програмата
за активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година
се одобрени средства од 130 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Здружение атлетски клуб „Олимпија 2019“
Кавадарци бр. 05-5856/1 од 27.09.2021 година и бр. 05-7557/1 од 27.12.2021 година,
одобрените средства се наменети за надоместок за термини во спортска сала,
опрема за вежбање
43. Здружение одбојкарски клуб „Тиквеш Волеј 2019“ Кавадарци согласно
Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во
2021 година се одобрени средства од 130 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Здружение атлетски клуб „Олимпија 2019“
Кавадарци бр. 05-5855/1 од 27.09.2021 година и бр. 05-7558/1 од 27.12.2021 година,
одобрените средства се наменети за надоместок за термини во спортска сала,
опрема за вежбање.
44. Клуб за мал фудбал „Клими“ Кавадарци согласно Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се
одобрени средства од 50 000 денари, исплатени се 25 000 и истите се реализирани.

Врз основа на извештајот од Клуб за мал фудбал „Клими“ Кавадарци бр. 057514/1 од 23.12.2021 година, одобрените средства се наменети за надоместок за
термини во спортска сала, превоз.
45. Училишен спортски клуб „Димката А.Габерот“ Кавадарци согласно
Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во
2021 година се одобрени средства од 30 000 денари, исплатени се 15 000 денари и
истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Училишен спортски клуб „Димката А.Габерот“
Кавадарци бр. 05-7018/1 од 02.12.2021 година, одобрените средства се наменети за
надоместок за спортска опрема и реквизити и превоз.
46. Училишен спортски клуб „Тошо Велков Пепето“ Кавадарци согласно
Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во
2021 година се одобрени средства од 30 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Училишен спортски клуб „Тошо Велков Пепето“
Кавадарци бр. 05-1121/1 од 10.02.2022 година, одобрените средства се наменети за
набавка на фитнес справи.
47. Сојуз на спортовите на Кавадарци согласно програмата за активностите
на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се одобрени
средства од 750 000 денари, исплатени се 600 000 денари и истите се реализирани.
Врз основа на извештајот од Сојуз на спортовите на Кавадарци бр. 05-7008/1
од 02.12.2021 година и бр. 05-7648/1 од 31.12.2021 година, одобрените средства се
наменети за реализација на турнир Сестри Китеви, проект Избираме млади таленти,
Избор на спортист 2021, Февруарски поход, Сашко Нешковски, Ристо Танев, проект
Отворени забавни фудбалски школи (Опен-фан), Радио-телевизиски и новинарски
услухи, Сите на велосипед 2021, Кинолошка изложба, Промоција и развој на
атлетиката, Ден на скејтбординг, за награди за најдобрите спортисти со освоени
медали на Светски, Европски и Балкански првенства и учества во репрезентација на
колективни спортови во сите категории, и трошоци за работа на Сојуз на спортовите
на Кавадарци.
48. Градски фудбалски клуб Тиквеш 1930-Кавадарци согласно програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2021 година се
одобрени средства во висина од 5.000.000 денари.
Врз основа на извештаите од Градски фудбалски клуб Тиквеш 1930 Кавадарци
бр. 05-1800/4 од 12.05.2021, 05-1068/1 од 09.02.2022год, одобрените средствата се
наменети за котизација во ФФМ, регистрација на играчи, надомест на стручен штаб
тренери, спортски директор, надомест на фудбалери, исхрана на играчи, сметки за
стан, патни трошкови, возач, одржавање на фудбалски терени и сл.

Општина Кавадарци
Одделение за спорт и млади

ИЗВЕШТАЈ
аа активностите на Општина Кавадарци во областа на социјалната и здравствена
заштита за 2021 година
Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на социјалната
заштита за 2021 година, е димензионирана на 4.200.000,00 денари. Во текот на
календарската година 2021 Програмата за активностите на општина Кавадарци во
областа на социјална заштита има измени и дополнување објавени во (Сл.Гласник
бр.66/21) од 16.12.2021 година која се однесува на вкупниот износ од 4.600,000,00 денари
се заменува со износ 5.000,000,00 денари, измена и допшолнување објавена во
(Сл.Гласник бр.66/21) од 16.12.2021.
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 2021 година е
реализирана во целост која се должи на фактот што навреме и континуирано се
исплатуваат финансиските средства според 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.
Локална самоуправа Кавадарци како одговорен субјект во целост ги спроведува
законските одредби.
Во 2021 година процентот на реализација на програмата за активностите на
Општина Кавадарци - Локална Самоуправа во областа на социјална парична помош по
програма АО изнесува 3.902.300,00 денари или во проценти 92.91 %, по основ социјално
парична помош за вкупно 397 решение за кои ги исполнуваат законските услови
исплатени се 2.509.567,00 денарн, за вкупно 206 барања по основ новородениддеца во
2021 година исплатени се 1.392.733,00 денари или во проценти 69.64.
Аактивностите на Општина Кавадарци-Локална Самоуправа за 2021 година во
областа на здравствената заштита беа насочени кон потикнување, подржување и
помагање на здравстените институции на Општа Болница со проширена дејност.
Извршувањето по Програма 11 за здравстена заштита
изнесува 2.000.000,00 денари, во текот на тековната годината претрпе измена и
дополнување која се однесува на вкупниот износ од 2.000.000,00 денари на 500.000,00
денари, извршувањето е 500.000,00 денари или во проценти 100 %.
.

Изработил :
Јанинка Леова

Извештај од одделение за јавни дејности и култура за 2021 година
Советот на Општина Кавадарци по претходно доставена Предлог-програма за изменување и
дополнување на Програмата за актвиностите на Општина Кавадарци во областа на Културата
во 2021 година на 15.11.2021 година ДОНЕСЕ :
Програма за изменување и дополнување на Програмата за актвиностите на Општина
Кавадарци во областа на Културата во 2021 година.
Имено согласно горенаведното средствата од Буџетот на Општина Кавадарци предвидени за
активностите од областа на културата во 2021 година изнесувале 9.600.000 денари и се
распоредуваат за потикнување ,подржување и помагање на манифестации и проекти од
областа на културата .
Согласно мерките и протоколите изречени од Владата на Република Северна Македонија
ТРИ културни манифестации не се реализирани .
Во вкупно износот од 6.600.000 денари се ЗАМЕНУВА со износ од 1.702.151,18 денари со
вклучен ддв.
Нереализирани проекти-Културни манифестации
1. Културно стопанска манифестација Св Трифун 2021 година.
2. Културно лето Го сакам Кавадарци
3. Културно стопанска манифестација Тиквешки Гроздобер 2021 година
Во оперативните трошоци за културните трошоци за културните манифестации ПЕТ точки не
се Реализирани .
Но се додадени две точки што се реализирани ви 2021 година .
Во вкупно износот од 3.000.000 денари се заменува со износ од 1.450.000 денари .
Културен настан за 2021 година :
1. „Среќна Нова 2022 година “
Предвидени средства 1.702.151,18 денари Реализирани 1.675.259,00 денари .
Оперативни трошоци за 2021 година
1. Набавка на часовници и алки –Награда за дежурни лица за нова година
Предвидени и реализирани 139.712,00 денари со ддв.
2. Набавка на телевизори по повод празникот Водици предвидени 30.000 денари со
ддв , потрошени средства 15.600 денари со ддв.
3. Набавка на Огномет предвидени 300.000,00 денари , реализирани 217.636,00
денари со ддв
4. Набавка на Новогодишни Пакетчиња предвидени 400.000,00 денари ,
реализирани 379.606,00 денари со ддв.

Изработил : Сања Митев Дата
:07.03.2022 година

Извештај за реализација на годишен план на Сектор за образование и и спорт и
Сектор за култура и јавни дејности за 2021 година
Секторот за образование и спорт во Општина Кавадарци врз основа на планот и
програмата за 2021 своите надлежности ги има исполнето своите обврски во
зависност од дејноста за која е надлежен согласно Систематизацијата на работни
места. Сите надлежности во делот на Дадени се совети на секретарот за прашања
од неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата работа и подготвувени
Предлог – Програма за работата на секторот;Дадени се и пренесени инструкции,
спроведени се дадените насоки и дадени упатства за извршување на работите и
задачите во Секторот;Подготвени се предлог материјали и документи кои
содржат предлог програма за работа на секторот и со другите раководители на
сектори учествуваше во координирањето на подготовката на програмата за
работа на Општината; навремено, законито и квалитетно се завршенисе на
работите и задачите во секторот, како и следени се законите и другите прописи
од областа на локалната самоуправа, образование, спорт, социјална и здравствена
заштита, култура и јавни дејности и се грижеше за нивна примена во општината
и извршена е анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите
што се појавуваат во работата на секторот; остварени се редовни контакти и
координација на работата со другите раководители на сектори, разменувајќи со
нив информации, како и организирани и остварени се соработка со други органи
при вршењето на работите во секторот; иницирани се нови идеи за работи од
областа што ја покрива секторот и завршени се работи во врска со основањето,
финансирањето и администрирањето на основните, средните училишта и јавните
установи за социјална и детска заштита, култура и јавни дејности од подрачјето
на општината, подготвувани се предлози за институционална и финансиска
подршка на воспитните, образовните спортските установи, установите за
социјална и детска заштита и проекти од значење за општината,
Покренати се иницијативи за изменување и дополнување на наставните
планови и програми во постојните основни и средни училишта во согласност
со потребите на пазарот на трудот, програмите на установите за социјална и
детска, детски градинки, спортски здруженија и клубови за задоволување на
општите и посебните потреби на Општината;
предлагани и изготвувани се концепти на одлуки, програми и други системски
прашања и иницирани решенија на одредени проблеми и предлагани
заклучоци на концептите на работните тела како и учествуво или раководење
со проектни тимови од областа на образование,спорт, социјална и детска
заштита, култура и јавни дејности;
Во делот на основно образование се реализираа најсложени стручноадминистративни работи и задачи од надлежност на Одделението за основно
образование со повремени упатства и надзор од раководителот на одделенито;
Се изврши врши евалуација на материјално техничките услови во објектите во
кои се сместени институциите од областа на основното образование и

евалуација на потребите за основање и работа на образовни институции на
локално ниво;
Се изврши евалуација на потребите за организиран превоз и исхрана на
учениците од основно образование и предлага решенија и активности;
се следеше имплементацијата на Националната Програма за основно
образование, како и се иницираа активности за подобрување на состојбите во
областа на основното образование;
се изврши евалуација на потребите за организиран превоз на учениците од
основно обраозвание и предлага решенија и активности, врши евалуација на
потребите за огрев училиштата за основно обраозвание и предлагаа решенија
и активности за негово обезбедување;
Се вршеше прибирање и обработка на податоци од институциите од областа
на основното образование во изработувањето на анализи, информации,
идентификување на потребите;
се координираа активностите за одржување на објектите во кои се сместени
институциите од областа на основнототобразование;
Се извршуваа најсложени стручно- административни работи и задачи од
надлежност на Одделението;
Се изврши евалуација на материјално техничките услови во објектите во кои
се сместени институциите од областа на средното образование и евалуација на
потребите за основање и работа на образовни институции за средно
образование на локално ниво;
Се
координираа активностите за одржување на објектите, се вршеа
евалуација на потребите за организиран превоз на учениците од средно
обраозвание и се предлагаа решенија и активности, се изврши евалуација на
потребите за огрев на училиштата за средно обраозвание и се предлагаа
решенија и активности за негово обезбедување;
Се следеше имплементацијата на Националната Програма за средно
образование;
Иницирани беа активности за подобрување на состојбите во областа на
средното образование;
Се предлагаше Стратегија за развој на средно образование на локално ниво
согласно потребите на пазарот на трудот;
Се вршеше прибирање и обработка на податоци од институциите од областа
на средното образование и изработува
анализи, информации,
идентификување на потребите;
Се координираа активностите за одржување на објектите во кои се сместени
институциите од областа на средното образование;
Се подготвуваше и следеше реализацијата на Годишната програма за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади ;
Се учествуваше во организацијата на манифестации од областа на спортот и
во организација на спортски манифестации на училишни спортови

Се следеше работата на училишните спортски клубови и учествуво во
реализација на програматакако и активностите и соработка со спортските
клубови на општинско ниво и се координираше во
реализацијата на
програмата на Општина Кавадарци во доменот на спортот
Се следеше работата и развојот на организациите од областа на спортот,
здруженија на граѓани и фондации и учество во изготвувањето на проектна
документација;
По потреба изготвува извештаи, информации за потребите на Градоначалникот и
Советот
Се водеше грижа за стручно усовршување на работната дисциплина на
вработените во секторот и одговара за својата работата во рамките на своите
овластувања
Покрај редовните обврски во административни активности како регулирање на
работен однос на вработените во основно и средно образование со давање на
согласност Секторот за обрзование и спорт има учество во сумирање на податоци,
изготвување на формулари за апликација за капитално инвестирање, прибирање
податоци за основни податоци на дејноста и проследување на акти во
надлежност на МОН и други релевантни институции како и давање предлози и
сугестии за одредени проблеми на директорите од основни и средни училишта .
Вработените во Сектор за образование и спорт со детска и социјална заштита во
2021 година и и вработените во кулура и јавни дејности.
ги координираа сите активности кои се реализираа во основните,
средниучилишта и детска заштита како и вработените во кулура и јавни
дејности.
Беа изврше евалуација на материјално техничките услови во објектите во кои се
сместени установи од областа на детската заштита и евалуација на потребите за
основање и работа на институциите за детска заштита и предучилишно
воситување на локално ниво;
Се координираа активностите за одржување на објектите во кои се сместени
установите за детска заштита
Беше следена и иврше проценка на материјално-техничко-технолошки услови на
градинките на подрачјето на општината и подготвува програма за одржување,
реконструкција и изградба на истите,
Се следеше подготвувањето на предлогот за усвојување на годишната програма
за работа и извештајот за реализација на годишната програма, како и за
годишниот финансиски план и годишната сметка на установите за детска
заштита на подрачјето на Општината;
Се предлагаа мерки и активности за поддршка и помош на иницијативите за
модернизација на установите за детска заштита, за подобрување на
функционалните аспекти на истите и нивото на опременост.
Во делот на култура и јавни дејноти согласно програмата за култура во 2021
година беа реализирани дел од предвидените активности а дел беа спречени
оради протоклите за заштита од Ковид 19 мерките.

Побројни активности се реализирани за апликации за капитално инвестирање со
учество на општината, МОН, АМС,МТСП, амбасади и други институции со кои се
реализирани повеќе проекти:
1. ООУ Тошо Велков Пепето
Он лајн наставата е комплетно обезбедени копјутери, санација на санитарни
јазли, започната реконструкција на кров, реконструкција на под
2. ООУ Тоде Х.Тефов Кавадарци
Реконструкција и адаптација на просторија во училишна библиотека , нов
мебел и ентериер во просторија за продолжен престој , опрема за
училнициво спортска сала и во канцелариите, набавка на компјутери,
реконструкција на санитарни чворови, реновирање на училиници
Набавка на сензорна врата .
3. ООУ Страшо Пинџур
-Изградба на нова спортска сала, реконструкција и санација на ходници, тоалети,
комплетна промена на врати, асфалтирање на двор, санација на фасади,
реконструкција на фасада и столарија, кров и подови во с. Возарци,
4.ООУ Димката Ангелов Габерот Кавадарци
Замена на старо со ново осветлување, Замена на радијатори,
рекострукција на подови и ѕидови, замена на внатршни врати,
Реконструкција на санитарни јазли, Реконструкција на електрична
инсталација, оградување на училиште во с. Сопот, реконструкција на
подови и изградба на нови санитарни јазли во с. Сопот
5 ООУ Димката А. Габерот с. Ваташа
Реконструкција и санација на подови, на подови во училници, изградба
на нова спортска сала, набавка на образовни помагала, интерактивни
табли, поставување на оградна мрежа на дел од училишен двор и
набавка на парен котел на пелети
6. OOУ Гоце Делчев

Извршено е хортикултурно уредување во училишен двор.
Набавени се лаптоп уреди, санација на училници, реконструкција на тоалети
вопродолжен престој, замена на влезни порти во училиштето и поплочување на
пристапни патеки во училиштето.
7. ОМБУ Лазо М. Рале
Набавка на инструментална опрема и внатршен мебел и реконструкции на врати
и топол премин на училиштето со спортска сала

Средно образование
1.

Гимназија Добри Даскалов

Реконструкција на под во училници, асвалтирање на спортски терени, демонтажа
и монтажа на врати и прозори, санација на таван во ходниците, доопремување со
училишен мебел, демонтажа и монтажа на нова ограда, поставување на вештачка
трева и ограда околу училиштата со санација на камениот ѕид реконструкција на
тоалети со набавка на санитарии и други тековни активности. -Реконструкција на
санитарни јазли,-Реконструкција на ходник,-Реконструкција и опремување на
училишна библиотека, Промена на осветлување во училиштето во спортската
сала и во училишниот двор
2. СОЗШУ Ѓорче Петров
Оградување на двор , санација и реконструкција на подови, топол премин од
училиште до спортстка сала, реконструкција на библиотека, санација на ѕидни
површини, поставување на заштитна ограда, реконструкција на училници и други
тековни активности
3. Киро С. Брко
-Реконструкција на ѕид во двор со буња плочки 2 фаза;
-Изградба на
тоалет за ученици со посебни потреби ;
-Монтиран е
10 КВ сончеви
панели на кровот на училиштето за заштеда и продажба на ел. енергија ;
(донација од Ротари клубот ) -Комплетна замена на 572 арматури за
осветлувањето со штедливи Лед сијалици;
-Комплетна
реконструкција на подовите во училниците и холовите 1500 м2;
Реконструкција на 2 соблекувални во спортската сала; -Реконструкција на
спортската сала со нов под , кров и осветлување; -Поставување
на
нов
систем за греење и ладење во спортската сала; -Промена
на
дрвената
столарија во училниците и холовите со Алуминиумска; -Репарирање на
подовите во холовите 600м2 ; -Реконструкција
со
проширување
на
тоалетите за новите кабинети и работилници
на приземјето. -Изградба
на просторија за состаноци и обуки со видео бим во холот на училиштето Проширување на системот на соларни панели за целата кровна
конструкција со вкупна моќност од 20 КВат ; - Реконструкција на дел од
кров ;
- Досредување и озеленување на останатиот дел од
училишниот двор ;

Раководител на Сектор за образование и спорт и
в.д. Раководител на Сектор за култура и јавни дејности
м-р Зорка В‘чкова

Godi{en izve{taj 2021 –Op{tina Kavadarci

DEL ^ETVRTI
Izve{taj za koristewe na sredstva od rezervite

4.Izve{taj za koristewe na sredstva od rezervite
Vo 2021 godina Op{tina Kavadarci Вкупно планирани средства за исплати по
основ на Тековна резерва изнесуваат 200,000 ден. Realizacija po osnov na rashodi
od sredstvata na rezervi во 2021 година изнесува 31.024 ден. – ednokraten
pari~en nadomest na vraboten za boleduvawe podolgo od {est meseci.
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Izve{taj od odgovorniot smetkovoditel
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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 2021 godina.
Priznavaweto na prihodite i drugite prilivi i rashodite i drugite odlivi
sodr`ani vo glavnata kniga na Buxetot vo 2021 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 2021 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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