Службен гласник
на Општина Кавадарци
Вонреден број

2019 година

РЕГИСТАР
на прописи објавени во “Службен гласник“ на Општина Кавадарци
за 2019 година
1.Градоначалник на Општина Кавадарци
1.1ЈАВНА ОБЈАВА
ред.
бр

ред.бр.
на актот
во
сл.гласн
ик
1
Јавна
43
1

2

3

страна
Назив на актите

Објава по управна 2
постапка арх.бр.15-78
Јавна Објава по управна 119
постапка арх.бр.11-102
Јавна Објава со арх.бр.11-133, 2
согласно член 84 од Законот за
општата
управна
постапка
(Службен весник на Република
Македонија“ бр.124/2015)
Јавна Објава со арх.бр.11-142, 3
согласно член 84 од Законот за
општата
управна
постапка
(Службен весник на Република
Македонија“ бр.124/2015)
Јавна Објава со арх.бр.11-149, 4
согласно член 84 од Законот за
општата
управна
постапка
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службе
н
гласни
к
34
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45

01.11.2019 г

48

20.12.2019 г

48

20.12.2019 г

48

20.12.2019 г

27.03.2019г

(Службен весник на Република
Македонија“ бр.124/2015)
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2.Совет на Општина Кавадарци
2.1 Одлуки
стр
бр. на
Назив на актите
служб
ен
гласни
к
Одлука за изменување и дополнување 80
31
на Одлуката за вредност на бодот за
пресметување на платите на државните
слуужбеници за 2019 година
Одлука за усвојување на Физибилити 82
31
студија за оправданост на концесија на
добра од општ интерес за третман на
комуналниот
отпад
во
општина
Кавадарци
Одлука за донесување на урбанистички 83
31
план за село Марена, Општина
Кавадарци , плански период 2014-2024
година
Одлука за прифаќањена предлогот за 84
31
воспоставување
на
меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Кавадарци и
Општина Демир Капија
Одлука за формирање на заедничка 86
31
комисија заподготовка на актите за
воспоставување
на
меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Кавадарци и
Општина Демир Капија
Одлука за доделување еднократка 90
31
парична помош на семејството од
Кавадарци
заради
полесно
надминување на последиците од
претрпена штета предизвикана од пожар
Одлука за давање на трајно користење 91
31
недвижен имот сопственост на Општина
Кавадраци (Училишна Спортска сала во
ООУ ,,Тоде Хаџи Тефов,,Кавадарци
Одлука за определување паричен 92
31
надоместок на членовите на Комисиите
за утврдување правен статус на
бесправен објект

датум
на
издавање

04.02.2019
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04.02.2019

04.02.2019

04.02.2019
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04.02.2019
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28

30

32

34

36

38

40

42

Одлука за усвојување на Стратегија за
лица со инвалидитет ЛАПЛИ за Општина
Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-108/1 од 23.01.2019 година за
утврдување на висина на бод за исплата
на
плата
на
административните
службеници вработени во ЈП Комуналец,
донесена од Директорот на ЈП
Комуналец.
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-89/6 од 22.01.2019 година за
усвојување на ценовник за обележување
на хоризонтална сигнализација донесена
од Управен одбор на ЈП Комуналец.
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-89/5 од 22.01.2019 година за
усвојување на ценовник за одржување
на локални патишта на територијата на
Општина Кавадарци донесена од
Управен одбор на ЈП Комуналец.
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-89/7 од 22.01.2019 година за
усвојување на ценовник за одржување
на полски патишта на територијата на
Општина Кавадарци донесена од
Управен одбор на ЈП Комуналец.
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-89/11 од 22.01.2019 година за
усвојување на ценовник за одржување
на сообраќајни знаци и столбови на
територијата на Општина Кавадарци
донесена од Управен одбор на ЈП
Комуналец.
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-89/10 од 22.01.2019 година за
усвојување на ценовник за прередување
на гранитни коцки на територијата на
Општина Кавадарци донесена од
Управен одбор на ЈП Комуналец.
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-89/10 од 22.01.2019 година за
усвојување на ценовник за одржување
на поплочени улици на територијата на
Општина Кавадарци донесена од
Управен одбор на ЈП Комуналец.
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-89/9 од 22.01.2019 година за
усвојување на ценовник за одржување
на урбана опрема на територијата на
Општина Кавадарци донесена од
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Управен одбор на ЈП Комуналец.
Одлука за давање согласност на
Годишен план за јавни набавки
Одлука за давање согласност за
донесување на Одлука за објавување на
Оглас за јавна набавка –изградба,
реконструкција и модернизација на
системот за улично осветлување во
Општина Кавадарци
Одлука за трансфер на финансиски
средства од Буџетот на Општина
Кавадарци за 2019 година на ЈП за јавни
паркиралишта ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ
Кавадарци
Одлука за финансиски придонес на
Проектот Рехабилитација на горен слој
на коловозната конструкција на улица
Тиквешко востание
Одлука за давање согласност за
склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во
врска со судски предмет ВПП бр/18
поведен пред Основен суд Кавадарци
Одлука за примање на донација на
Системза проценка на вредност на имот
и земјиште, менаџирање на решенија за
данок на имот и комунална такса
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-12/1 од 30.01.2019 година за
измена и дополнување на Годишен план
за вработување за 2019 година на ЈОУ
Дом на култура ,,Иван Мазов Климе“
Кавадарци , донесена од Управен одбор
на ЈОУ Дом на култура
Одлука за формирање на Локален Совет
за превенција на Општина Кавадарци
Одлука за давање на согласност за
реализација на Проектот,,Превенирање
на насилно однесување во училиштата и
интерактивни модели за развивање на
педагошки
компетенции
на
наставниците
Одлука за кофинансирање на Проект ,,
Изградба на главен фекален колектор за
Општина Кавадарци“
Одлука за сопствено учество на Општина
Кавадарци – Локална самоуправа при
аплицирање по Проект ,,Изградба на
фекална канализација во населено место
Раец
Одлука за определување приоритетен
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Проект ,,реконструкција на локален пат
до с.Крњево пред Биро за регионален
развој
Одлука за сопствено учество на Општина
Кавадарци –Локална самоуправа при
аплицирање по реконструкција на
локален пат Ладно Долче со с.Крњево
пред Биро за регионален развој
Одлука за усвојување на физибилити
студија за јавно приватно партнерство за
реконструкција на комплексот ,,Ла Луна
,,со воведување на нови СПА содржини
Одлука за усвојување на физибилити
студија за јавно приватно партнерство за
реконструкција на Градски базен и
уредување со реквизити за спорт и
рекреација на вода
Одлука за прифаќање на Заклучокот и
Препораката од физибилити студија за
јавно
приватно
партнерство
за
дозиградба на неизградениот дел кај
спортскиот центар ,,Јасмин,, Кавадарци
со сместувачки
капацитети за
спортистите и комерцијални содржини
во приземјето на објектот
Одлука за утврдување на потребата од
донесување на нова урбанистичко
планска документација за објакти
надвор од плански опфат
Одлука
за
воспоставување
на
меѓуопштинска
соработка
помеѓу
Општина Кавадарци и Општина Демир
Капија
Одлука за усвојување на Иницијативата
бр.08-745/1 од 07.02.2019 година за
ажурирање на Процена на загрозеност
на подрачјето на Општина Кавадарци од
сите ризици и опасност , од ЦУК
Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-26/1 од 12.02.2019 година за
утврдување на висина на бод за исплата
на
плата
на
административните
службеници вработени во ЈП Мито Хаџи
Василев Јасмин , донесена од
Директорот на ЈП Мито Хаџи Василев
Јасмин
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-39/1 од 11.02.2019 година за
утврдување на висина на бод за исплата
на
плата
на
административните
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службеници вработени во ЈОУ Детска
Градинка Рада Поцева Кавадарци,
донесена од Директорот на ЈОУ Детска
Градинка Рада Поцева Кавадарци
Одлука за доделување на финансиски
средства од Буџетот на Општина
Кавадарци за 2019 година
Одлука за отпис
на
застарени
побарувања и обврски во Буџетот на
Општина Кавадарци за 2018 година
Одлука за започнување на постапка за
гасификација на град Кавадарци
Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за определување на
заштитна зона Лукар, како заштитна зона
со води наменети за консумирање
Одлука заопределување на максимален
износ за доделување на поединечна
субвенција на граѓани за купување на
велоспеди за 2019 година
Одлука за давање согласност за
склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во
врска со судски предемет ВППбр.1/2019
поведен пред Основен суд Кавадарци
Одлука за давање согласност за
склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во
врска со судски предемет ВППбр.3/2019
поведен пред Основен суд Кавадарци
Одлука за давање согласност за
склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во
врска со судски предемет ВППбр.2017/17
поведен пред Основен суд Кавадарци
Одлука за давање на времено
користење
на
недвижен
имот
сопственост на Општина Кавадарци на ЈП
Комуналец Кавадарци
Одлука за определување на крајбрежен
појас на река Луда Мара во Општина
Кавадарци , опфатен со Урбанистички
план за село Сопот во изградба во КО
Сопот, Општина Кавадарци
Одлука за утврдување на потребата од
донесување на нова урбанистичко
планска документација за објекти
надвор од плански опфат
Одлука за примање донација на движен
имот-Специјално возило Пајак и давање
на трајно користење на ЈП ПАРКИНГ
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Одлука за примање и давање на
донација-за остварување на јавен
интерес –Донација на прочистувачи за
воздуход Ецотип Андреевски Илија и др
ДОО Скопје на СОУ Гимназија Добри
Даскалов Кавадарци и СОУ Ѓорче Петров
Кавадарци
Одлука за примање на донација-за
остварување на јавен интерес –светлоси
сообраќајни знаци со радар систем
Одлука за изменување и дополнување
на одлуката за примање и давање на
донација-за остварување на јавен
интерес –унапредеување, промоција и
подршка на дејностите од јавен интерес
од областа на заштитата на животната
средина и развојот на граѓанското
општество
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-584/8 од 04.03.2019 година за
изменување на Статутот на ЈП Комуналец
Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-584/5 од 04.03.2019година за
прифаќање
на
Правилникот
за
управување и утврдување на ред,
работно време и обезбедување на мир
на Градската капела и гробишта во
Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.03-17/3 од 15.02.2019 година за
усвојување на Програмата за работа на
ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ Кавадарци
Одлука за усвојување на Извештајот за
работа на ЈОУДом на култура Иван
Мазов Климе Кавадарци за 2018 година
Одлука за усвојување на Програма за
работа на ЈОУДом на култура Иван
Мазов Климе Кавадарци за 2019 година
Одлука за усвојување на Извештајот за
работа на ЈОУЛокален Музеј Галерија
Кавадарци за 2018 година
Одлука за усвојување на Извештајот за
работа на ЈОУБиблиотека Феткин
Кавадарци за 2018 година
Одлука за усвојување на Програма за
работа на ЈОУБиблиотека Феткин
Кавадарци за 2019 година
Одлука за давање согласност на одлука
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за расход на средства со арх.бр.02-54/9
од 28.02.2019 година , донесена на
седница на Управен одбор на ЈОУ
Библиотека Феткин Кавадарци.
Одлука за давање согласност на одлука
со арх.бр.01-28/5 од 08.02.2019 година ,
за измена и дополнување на Годишен
план за вработување за 2019 година на
ЈОУ Локален Музеј Галерија Кавадарци.
Одлука за давање согласност на одлука
со арх.бр.03-61/1 од 31.01.2019 година ,
за усвојување на Годишен план за
вработување за 2020 година на ООУ
Тошо ВЕЛКОВ Пепето Кавадарци.
Одлука за примање и пренесување на
вредност на ЈОУ Детска Градинка Рада
Поцева Кавадарци
Одлука за примање и пренесување на
вредност(дидактички
помагала
и
играчки) на ЈОУ Детска Градинка Рада
Поцева Кавадарци
Одлука за примање и пренесување на
вредност(опрема-мебел) на ЈОУ Детска
Градинка Рада Поцева Кавадарци
Одлука за примање на донација на
материјално добро-течно гориво од
ДПТУ ГАЛА , Гордана и Сашко ДОО
Кавадарци
Одлука за донесување, изменување и
дополнување на Детален Урбанистички
План за УБ 22К-дел и 23К-дел, Општина
Кавадарци
Одлука за давање согласност за
склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во
врска со судски предемет ВППбр.15/2019
поведен пред Основен суд Кавадарци
Одлука за започнување на постапка за
модернизација и автоматизација на
улично јавно осветлување со усвојување
на Физибилити студија за систем на
управување и следење на јавно
осветлување
Одлука за одобрување на Извештај за
вкупниот
договорен
износ
по
доверители
за
финансирање
на
доспеани, а неплатени обврски
Одлука за примање на донацијафинансиски средства наменети за
изградба на Кружен тек
Одлука за примање на донација на

217

33

15.03.2019г

218

33

15.03.2019г

221

33

15.03.2019г

223

33

15.03.2019г

225

33

15.03.2019г

228

33

15.03.2019г

230

33

15.03.2019г

232

33

15.03.2019г

4

35

09.04.2019г

78

35

09.04.2019г

81

35

09.04.2019г

83

35

09.04.2019г

12

14

16

18

34

36

42

44

46

48

50

материјално добро – тахограф од ДУТП
ВЕЛКОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кавадарци
Одлука за примање на донација на
материјално добро – моторни возила за
потребите на Министерството за
внатрешни работи – Полициска станица
од Општа надлежност Кавадарци
Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката примање на донација за
остварување на јавен интерес –
Светлосни сообраќајни знаци со радар
систем.
Одлука за утврдување на потребата од
донесувањена
нова
урбанистичко
планска документација за објекти
надвор од плански опфат
Одлука за одобрување на Програма за
изведување на отворено спортско
игралиште –Скејт Парк на ГП 3.1 од
измена и дополнување на ДУП за УП
Населба Јасмин
Одлука за давање согласност на Одлука
за изменување и дополнување на
Одлуката за утврдување на тарифа за
отстранување и чување на непрописно
паркирани и хаварисани возила на
територијата на град Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
за одобрување на набавка на течно
гориво за потребите на Јавното
претпријатие за јавни паркиралиште
ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ Кавадарци
Одлука за трансфер на финансиски
средства од Буџетот на Општина
Кавадарци за 2019 година на ЈП за
стопансисување со спортски објекти
Мито Хаџи Василев Јасмин Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
за отпис и расходовање на основни
средства, донесено на сеедница на
Училишен Одбор на ООУ Димката
Ангелов Габерот с.Ваташа
Одлука за давање согласност на
Статутарна одлука за измени и
дополнување на Статутот на ЈПУДГ Рада
Поцева Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
за донесување на Годишен План за
вработување за 2020 година на ЈОУ
Библиотека Феткин Кавадарци
Одлука за давање согласност за

84

35

09.04.2019г

86

35

09.04.2019г

88

35

09.04.2019г

89

35

09.04.2019г

100

35

09.04.2019г

102

35

09.04.2019г

105

35

09.04.2019г

106

35

09.04.2019г

108

35

09.04.2019г

109

35

09.04.2019г

110

35

09.04.2019г

52

2

4

6

10

прифаќање на Записник од спроведено
преговарање за спогодбено утврдување
на износот на обврските помеѓу Општина
Кавадарци и ЈП Комуналец Кавадарци
Одлука за давање согласност за
прифаќање на Записник од спроведено
преговарање за спогодбено утврдување
на износот на обврските помеѓу Општина
Росоман и ЈП Комуналец Кавадарци
Одлука за кофинансирање на проектот
,,Изградба на Скејт парк со 7 елементи и
уредување на пешачки и велосипедни
патеки во Вардарски Плански Регион
Одлука за одредување на приоритетен
проект,,Подобруваање
на
инфраструктурата
и
енергетската
ефикасност во СОЗШУ Ѓорќе Петров
Кавадарци
Одлука
за
ко-финансирање
при
аплицирање по проект,,Подобруваање
на инфраструктурата и енергетската
ефикасност во СОЗШУ Ѓорче Петров
Кавадарци
Одлука за определување на максимален
износ за доделување на поединечна
субвенција на граѓани за купување на
енергетско ефикасни грејни тела за 2019
година

111

35

09.04.2019г

5

36

14.05.2019г

7

36

14.05.2019г

8

36

14.05.2019г

15

36

14.05.2019г

47

36

14.05.2019г

50

36

14.05.2019г

52

36

14.05.2019г

53

36

14.05.2019г

55

36

14.05.2019г

16
18

20

22

24

26.

Заклучок по одлука
Одлука за давање согласност за
склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во
врска со судски предемет ВППбр.19/19
поведен пред Основен суд Кавадарци
Одлука за примање на донација на
материјално добро – Ревизија на
Дополнување на Основен проект за
Главен колектор за отпадни води на Град
Кавадарци до пречистителна станица –
зимени во тек на градба , од ДГПУ ГЕИНГ
Кребс унд Кифер Интернешнл и др.ДОО
Скопје
Одлука за примање на донација на
материјално добро – изразени како
изведување и реконструкција на
фонтани
Одлука за примање на донација на
материјално добро – изразени како
дрвени столици
Одлука за давање согласност на Одлука

30

32

36

38

40

42

44

46

48

50

2

за отпис и расходување на основни
средства
со
арх.бр.02-126/4
од
19.03.2019 година, донесена од УО на
ООУ Гоце ДЕЛЧЕВ Кавадарци
Одлука за утврдување на потребата од
донесувањена
нова
урбанистичко
планска документација за објекти
надвор од плански опфат
Одлука за ослободување од плаќање
надоместок за утврдување на правен
статус на бесправен објект
Одлука за утврдување на потребата за
поставување на урбана опрема и за
условите , начинот и постапката за
издавање на одобрение за поставување
на урбана опрема на подрачјето на
Општина Кавадарци
Одлука за утврдување на стандарди за
поставување на времени објекти и
урбана опрема на подрачјето на
Општина Кавадарци
Одлука за примање на донација наОсновни
Проекти со техничка
документација од КОНТИ ХИДРО ПЛАСТ
и предавање на ЈП Комуналец
Кавадарци
Одлука за престанување на важење на
Одлуките за давање на времено
користење на недвижна ствар на ЈП
Јасмин Кавадарци
Одлука за давање во закуп на недвижни
ствари на кп бр.13709 КО Кавадарци 2 во
сопственост на Општина Кавадарци по
пат на јавно наддавање
Одлука за примање на донација на
материјално добро – изразени како
изведување и реконструкција на
фонтани
Одлука за започнување на постапка за
доделување на договор за Јавно
Приватно партнерство за реконструкција
на комплексот Ла Луна со воведување на
нови СПА содржини, угостителски дел,
игротека и др содржини во форма на
отворен –покриен објект
Одлука за започнување на постапка за
доделување на договор за Јавно
Приватно партнерство за реконструкција
на Градски базен и уредување со
реквизити за спор и рекреација на вода
Одлука за донесување на конечен

58

36

14.05.2019г

59

36

14.05.2019г

63

36

14.05.2019г

70

36

14.05.2019г

84

36

14.05.2019г

87

36

14.05.2019г

88

36

14.05.2019г

91

36

14.05.2019г

93

36

14.05.2019г

96

36

14.05.2019г

5

37

31.05.2019

4
6

8

12

14

22

24

26

28

30

32

Измена и дополнување на Генерален
Урбанистички План на град Кавадарци и
населбите Ваташа и Глишиќ –Општина
Кавадарци, плански период(2016-2026)
Одлука за утврдување на Нацрт План за
село Дреново
Одлука за утврдување на потребата од
донесување на нова урбанистичко
планска документација за објекти
надвор од плански опфат
Одлука за примање на донација
материјално добро – метални столбови
за троатоари
Одлука за давање на согласност на
Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за утврдување на тарифа за
отстранување и чување на непрописно
паркирани и хаварисани возила на
територијата на град Кавадарци
Одлука за давање на согласност на
Одлука за определување на цена за
паркирање на патнички возила на
однапред определени места во склоп на
депото на ЈП Паркинг Кавадарци
Одлука за давање на согласност на
Одлука
со
арх.бр.02-208/3
од
06.02.2019година, за изменување на
Финансиски План на ЈП Комуналец
Кавадарци за 2019година
Одлука за давање на согласност на
Одлука
со
арх.бр.02-1241/4
од
15.05.2019година, за изменување на
Финансиски План на ЈП Комуналец
Кавадарци за 2019година
Одлука за давање на согласност на
Одлука
со
арх.бр.02-1241/3
од
15.05.2019година, за донација на
водомери со радио модули за
далечинско отчитување донесена од УО
на ЈП Комуналец Кавадарци
Одлука за давање на согласност на
Одлука
со
арх.бр.02-1290/6
од
23.05.2019година, за изменување на
Финансиски План на ЈП Комуналец
Кавадарци за 2019година
Одлука за давање на согласност на
Одлука
со
арх.бр.02-1290/5
од
23.05.2019година, за донација на
средства на Синдикалната организација
на ЈП Комуналец Кавадарци
Одлука за давање на согласност на

7

37

31.05.2019

8

37

31.05.2019

12

37

31.05.2019

15

37

31.05.2019

16

37

31.05.2019

22

37

31.05.2019

23

37

31.05.2019

24

37

31.05.2019

25

37

31.05.2019

26

37

31.05.2019

27

37

31.05.2019

Одлука
со
арх.бр.02-1290/4
23.05.2019година, за донација
лекување

34

38

42

2

4

6

8

10

12

од
за

Одлука за давање на согласност на
Одлука
со
арх.бр.02-1290/3
од
23.05.2019година, за давање согласност
за одземање на корисничко право
Одлука за давање во закуп на недвижни
ствари на КП бр.2700 КО Марена во
сопственост на Општина Кавадарци по
пат на електронско јавно надавање
Одлука за давање на согласност за
донесување Одлука за објавување на
Оглас за јавна набавка –изградба,
реконструкција и модернизација на
системот за улично осветлување во
општина Кавадарци
Статутарна Одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Општина
Кавадарци
Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за висината на цените за
собирање
и
транспортирање
на
комунален отпад во Општина Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
со арх.бр.02-1517/11 од 24.06.2019
година за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење или
водоснабдување на ЈП Комуналец
Кавадарци за регулиран период 20182020 година.
Одлука за давање согласност на Одлука
со арх.бр.02-1517/8 од 24.06.2019 година
за изменување и дополнување на
Одлука со арх.бр.02-852/6 од 12.07.2018
година за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани
отпадни води на
ЈП Комуналец
Кавадарци за регулиран период 20182020 година.
Одлука за давање согласност на Одлука
за склучување на договор за регулирање
на наплата на побарување по основ на
мкомунални услуги за правни лица
Одлука за давање согласност на Одлука
за ослободување од пресметување на
камата за задоцнето плаќање на долг на
физички лица корсници на комунални
услуги и трошоци во постапката

28

37

31.05.2019

28

37

31.05.2019

35

37

31.05.2019
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38

28.06.2019г

8

38

28.06.2019г

9

38

28.06.2019г

11

38

28.06.2019г

12

38

28.06.2019г

14

38

28.06.2019г

14

16

18

20

22

26

44

46

48

50

52

спроведена пред надлежен суд или
нотар
Одлука за давање согласност на
Извештај за годишен план со арх.бр.041549
од
25.06.2019
година
за
вработување
на
ЈП
Комуналец
Кавадарци за 2019 година
Одлука за давање согласност на
Годишен план со арх.бр.04-1550 од
25.06.2019 година за вработување на ЈП
Комуналец Кавадарци за 2020 година
Одлука за примање донација –Кабел за
улично осветлување во Општина
Кавадарци од ДПТУ Кожувчанка ДОО
увоз –извоз Кавадарци
Одлука за давање согласност на Договор
за деловно техничка соработка
Одлука за ослободување од плаќање
надоместок за добивање на Решение за
изградба
на
нова
електрична
нисконапонска
мрежа
за
јавно
осветлување
Одлука за давање на времено
користење објекти за спорт сопственост
на Општина Кавадарци на ЈП за
стопанисување со спортски објекти Мито
Хаџивасилев Јасмин Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
за донесување на Правилник за
внатрешна организација на работни
места во ЈОУ Детска Градинка Рада
Поцева Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
за донесување на Правилник за
систематизација на работни места во ЈОУ
Детска Градинка Рада Поцева Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
за утврдување на работно време на
вработените во ЈОУ Детска Градинка
Рада Поцева Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
за зголемување на деца во воспитни
групи за воспитната 2019/2020 година
во ЈОУ Детска Градинка Рада Поцева
Кавадарци
Одлука за утврдување на вредноста на
бодот за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на
директорот на ЈОУ Детска Градинка Рада
Поцева Кавадарци
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28.06.2019г
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28.06.2019г
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38

28.06.2019г
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38

28.06.2019г
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38

28.06.2019г

23

38

28.06.2019г

38

38

28.06.2019г

39
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28.06.2019г

41

38

28.06.2019г

42

38

28.06.2019г

44

38

28.06.2019г

54

56

58

60

62

64

2

6

20

22

24

26

Одлука за определување на ширина на
крајбрежен појас на Мрежичка река во
с.Мрежичко , Општина Кавадарци,
опфатена со Урбанистички план за село
Мрежичко,Општина Каваадрци
Одлука за откажување од корисничко
право на недвижен имот за КО
Кавадарци 2
Одлука за траен отпис на побарување од
правни лица –даночни обврзници по
основ на данок на имот
Одлука за давање согласност на Одлука
за прифаќање на Правилник за
внатрешна органиозација на работни
места во ЈП за јавни паркиралишта
ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
за долгорочно задолжување на ЈП за
јавни
паркиралишта
ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ Кавадарци
Одлука за издавање гаранција за
долгорочно задолжување на ЈП за јавни
паркиралишта ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ
Кавадарци
Одлука за изменување и дополнување
на Буџетот на Општина Кавадарци за
2019 година.

45

38

28.06.2019г

47

38

28.06.2019г

48

38

28.06.2019г

51

38

28.06.2019г

52

38

28.06.2019г

53

38

28.06.2019г

6

39

12.07.2019г

Одлука за распределба на средства од
Буџетот на Општина Кавадарци за 2019
година
Одлука за давање согласност на
Правилник
со
арх.бр.02-79/2
од
08.07.2019 година за изменување и
дополнување на Правилникот за
организација
на
работите,
систематизација на работните задаќи и
плати на вработените во ЈП Мито
Хаџивасилев Јасмин Кавадарци
Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за утврдување на стандарди
за поставување на времени објекти и
урбана опрема на подрачјето на
Општина Кавадарци
Одлука за утврдување потребата од
донесување на нова урбанистичко
планска документација за објекти
надвор од плански опфат
Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за резервирани средства за
експропријација во Буџетот на Општина

132

39

12.07.2019г

170

39

12.07.2019г

171

39

12.07.2019г

172

39

12.07.2019г

173

39

12.07.2019г

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

Кавадарци за 2019 година
Одлука за давање согласност за
склучување
судска
спогодба
за
регулирање на меѓусебни односи во
врска со судски предмет ВПП бр.16/19
заведен пред Основен суд Кавадарци
Одлука за давање согласност на
Годишен план за вработување за 2020
година на ЈОУ Локален Музеј Галерија
Кавадарци
Одлука за утврдување на неисполнети
услови за донесување на урбанистичко
планска документација усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр.13709
на
ул.Вишешница
КО
Кавадарци 2
Одлука за утврдување на неисполнети
услови за донесување на урбанистичко
планска документација усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр.10941 и кој зафаќа дел од КО
бр.10339
на ул.Орце Николов КО
Кавадарци 2
Одлука за утврдување на неисполнети
услови за донесување на урбанистичко
планска документација усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр.13709 на ул.Пано Мударов КО
Кавадарци 2
Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за формирање на зони за
утврдување на пазарната вредност на
недвижен имот и за утврдување на
вредноста на градежно неизградено
земјиште
и
градежно
изградено
земјиште за град Кавадарци и селата во
Општина Кавадарци
Одлука за донесување на Урбанистички
план за село Сопот, Општина Кавадарци
со плански период 2014-2024

176

39

12.07.2019г

173

39

12.07.2019г

181

39

12.07.2019г

182

39

12.07.2019г

184

39

12.07.2019г

185

39

12.07.2019г

186

39

12.07.2019г

Одлука за изменување и дополнување 189
на Одлуката за кофинансирање на
Проектот,, Реконструкција и адаптација
на објект Винска куќа - Кавадарци
Одлука за финансиски придонес на 190
проектот ,,Изградба на велосипедска
патека од мостот во с.Ваташа до
Моклишка воденица- фаза 1
Одлука за ослободување од плаќање 191
надоместок за утврдување на правен

39

12.07.2019г

39

12.07.2019г

39

12.07.2019г

48

50

52

2

4

8

10

12

14

22

статус на бесправен објект
Одлука за давање согласност на Одлука
со арх.бр.03-25/3 од 09.07.2019 за
донесување
на
Правилник
систематизација на работни места во ЈП
за јавни паркиралишта ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ Кавадарци
Одлука за отпочнување на постапка за
донесување на Одлуката за доделување
на договор за концесија за вршење на
јавна услуга согласно насоките од
Физибилити студијата за оправданост на
концесија на добра од општ интерес за
третман на комунален отпад во Општина
Кавадарци
Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за кофинансирање на
Проектот,,Изградба на главен фекален
колектор за отпадни води на Општина
Кавадарци
Одлука за изменување и дополнување
на Праг за Програми за развој на
Општина Кавадарци за 2019 година
Одлука за распределба на средства со
намена за изградба на други објекти и
локални улици и патишта
Одлука за утврдување потребата од
донесување на нова урбанистичко
планска документација за објекти
надвор од плански опфат
Одлука за примање на донација на
метеријално добро – изразено како
асфалтирање на паркинг плац на
ул.Фердо
Росомански,,спој
со
ул.Тиквешко Востание од ДПТУ Коле
Транс Инжинеринг увоз-извоз ДОО Штип
Одлука за давање согласност на Одлука
со арх.бр.02-1653/4 од 19.07.2019
година, за изменување на Програмата за
работа на ЈП Комуналец Кавадарци за
2019 донесена од Управен одбор на ЈП
Комуналец
Одлука за давање согласност на Одлука
со арх.бр.02-1653/3 од 19.07.2019
година, за продажба на расходовани
средства од спроведениот попис за 2018
година на ЈП Комуналец Кавадарци за
2019 донесена од Управен одбор на ЈП
Комуналец
Одлука за изменување и дополнување
на одлуката за кофинансирање на

193

39

12.07.2019г

194

39

12.07.2019г

196

39

12.07.2019г

4

40

31.07.2019г

6

40

31.07.2019г

9

40

31.07.2019г

9

40

31.07.2019г

12

40

31.07.2019г

13

40

31.07.2019г

19

40

31.07.2019г

24

26

28

30

2

4

6

2
4

12

Проектот
,,Изградба
на
фекална
канализација во населено место Раец
крак 1 фаза 2
Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за утврдување на
неисполнети услови за утврдување на
правен статус на бесправно изградени
објекти кој се наоѓа на КП бр.13709 на
ул.Пано Мударов КО Кавадарци
Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за утврдување на
неисполнети услови за утврдување на
правен статус на бесправно изградени
објекти кој се наоѓа на КП бр.13709 на
ул.Вишешница КО Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
со арх.бр.03-28/3 од 26.07.2019 година
за утврдување на цената на паркирање
на патнички моторни возила за време на
одржување на Традиционален Фестивал
Гроздобер 2019 донесена од Управен
одбор на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ
Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
со арх.бр.03-28/4 од 26.07.2019 година
за определување и исплата на паричен
надомест на ангажираните лица за
организирање на паркирањето за време
на одржување на Традиционален
Фестивал Гроздобер 2019 донесена од
Управен одбор на ЈП ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ Кавадарци
Одлука за ослободување од плаќање
надоместок за уредување на градежно
земјиште
Одлука за давање на согласност на
Одлука за долгорочно задолжување на
ЈП за јавни паркиралишта ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ Кавадарци
Одлука за давање на гаранција за
долгорочно задолжување на ЈП за јавни
паркиралишта
ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ
Кавадарци
Одлука за доделување на Награда 7ми
Септември
Одлука за продолжување на работното
време на угостителските објекти во
Општина Кавадарци за време на
одржување
на
Традиционалниот
Фестивал Гроздобер 2019 година
Одлука за давање согласност за

22

40

31.07.2019г

23

40

31.07.2019г

23

40

31.07.2019г

24

40

31.07.2019г

2

41

19.08.2019г

4

41

19.08.2019г

6

41

19.08.2019г

6

42

03.09.2019г

8

42

03.09.2019г

16

42

03.09.2019г

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

потпишување
на
Спогодба
за
раскинувањее на Договор за изведување
на градежни работи за изградба на
атмосферска
канализација
на
ул.Дисанска
Одлука за давање согласност за
потпишување
на
Спогодба
за
раскинувањее на Договор за изведување
на градежни работи за реконструкција
на мост во с.Ваташа
Одлука за давање согласност на
Спогодба за раскинувањее на Договор за
изведување на градежни работи за
изградба на паркиралиште
Одлука за примање и давање на
донација на метеријално- добро
моторно возило за потребите на
Министерството за внатрешни работи –
ПС ОН Кавадарци
Одлука за престанок на мандат на еден
од членовите на Училишен одбор на
ООУ
Страшо
Пинџур
Кавадарци
именуван од Совет на Општина
Кавадарци
Одлука за престанок на мандат на еден
од членовите на Училишен одбор на
ООУ Гоце Делчев Кавадарци именуван
од Совет на Општина Кавадарци
Одлука за престанок на мандат на еден
од членовите на Училишен одбор на
ООУ Тоде Хаџи Тефов Кавадарци
именуван од Совет на Општина
Кавадарци
Одлука за престанок на мандат на еден
од членовите на Училишен одбор на
ООУ Тошо Велков Пепето Кавадарци
именуван од Совет на Општина
Кавадарци
Одлука за престанок на мандат на еден
од членовите на Училишен одбор на
ООУ Димката А.Габерот Кавадарци
Кавадарци именуван од Совет на
Општина Кавадарци
Одлука за престанок на мандат на еден
од членовите на Училишен одбор на
ООУ Димката А.Габерот с.Ваташа
Кавадарци именуван од Совет на
Општина Кавадарци
Одлука за престанок на мандат на еден
од членовите на Училишен одбор на
ООМБУ Лазо Мицев РАЛЕ Кавадарци

18

42

03.09.2019г

21

42

03.09.2019г

23

42

03.09.2019г

25

42

03.09.2019г

27

42

03.09.2019г

29

42

03.09.2019г

30

42

03.09.2019г

31

42

03.09.2019г

33

42

03.09.2019г

34

42

03.09.2019г

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

именуван од Совет на Општина
Кавадарци
Одлука за прифаќање на предлогот за
воспсотавување
на
меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Кенотино ,
Општина Кавадарци , Општина Росоман
и Општина Демир Капија за реализација
на проект од регионален карактер –
изграба на акумулација Бучевник на
рекаА Дошница
Одлука за давање согласност на Одлука
со арх.бр,03-41/3 од 15.08.2019 година
за ангажирање на лица –редари за
време на Традиционалниот Фестивал
Гроздобер 2019 година
Одлука за усвојување на Извештајот за
финансиско работење на ЈП за јавни
паркиралишта ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ
Кавадарци за период од 01.01.2019 до
30.06.2019 година
Одлука за давање на согласност на
Одлука за изменување и дополнување
на Финансискиот план за 2019 година
донесена од УО на ЈП за јавни
паркиралишта ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ
Кавадарци
Одлука за давање на согласност на
Одлука за изменување и дополнување
на Годишен план за јавни набавки на ЈП
за јавни паркиралишта ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ Кавадарци
Одлука за давање согласност на
Правилник
за
изменување
и
дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во
ЈОУ Рада Поцева Кавадарци
Одлука за давање на согласност на
Одлука за давање на донација на
Манастир Св.Никола во с Моклиште
донесена од УО на ЈП Комуналец
Кавцадарци.
Одлука за давање на согласност на
Одлука за давање на донација на
Црковен одбор во с.Дреново донесена
од УО на ЈП Комуналец Кавцадарци.
Одлука за давање на согласност на
Одлука за давање на донација на Месна
заедница Куманичево од с.Куманичево
донесена од УО на ЈП Комуналец
Кавцадарци.
Одлука за давање на согласност на

36

42

03.09.2019г

37

42

03.09.2019г

38

42

03.09.2019г

38

42

03.09.2019г

41

42

03.09.2019г

44

42

03.09.2019г

45

42

03.09.2019г

46

42

03.09.2019г

48

42

03.09.2019г

49

42

03.09.2019г

56

58

60

62

64

38

60

62

64

66

68

70

72

Одлука за давање на донација на лицето
Борче Гичев
донесена од УО на ЈП
Комуналец Кавцадарци.
Одлука за утврдување на потребата за
донесување на нова урбанистичко
планска документација за објекти
надвор од плански опфат
Одлука за ослободување од плаќање
надоместок за утврдување на правен
статаус
на
бесправно
изградени
објекти(катна гаража)
Одлука за ослободување од плаќање
надоместок за утврдување на правен
статаус
на
бесправно
изградени
објекти(моклишки водовод)
Одлука за ослободување од плаќање
надоместок за утврдување на правен
статаус
на
бесправно
изградени
објекти(објект во ООУ Страшо Пинџур
Кавадарци)
Одлука за ослободување од плаќање
надоместок за утврдување на правен
статаус
на
бесправно
изградени
објекти(Градски гробишта)
Одлука за давање на согласност на
Годишен план за вработување за 2020
година од ООУ Тоде Хаџи Тефов
Кавадарци
Одлука за одржување и определување
на висината на надоместок за учество на
есенски панаѓур во град Кавадарци
Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за организирање и
дефинирање на условите за доставување
на стока на подрачјето на град
Кавадарци
Одлука за престанок на воспоставената
меѓуопштинска
соработка
помеѓу
Општина Кавадарци и Општина Велес
Одлука за примање на донација –детски
реквизити од Друштво за управување со
пакување и отпад од пакување
ПАКОМАК ДОО Скопје
Одлука за давање согласност за судско
порамнување во врска со судски
предмет бр.МАЛВП-79/2019
Одлука за давање согласност на
Годишен план за вработување во
Општина Кавадарци за 2020 година
Одлука за усвојување на шестмесечен
извештај за работа на ЈП Комуналец

53

42

03.09.2019г

57

42

03.09.2019г

58

42

03.09.2019г

59

42

03.09.2019г

61

42

03.09.2019г

26

43

26.09.2019

69

43

26.09.2019

72

43

26.09.2019

73

43

26.09.2019

75

43

26.09.2019

76

43

26.09.2019

78

43

26.09.2019

79

43

26.09.2019

74

76

78

80

82

84

88

92

94

96

98

Кавадарци за 2019 година
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-1943/1 од 20.09.2019 година за
утврдување на вредноста на бод за
исплата на плата на даватели на јавни
услуги и помошно технички лица
вработени во ЈП Комуналец Кавадарци
Одлука за усвојување на шестмесечен
извештај за работа на МХЕЦ Лукар
Кавадарци за 2019 година
Одлука за давање согласност на Одлука
бр.02-32 од 20.09.2019 година за
утврдување на вредноста на бод за
исплата на плата на даватели на јавни
услуги и помошно технички лица
вработени во МХЕЦ Лукар Кавадарци
Одлука за давање согласност на
Годишен план со арх.бр.04-299/1 од
16.09.2019 година- за вработување во
ЈОУ Дом на култура Иван Мазов Климе
Кавадарци за 2020 година
Одлука за давање согласност на
Статутарна Одлука бр.01-306/1 од
16.09.2019 година- за измена на Статутот
на ЈОУ Дом на култура Иван Мазов
Климе Кавадарци .
Одлука за примање на подарок движна
ствар уметничко-дело-слика од ЈОУ Дом
на култура Иван Мазов Климе Кавадарци
Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за утврдување на вредноста
на
бодот
за
платите
на
административните
службеници
и
зголемување на платите на помошно
техничките лица за 2019 година
Одлука за примање на донација –
материјално
добро-изградба
на
паркиралиште за велосипеди од Пивара
Скопје АД Скопје ПАКОМАК ДОО Скопје
Одлука за усвојување на Годишен
Извештај за работа на ЈОУДГ Рада
Поцева Кавадарци за воспитната
2018/2019
Одлука за усвојување на Годишна
Програма за работа на ЈОУДГ Рада
Поцева Кавадарци за воспитната
2019/2020
Одлука за давање согласност на
Правилник за измена и дополнување на
Правилникот за систематизација на
работни места во ЈОУДГ Рада Поцева

80

43

26.09.2019

81

43

26.09.2019

82

43

26.09.2019

83

43

26.09.2019

84

43

26.09.2019

85

43

26.09.2019

88

43

26.09.2019

91

43

26.09.2019

92

43

26.09.2019

93

43

26.09.2019

94

43

26.09.2019

100

102

2

4

6

8

12

16
18

20

22

2

4

Кавадарци
Одлука за престанок на важење на
Одлуката
за
воспоставување
на
меѓуопштинска
соработка
(проект
енергетска ефикасност) и раскинување
на Договор бр.08-3668/1 од 29.07.2013
година
Одлука за давање согласност за плаќање
на долг спрема Општина Неготино
(заедничко одделение за енергетска
ефикасност)
Одлука за изменување и дополнување
на Буџет на Општина Кавадарци за 2019
година
Одлука за распределба на средства од
Буџет на Општина Кавадарци за 2020
година
Одлука за изведување/поставување на
подземни садови за комунален отпад на
територијата на општина Кавадарци кои
не се предевидени со урбанистичко –
планска документација
Одлука за утврдување на потребата од
донесување на нова урбанистичко –
планска документација за објекти
надвор од плански опфат
Одлука за одобрување финансиски
средства од Буџетот на Општина
Кавадарци за 2019 година
Одлука за давање Согласност на ЈП
ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ Кавадарци
Одлука за давање Согласност на Одлука
за изменување и дополнување на
Одлука за утврдување на цена за
поставување на времени монтажни
гаражиЈП
ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ
Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука
со арх.бр.02-1979/4 од 03.10.2019 година
за донација на ФК Марена од с.Марена
Одлука за давање согласност на Одлука
со арх.бр.02-1979/3 од 03.10.2019 година
за донација на Радио клуб Искра од
Кавадарци
Одлука за престанок на важење на
Одлуката бр.08-5280/1 од 07.10.2019
година за изменување и дополнување
на Буџетот на Општина Кавадарци за
2019 година
Одлука за изменување и дополнување
на Буџетот на Општина Кавадарци за

95

43

26.09.2019

97

43

26.09.2019

4

44

08.10.2019 г

58

44

08.10.2019 г

60

44

08.10.2019 г

63

44

08.10.2019 г

67

44

08.10.2019 г

69

44

08.10.2019 г

71

44

08.10.2019 г

72

44

08.10.2019 г

74

44

08.10.2019 г

5

45

01.11.2019 г

7

45

01.11.2019 г

12

14

16

18

22

24

26

28

30

2019 година
Одлука за донесување на Урбанистички 72
план за село Дреново. Општина
Кавадарци со плански период 2014-2024
Одлуката за давање согласност за 74

склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи
во врска со судски предмет
ВПП.бр.30/19 поведен пред Основен
суд Кавадарци
Одлуката за давање во закуп на
недвижнa ствар на КП.бр.694/1 КО
Чемерско во сопственост на Општина
Кавадарци по пат на електронско
јавно наддавање
Одлуката за давање на времено
користење на недвижни ствари на
КП.бр.683 КО Бојанчиште сопственост
на Општина Кавадарци
Одлука за давање согласност на
Годишен план со арх.бр.04-82/1 од
16.10.2019 година за вработување на
ЈП за јавни паркиралишта,,ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ,, Кавадарци за 2019
година
Одлука за давање согласност на
Годишен план со арх.бр.04-83/1 од
16.10.2019 година за вработување на
ЈП за јавни паркиралишта,,ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ,, Кавадарци за 2020
година
Одлука за усвојување на Извештај за
редовното работење на ЈП за
стопанисување со спортски објекти
,,Мито Хаџи Василев
Јасмин,,
Кавадарци за прво полугодие од
2019 година
Одлука за давање согласност на
Одлука
со
арх..бр.02-94/4
од
08.10.2019 година, за формирање на
цена за поставување на рекламни
знамиња на јарболите пред спортска
сала,,Јасмин,, Кавадарци
Одлука за определување паричен
надоместок
на
членовите
на
комисиите за утврдување на правен
статус на бесправен објект

45

01.11.2019 г

45

01.11.2019 г

77

45

01.11.2019 г

79

45

01.11.2019 г

86

45

01.11.2019 г

87

45

01.11.2019 г

89

45

01.11.2019

90

45

01.11.2019 г

91

45

01.11.2019 г

32

34

40

42

4

10

Одлука за ослободување од плаќање
надоместок
за
уредување
на
градежно земјиште
Одлуката за утврдување на режим на
сообраќај за воведување на зонско
паркирање на определени јавни
површини во Општина Кавадарци
Одлуката
за
изменување
и
дополнување
на
Одлуката
за
утврдување на вредноста на бодот за
платите
на
административните
службеници, зголемување на платите
на помошно техничките лица и
зголемување
на
платите
на
вработените во ТППЕ
Одлуката за давање согласност на
Одлука
со
арх.бр.03-99/3
од
30.10.2019 година за изменување и
дополнување
на
Одлуката
за
утврдување на тарифа на цени по
зони, за организирање на зонско
паркирање

93

45

01.11.2019 г

94

45

01.11.2019 г

117

45

01.11.2019 г

119

45

01.11.2019 г

46

15.11.2019 г

46

15.11.2019 г

13

46

15.11.2019 г

16

46

15.11.2019 г

18

46

15.11.2019 г

20

46

15.11.2019 г

22

46

15.11.2019 г

24

46

15.11.2019 г

26

46

15.11.2019 г

Одлука за поддршка за основање на 6
Државно Средно Музичко уличиште во
Општина Кавадарци
Одлука за основање на Локална 10

установа-Локален Вински Музеј за
регион Тиквеш-Кавадарци
12

14

16

18

20

22

24

Одлука за давање Согласност за
склучување на Договор за одложено
плаќање на надоместокот за утврдување
на правен статус со извршна клаузула
Одлука за давање Согласност за
склучување за судско порамнување со
арх.бр.08-6055/7 од 14.11.2019 година
Одлука за давање Согласност за
склучување за судско порамнување со
арх.бр.08-6055/8 од 14.11.2019 година
Одлука за давање Согласност за
склучување за судско порамнување со
арх.бр.08-6055/9 од 14.11.2019 година
Одлука за давање Согласност за
склучување за судско порамнување со
арх.бр.08-6055/10 од 14.11.2019 година
Одлука за давање Согласност за
склучување за судско порамнување со
арх.бр.08-6055/11 од 14.11.2019 година
Одлука за давање Согласност за
склучување за судско порамнување со

28

30

32

34

38

42

44

46

50

арх.бр.08-6055/12 од 14.11.2019 година
Одлука за давање Согласност на Одлука
за донација за лекување на лицето Гоце
Василевски
Одлука за давање Согласност на Одлука
за одржување на гробишта во с.Ваташа
и за утврдување на висина на надомест
за нивно одржување
Одлука за одобрување финансиски
средства од Буџетот на Општина
Кавадарци за 2019 година
Одлука за организација, делокруг и
начинот на извршување на задачите на
општинската
администрација
на
Општина Кавадарци
Одлука за утврдување намалување на
плански опфат за Урбанистички План за
с.Возарци-плански период 2019-2029

29

46

15.11.2019 г

30

46

15.11.2019 г

32

46

15.11.2019 г

33

46

15.11.2019 г

67

46

15.11.2019 г

Одлуката за давање согласност за 70
изменување и дополнување на
Годишен план за вработување во
Општина Кавадарци за 2019 година
Одлуката за приклучување на 71
водоснабдинателниот систем на
с.Дабниште

46

15.11.2019 г

46

15.11.2019 г

Одлука за изготвување на проектно 72
техничка
документација
за
водоснабдување на м.в. Брушани и
поврзување со водоводна линија од
с.Бегниште
Одлуката
за
изменување
и 74

46

15.11.2019 г

46

15.11.2019 г

10

47

13.12.2019 г

12

47

13.12.2019 г

13

47

13.12.2019 г

15

47

13.12.2019 г

дополнување
на
Одлуката
за
финансиски придонес на Проектот
„Реконструкција на водоводни линии
и атмосферска канализација на улици
во с.Сопот“
4

6

8

10

Одлука за кофинансирање и одредување
на приоритетен Проект „Реконструкција
на регулирано речно корито на река
Луда Мара (од мост Слога дп згради
Силекс)“
Одлука за давање на користење на ЈП
Комуналец
Кавадарци-канализациона
мрежа-Фаза 2 во с.Раец
Одлука за кофинансирање на Проектот
за реконструкција водоводна линија,
одвојување на атмосферска од фекална
канализација со комплетно асфалтирање
на ул.Клинска и дел ул.Методија Џ.Џикот
Одлука за усвојување на урбанистичка

12

20

22

26

28

30

32
34

36

38

40

44

46

ревизија
Одлука за усогласеност на проектната
документација со Урбанистичка ревизија
за Општина кавадарци
Одлука за класификација на објектите за
спорт во рамки на Општинските Основни
и Средни училишта во сопственост на
Општина Кавадарци
Одлука за давање согласност за
издавање под закуп на училишен
простор во Општинските Основни и
Средни училишта во сопственост на
Општина Кавадарци
Одлука за транфер на финансиски
средства од Буџетот на Општина
Кавадарци за 2019 година на ЈП за
стопанисување со спортски објекти
„Мито Хаџи Василев Јасмин„ Кавадарци
Одлука за давање согласност за
склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните осноси во
врска со судскиот предмет ВПП бр. 41/19
пред Основен суд Кавадарци
Одлука за давање согласност за
склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните осноси во
врска со судскиот предмет ВПП бр. 21/19
пред Основен суд Кавадарци
Одлука за авто такси превоз на патници
во Општина Кавадарци
Одлука за откажување на корисничко
право на недвижен имот за КО
Кавадарци 2
Одлука за утврдување на потребата од
донесување на нова урбанистичко
планска документација за објекти надор
од планскиот опфат

16

47

13.12.2019 г

32

47

13.12.2019 г

35

47

13.12.2019 г

43

47

13.12.2019 г

44

47

13.12.2019 г

46

47

13.12.2019 г

58

47

13.12.2019 г

68

47

13.12.2019 г

70

47

13.12.2019 г

Одлука
за
изменување
и 74
дополнување на Годишен план за
вработување во Општина Кавадарци
за 2019 година
Одлука
за
изменување
и 75
дополнување на Годишен план за
вработување во Општина Кавадарци
за 2020 година

47

13.12.2019 г

47

13.12.2019 г

Одлука за усвојување на Извештајот за 138
работењето на ЈП Комуналец Кавадарци
за период од 01.01.-30.09.2019 година
Одлука за давање согласност на измена 139
на Финансискиот план за 2019 ЈП

47

13.12.2019 г

47

13.12.2019 г

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

Комуналец Кавадарци
Одлука за усвојување на Програмата за
работа на ЈП Комуналец Кавадарци за
2020 година
Одлука за давање согласност на измена
на Финансискиот план за 2020 ЈП
Комуналец Кавадарци
Одлука за усвојување на Извештајот за
работењето на МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ
Кавадарци за период од 01.01.30.09.2019 година
Одлука за давање согласност на измена
на Финансискиот план за 2019 МХЕЦ
ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци
Одлука за усвојување на Програмата за
работа на МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ
Кавадарци за 2020 година
Одлука за давање согласност на измена
на Финансискиот план за 2020 МХЕЦ
ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци
Одлука за давање согласност на
Правилникот
за
изменување
на
Правилникот за внатрешна организација
на ЈП Комуналец
Одлука за давање согласност на
Правилникот
за
изменување
на
Правилникот за систематизација на
работните места на ЈП Комуналец
Одлука за давање согласност на
Правилникот за изменување на Статутот
на ЈП Комуналец
Одлука за давање согласност на
Правилникот
за
изменување
на
Правилникот за основната плата и на
додатоци на плата на вработените во ЈП
Комуналец
Одлука за давање согласност на Одлука
за распределба на акумулирана добивка
(нераспределена
добивка)
на
ЈП
Комуналец од минати години
Одлука за усвојување на Извештајот за
редовното
работење
на
ЈП
за
стопанисување со спортски објекти
„Мито Хаџи Василев Јасмин„ Кавадарци
за третото тромесечие
Одлука за усвојување на Програмата за
работа и развој на ЈП за стопанисување
со спортски објекти „Мито Хаџи Василев
Јасмин„ за 2020 година
Одлука за усвојување на Програмата за
работа на ЈП за јавни паркиралишта

140

47

13.12.2019 г

142

47

13.12.2019 г
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47

13.12.2019 г
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47

13.12.2019 г

145

47

13.12.2019 г

146

47

13.12.2019 г

147

47

13.12.2019 г

149

47

13.12.2019 г

150

47

13.12.2019 г

151

47

13.12.2019 г
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47

13.12.2019 г
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47

13.12.2019 г
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47

13.12.2019 г

156

47

13.12.2019 г
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78

80

82

94

96
100

102

4
6

10
12

16
36

„ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ„ за 2020 година
Одлука за давање согласност на
Правилникот за плати, надоместоци на
плата и други примања на вработените
во ЈП за јавни паркиралишта „ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ„
Одлука за давање согласност на
Одлуката за утврдување на вредноста на
бодот за исплата на плати на
административните
службеници,
даватели на јавни услуги и помошно
техничките лица вработени во на ЈП за
јавни
паркиралишта
„ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ„
Одлука за давање согласност на
Одлуката за оттуѓување на движни
ствари донесена од Училишен одбор
„Тоде Хаџи Тефов“ Кавадарци
Одлука за давање согласност на
Одлуката за оттуѓување на движни
ствари донесена од Училишен одбор
„Страшо Пинџур“ Кавадарци
Одлука за давање согласност на Изменет
Годишен план за вработување за 2020
година на ООУ„Гоце Делчев“ Кавадарци
Одлука за давање Согласност за судско
порамнување
Одлука за усвојување на ЛОД –
Методологијата – Проект за јакнење на
локалната демократија
Одлука за примање и давање на
донација – товарно возило на ДПТШУТ
„Транспорт Вано“ ДООЕЛ Кавадарци
Одлука за извршување на Буџетот на
Општина Кавадарци за 2020 година
Одлука за утврдување на вредноста на
бодот за платите на административните
службеници
Одлука за благајнички максимум за 2020
година
Одлука за резервирани средства за
експропријација во Буџетот на Општина
Кавадарци за 2020 година
Одлука за измена на План за програми
за развој за 2020 година
Одлука за делегирање на надлежностите
на Општина Кавадарци за организирање
и
реализирање
на
културните
манифестации
во
Програмата
за
активностите на општина Кавадарци во
областа на културата за 2020 година на

157

47

13.12.2019 г

158

47

13.12.2019 г

160

47

13.12.2019 г

161

47

13.12.2019 г

168

47

13.12.2019 г

169

47

13.12.2019 г

172

47

13.12.2019 г

174

47

13.12.2019 г

57

49

25.12.2019 г

63

49

25.12.2019 г

66

49

25.12.2019 г

67

49

25.12.2019 г

76

49

25.12.2019 г

169

49

25.12.2019 г

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

76

78

80

88

правно лице
Одлука за давање согласност за
склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во
врска со судски предмет ВПП.бр.44-19
поведен пред Основен суд Кавадарци
Одлука за давање согласност на Јавните
општински установи од областа на
културата за издавање под закуп на
простор
сопственост на Општина
Кавадарци
Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за основање на ЈП за јавни
праркиралишта
Одлука за основање на подружница на
ЈП за јавни праркиралишта „ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ„ Кавадарци
Одлука за давање согласност на
Статутарна Одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈП
„ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ„ Кавадарци
Одлука за усвојување на Програмата за
работа на ЈОУ Дом на култура „Иван
Мазов Климе„ Кавадарци за 2020 година
Одлука за усвојување на Програмата за
работа на ЈОУ Библиотека „Феткин„
Кавадарци за 2020 година
Одлука за усвојување на Извештај за
работа на ЈОУ Музеј галерија-Кавадарци
за 2019 година
Одлука за усвојување на Програмата за
работа на ЈОУ Музеј галерија-Кавадарци
за 2020 година
Одлука за давање согласност на Одлука
за отпис на основни средства на
Гимназија Добри Даскалов Кавадарци
Одлука за основање мешовита установа
од областа на културата (АКТ ЗА
ОСНОВАЊЕ)
Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за регулирање на
меѓусебните односи на соосновачите на
мешовита Установа од областа на
културата
Одлука за давање на времено
користење на ЈП Комуналец КавадарциМини Пазарче (кај судот) за вршење на
дејноста
Одлука за давање согласност на
Одлуката за утврдување на тарифа за
отстранување и чување на непрописно

214

49

25.12.2019 г

217

49

25.12.2019 г

219

49

25.12.2019 г

220

49

25.12.2019 г

221

49

25.12.2019 г

222

49

25.12.2019 г

223

49

25.12.2019 г

225

49

25.12.2019 г

226

49

25.12.2019 г

227

49

25.12.2019 г

234

49

25.12.2019 г

240

49

25.12.2019 г

241

49

25.12.2019 г

259

49

25.12.2019 г

90

92

94

96

98

100

102

104

паркирани и хаварисани возила на
територијата на град Кавадарци бр.0310/3 од 13.12.2018 година, бр. 03-13/3 од
01.04.2019 година, донесена на ЈП за
јавни
паркиралишта
„ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ„ Кавадарци со арх.бр.03167/5
Одлука за давање согласност на Одлука
за изменување и дополнување на
Одлуката за утврдување на тарифа по
зони за организирање на зонско
паркирање
Одлука за давање согласност на Одлука
за утврдување на цена на пренос на
возила по барање на сопственикот на
возило (влечна служба и помош на пат)
Одлука за примање донација од ДПТУ
“КОЖУВЧАНКА“ ДОО Кавадарци товарно
моторно
возило
и
давање
на
Територијална Против Пожарна Единица
Кавадарци
Одлука за примање донација од ДПТУ
“Ја-Ми“
експорт-импорт
ДООЕЛ
Кавадарци за остварување на јавен оглас
за реализирање на проект „За чисто и
убаво Кавадарци„
Одлука за ослободување од плаќање
надомест за утврдување на правен
статус на бесправен објект м.в. „Спортска
сала„
Одлука за давање согласност на
Правилник за измена и дополнување на
Правилникот за систематизација на
ЈОУДГ „Рада Поцева„ Кавадарци
Одлука за согласност на ЈП Комуналец
Кавадарци за давање на времено
користење –автоѓубрарка за собирање
на смет на ЈКП „Кратово„ Кратово
Одлука за примање донација од ДГТП
“ПЕРКАН ПРОЕКТ“ ДООЕЛ Прилеп

261

49

25.12.2019 г

262

49

25.12.2019 г

264

49

25.12.2019 г

266

49

25.12.2019 г

267

49

25.12.2019 г

268

49

25.12.2019 г

270

49

25.12.2019 г

271

49

25.12.2019 г

стр

бр. на
службе
н
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к
31

2.2 Решенија
ред.
бр.
на
актот
14

Назив на актите

Решение за именување на членови на 87
заедничката комисија за меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Кавадарци и

датум
на
издавање

04.02.2019

24
30

32

34

36

38

40

42

66

18

24

30

Општина Демир Капија
Решение за именување на членови на
Локален Совет за превенција
Решение за разрешување и именување
на претставници на Општина Кавадарци
во Училишниот одбор на ООУ Страшо
Пинџур Кавадарци
Решение за разрешување и именување
на претставници на Општина Кавадарци
во Училишниот одбор на ООУ Тошо
Велков Пепето Кавадарци
Решение за разрешување и именување
на претставници на Општина Кавадарци
во Училишниот одбор на ООУ Гоце
Делчев Кавадарци
Решение за разрешување и именување
на претставници на Општина Кавадарци
во Училишниот одбор на ООУ Тоде Хаџи
Тефов Кавадарци
Решение за разрешување и именување
на претставници на Општина Кавадарци
во Училишниот одбор на ООУ Димката
Ангелов Габерот Кавадарци
Решение за разрешување и именување
на претставници на Општина Кавадарци
во Училишниот одбор на ООУ Димката
Ангелов Габерот с.Ваташа
Решение за разрешување и именување
на претставници на Општина Кавадарци
во Училишниот одбор на ООМБУ Лазо
Мицев РАЛЕ Кавадарци
Решение за изменување и дополнување
на Решението за избор на Претседател и
членови на Комисијата за еднакви
можности
Решение за давање позитивно мислење
на Програмата за ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците
од ООУ Страшо Пинџур Кавадарци и
подрачните училишта од с.Дреново,
с.Возарци и с.Марена за учебната
2019/2020 година
Решение за давање позитивно мислење
на Програмата за ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците
од ООУ Тошо Велков Пепето Кавадарци
за учебната 2019/2020 година
Решение за давање позитивно мислење
на Програмата за ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците
од ООУ Гоце Делчев Кавадарци за

23

32

20.02.2019

28

28

28.06.2019г

29

28

28.06.2019г

31

28

28.06.2019г

32

28

28.06.2019г

33

28

28.06.2019г

35

28

28.06.2019г

38

28

28.06.2019г

62

42

03.09.2019г

16

43

26.09.2019г

19

43

26.09.2019г

22

43

26.09.2019г

36

44

50

86

104

52

учебната 2019/2020 година
Решение за давање позитивно мислење
на Програмата за ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците
од ООУ Тоде Хаџи Тефов Кавадарци за
учебната 2019/2020 година
Решение за давање позитивно мислење
на Програмата за ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците
од ООУ Димката Ангелов Габерот
Кавадарци за учебната 2019/2020 година
Решение за давање позитивно мислење
на Програмата за ученички екскурзии и
други слободни активности на учениците
од ООУ Димката Ангелов Габерот
с.Ваташа за учебната 2019/2020 година
Решение за изменување и дополнување
на решението за изменување и
дополнување
на
Решението
за
разрешување
и
именување
на
претставници во УО на ЈОУ Локален
Музеј галерија Кавадарци

25

43

26.09.2019г

29

43

26.09.2019г

32

43

26.09.2019г

86

43

26.09.2019г

Решение за изменување и дополнување 98
на решението за изменување и
дополнување
на
Решението
за
разрешување
и
именување
на
претставници на Општина Кавадарци во
УО на ЈП Мито Хаџи Василев Јасмин
Кавадарци
Решение за разрешување и именување
76
на претставник на Општина Кавадарци
во Управниот Одбор на ЈУ
Меѓуопштински Центар за социјална
работа Кавадарци

43

26.09.2019г

46

15.11.2019 г

бр. на
службе
н
гласни
к
31

датум
на
издавање

2.3 Заклучоци
ред.
бр

ред.
бр.
на
актот
2

стра
Назив на актите

Заклучок за усвојување на Квартален 7
Извештај за извршување на Буџетот на
Општина Кавадарци за 2018 година –
четврти квартал

04.02.2019

28

30

32
34

36

20

32

38

42

46

48

50
6

Заклучок за усвојување Извештај за
работа на Општински совет за
превенција
против
малолетничка
деликвенција на град Кавадарци за 2018г
Заклучок за усвојување Програма за
работа на Општински совет за
превенција
против
малолетничка
деликвенција на град Кавадарци за 2019г
Заклучок за усвојување План и Програма
за работа на Совет на млади за 2019г
Заклучок за усвојување Програма за
работа на Општински совет за
безбедност во сообраќајот на патиштата
за 2019г
Заклучок за усвојување Програма за
организирање на манифестацијата Св
Трифун 2019г

99

31

04.02.2019

100

31

04.02.2019

101

31

04.02.2019

102

31

04.02.2019

104

31

04.02.2019

Заклучок за усвојување на Извештај
бр.13-6136/4 од 11.02.2019 година, за
реализација на Програмата ,,Кавадарци
прослава на Нова Година 2019 година од
Иноватива ГРУП ДОО Скопје
Заклучок за усвојување на Извештај за
реализација
на
Програмата
за
активностите на Оптина Кавадарци во
областа на спорт и млади во 2018 година
Заклучок за давање позитивно мислење
на Програмата за ученичките екскурзии и
други слободни активности на учениците
од ООУ Страшо Пинџур Кавадарци и
подраќните училишта од с.Дреново ,
с.Возарци и с.Марена во учебната
2018/2019 година.
Заклучок за усвојување на Извештајот
бр.09-380/3 од 18.02.2019 година, за
потрошените
средства
за
манифестацијата ,,Св Трифун 2019 ОД
Иноватива ГРУП ДОО Скопје
Заклучок за усвојување Информацијата
за распределба на средства за капитални
инвестиции од Буџетот на Општина
Кавадарци
Заклучок за усвојување Извештај за
реализација на програмата за изградба,
реконструкција
и
одржување
на
локалните
патишта
на
Општина
Кавадарци за 2018 година
Заклучок за актуелни состојби во врска
со загадувањето во град Кавадарци
Заклучок за усвојување на Годишен

19

32

20.02.2019

29

32

20.02.2019

35

32

20.02.2019

38

32

20.02.2019

44

32

20.02.2019

48

32

20.02.2019

49

32

20.02.2019

49

33

15.03.2019

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Извештај за работењето на Општина
Кавадарци за 2018 година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка
на
СОУ
Гимназија“Добри
Даскалов “Кавадарци за с/ка 78714,
60318, 90319, 78560, 78574, 78555 за
2018 година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка
на
СОЗШУ“Ѓорче
Петров“Кавадарци за с/ка 78712, 90317,
60315, 78568 за 2018 година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка на СОУ Киро Спанџов –Брко
Кавадарци за с/ка 603,903,787 за 2018
година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка на ООУ Тошо Велков Пепето
Кавадарци за с/ка 90310, 78716, 78523 за
2018 година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка на ООУ Страшо Пинџур
Кавадарци за с/ка 90317, 78712, 60315 за
2018 година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка на ООУ Димката Ангелов Габерот
Кавадарци за с/ка 90314, 78710, 60312,
60313 за 2018 година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка на ООУ Димката Ангелов Габерот
с.Ваташа за с/ка 90312, 78718, 78510,
78525, 78530 за 2018 година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка на ООУ Тоде Хаџи Тефов
Кавадарци за с/ка 90319, 78714, 78523 за
2018 година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка на ООУ Гоце Делчев Кавадарци за
с/ка 90310, 78715, 60318, 78503, 78541,
78575, 78580, 78594, 785А3, 785B8,
785F6, 78510, 785C2, 785D7, 785E1,
785GO, 785H5 за 2018 година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка на ООМБУ Лазо Мицев Рале
Кавадарци за с/ка 90310, 78716, 78523 за
2018 година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка на ЈОУДГ Рада Поцева Кавадарци
за с/ка 603, 787, 903 за 2018 година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка на ЈОУДом на култура Иван
Мазов-Климе Кавадарци за с/ка 603Б,

149

33

15.03.2019

150

33

15.03.2019

151

33

15.03.2019

152

33

15.03.2019

153

33

15.03.2019

154

33

15.03.2019

155

33

15.03.2019

156

33

15.03.2019

158

33

15.03.2019

159

33

15.03.2019

160

33

15.03.2019

161

33

15.03.2019

32

34

84

4

22

24

26

28

30

32

38

40

12

16

787, 903, 603-О за 2018 година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка на ЈОУ Библиотека Феткин
Кавадарци за с/ка 903, 787,60311, 60310
за 2018 година
Заклучок за усвојување на годишна
сметка на ЈОУ Локален Музеј Галерија
Кавадарци за с/ка 90316, 60314, 27811 за
2018 година
Заклучок за усвојување на Извештајот за
аерозагадувањето
во
Општина
Кавадарци
Заклучок за усвојување на Квартален
Извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Кавадарци за 2019 година –Прв
квартал
Заклучок за усвојување на Годишна
сметка и Финансиски Извештај на ЈП
Комуналец Кавадарци за 2018година
Заклучок за усвојување на Годишна
сметка на МХЕЦ Лукар ДООЕЛ Кавадарци
за 2018 година
Заклучок за усвојување на Годишен
Извештај за работа на ЈП Комуналец
Кавадарци за 2018 година
Заклучок за усвојување на Годишен
Извештај за работа на МХЕЦ Лукар
ДООЕЛ Кавадарци за 2018 година
Заклучок за усвојување на Годишна
сметка на ЈП за јавни паркиралишта
ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ Кавадарци за
2018година
Заклучок за усвојување на Извештај за
работа на ЈП за јавни паркиралишта
ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ Кавадарци за
2018година
Заклучок за усвојување на Годишна
сметка на ЈП за стопансисување со
спортски објекти Мито Хаџи Василев
Јасмин Кавадарци за 2018година
Заклучок за усвојување на Годишен
Извештај на ЈП за стопансисување со
спортски објекти Мито Хаџи Василев
Јасмин Кавадарци за 2018година
Заклучок за усвојување на Годишниот
Извештај за постпување со отпад по
Програмата за управување со отпад на
територијата на Општина Кавадарци за
2018 година
Заклучок за усвојување на Извештај за
работа на ЈП за јавни паркиралишта

163

33

15.03.2019

164

33

15.03.2019

219

33

15.03.2019г

6

35

09.04.2019г

92

35

09.04.2019г

93

35

09.04.2019г

95

35

09.04.2019г

96

35

09.04.2019г

97

35

09.04.2019г

98

35

09.04.2019г

102

35

09.04.2019г

104

35

09.04.2019г

17

36

14.05.2019г

18

37

31.05.2019г

18

20

44

24

66
4

8

30
2

4

6

8

10

ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ Кавадарци за
2018година за период од 01.01.2019 до
31.03.2019г
Заклучок за усвојување на тримесечен
извештај за работа на ЈП Комуналец
Кавадарци
Заклучок за усвојување на тримесечен
извештај за работа на МХЕЦ Лукар
ДООЕЛ Кавадарци
Заклучок за усвојување на Извештај –
мерење на трафостаници со цел
утврдување на фактичка состојба
Заклучок за усвојување на Програмата
Традиционален Фестивал Гроздобер
2019 година
Заклучок за усвојување на Програмата
Кавадарци Стрит Фестивал 2019 година
Заклучок за усвојување на Квартален
извештај за извршување на Буџетот на
Општина Кавадарци за 2019 година–
Втор квартал
Заклучок по програмата за изменување и
дополнувањена
Програмата
за
уредување на градежно земјиште на
просторот на Општина Кавадарци за
2019 година
Заклучок (откуп на грзоје )
Заклучок за усвојување на годишен
Извештај
за
воспитно-образовната
работа
на
СОУ
Гимназија“Добри
Даскалов “Кавадарци за учебната
2018/2019 година
Заклучок за усвојување на годишна
Програма за воспитно-образовна та
работа
на
СОУ
Гимназија“Добри
Даскалов “Кавадарци за учебната
2019/2020 година
Заклучок за усвојување на годишен
Извештај
за
воспитно-образовната
работа
на
СОЗШУ
Ѓорче
Петров“Кавадарци
за
учебната
2018/2019 година
Заклучок за усвојување на годишна
Програма
за
воспитно-образовната
работа
на
СОЗШУ
Ѓорче
Петров“Кавадарци
за
учебната
2019/2020 година
Заклучок за усвојување на годишен
Извештај за воспитно-образовна та
работа на СОУ Ќиро Спанџов Брко
Кавадарци за учебната 2018/2019 година

19

37

31.05.2019г

20

37

31.05.2019г

36

37

31.05.2019г

22

38

28.06.2019г

55

38

28.06.2019г

59

39

12.07.2019г

134

39

12.07.2019г

25
7

40
43

31.07.2019г
26.09.2019г

8

43

26.09.2019г

9

43

26.09.2019г

10

43

26.09.2019г

11

43

26.09.2019г

12

14

16

20

22

26

28

32

34

40

42

46

48

52

Заклучок за усвојување на годишна
Програма за воспитно-образовна та
работа на СОУ Ќиро Спанџов Брко
Кавадарци за учебната 2019/2020 година
Заклучок за усвојување на годишен
Извештај за работа на ООУ Страшо
Пинџур
“Кавадарци
за
учебната
2018/2019 година
Заклучок за усвојување на годишна
Програма за работа на ООУ Страшо
Пинџур
“Кавадарци
за
учебната
2019/2020 година
Заклучок за усвојување на годишен
Извештај за работа на ООУ Тошо Велков
Пепето Кавадарци за учебната 2018/2019
година
Заклучок за усвојување на годишна
Програма за работа на ООУ Тошо Велков
Пепето Кавадарци за учебната 2019/2020
година
Заклучок за усвојување на годишен
Извештај за работа на ООУ Гоце Делчев
Кавадарци за учебната 2018/2019 година
Заклучок за усвојување на годишна
Програма за работа на ООУ Гоце Делчев
Кавадарци за учебната 2018/2019 година
Заклучок за усвојување на годишен
Извештај за работа на ООУ Тоде Хаџи
Тефов Кавадарци за учебната 2018/2019
година
Заклучок за усвојување на годишна
Програма за работа на ООУ Тоде Хаџи
Тефов Кавадарци за учебната 2018/2019
година
Заклучок за усвојување на годишен
Извештај за работа на ООУ Димката
Ангелов Габерот Кавадарци за учебната
2018/2019 година
Заклучок за усвојување на годишна
Програма за работа на ООУ Димката
Ангелов Габерот Кавадарци за учебната
2018/2019 година
Заклучок за усвојување на годишен
Извештај за работа на ООУ Димката
Ангелов Габерот с.Ваташа за учебната
2018/2019 година
Заклучок за усвојување на годишна
Програма за работа на ООУ Димката
Ангелов Габерот с.Ваташа за учебната
2018/2019 година
Заклучок за усвојување на годишен

12

43

26.09.2019г

13

43

26.09.2019г

14

43

26.09.2019г

17

43

26.09.2019г

18

43

26.09.2019г

20

43

26.09.2019г

21

43

26.09.2019г

23

43

26.09.2019г

24

43

26.09.2019г

27

43

26.09.2019г

28

43

26.09.2019г

30

43

26.09.2019г

31

43

26.09.2019г

34

43

26.09.2019г

54

10

6
2

6

8

26

40

48

84

86

Извештај за работа на ОМБУ
Лазо
Мицев Рале за учебната 2018/2019
година
Заклучок за усвојување на Програма за
работа на ОМБУ Лазо Мицев Рале за
учебната 2018/2019 година
Заклучок за усвојување на Извештајот за
Традиционален Тиквешки Гроздобер
2019 година
Заклучок за усвојување на Квартален
Извештај за извршување на Буџетот на
Општина Кавадарци за 2019 година –
трети квартал
Заклучок за одобрување на План за
Програми за развој на Општина
Кавадарци за 2020 година
Заклучок за усвојување на Проектот со
арх.бр.10-6041/1 од 07.11.2019 година за
унапредување на воспитно-образовната
работа
во
воспитно
обрзовните
институции (училишта и градинки) во
општина Кавадарци
Заклучок за усвојување на Елаборатот со
срх.бр.08-5989/1 од 04.11.2019 година за
основање на Локална установа-Локален
Вински Музеј за регион ТиквешКавадарци
Заклучок за усвојување на Програмата за
организиран дочек на Новата 2020
година и Програмата Нова година.
Среќна нова 2020-та, од „Inovativa
GROUP“ ДОО Скопје
Заклучок за усвојување Анализа на целие
за вршење на видео надзор на
територијата на Општина Кавадарци
Заклучок по Барање за повторно
миселње за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина - металични
минерални суровини на Локалитетот
„Матушница-Исток„ Општина Гевгелија и
Општина Кавадарци за делот кој припаѓа
на територијата на Општина Кавадарци
Заклучок за усвојување на Извештајот за
работа на Општинскиот Совет за
превенција
против
малолетничка
деликвенција на град Кавадарци за 2019
година
Заклучок за усвојување на Програмата за
работа на Општинскиот Совет за
превенција
против
малолетничка

35

43

26.09.2019г

66

44

08.10.2019 г

45

01.11.2019 г

5

46

15.11.2019 г

8

46

15.11.2019 г

9

46

15.11.2019 г

28

46

15.11.2019 г

69

46

15.11.2019 г

73

46

15.11.2019 г

162

47

13.12.2019 г

163

47

13.12.2019 г

62

88

90

92
104
74
86

деликвенција на град Кавадарци за 2020
година
Заклучок за усвојување на Извештајот за
работа на Општинскиот Совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата
за 2019 година
Заклучок за усвојување на Програмата за
работа на Општинскиот Совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата
за 2020 година
Заклучок за давање негативно мислење
Заклучок
Заклучок по Иницијатива-земјоделци
Заклучок за усвојување Извештај за
реализација на пошумување за 2019
година согласно План за Пошумување
2019-2021 година

164

47

13.12.2019 г

165

47

13.12.2019 г

166
175
229
258

47
47
49
49

13.12.2019 г
13.12.2019 г
25.12.2019 г
25.12.2019 г

стр

датум
на
издавање

94

бр. на
службе
н
гласни
к
31

12

32

20.02.2019

30

32

20.02.2019

89

35

09.04.2019г

Програма за управување со отпад на 18
територијата на Општина Кавадарци за
2019 година
Програма за изменување и дополнување 45
на Програмата за располагање со

36

14.05.2019г

36

14.05.2019г

2.4 Програми
ред.
бр

ред.
бр.
на
актот
24

10

34

20

14

16

Назив на актите

Програма за заштита и благосостојба на
животните –третман на бездомни
кучиња, односно нерегистрирани и
регистрирани кучиња, затекнати на јавни
површини без присуство на сопственикот
за 2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за уредување на
градежно земјиште на просторот на
Општина Кавадарци за 2019 година
Програма за активностите на Општина
Кавадарци во областа на спорт и млади
во 2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за поставување на урбана
опрема на подрачјето на Општина
Кавадарци

04.02.2019

26

34

градежно земјиште во сопственост на РМ
на подрачјето
Програма за изменување и дополнување 56
на Програмата за изработка на
урбанистички планови во Општина
Кавадарци за 2019 година
Програма за изменување и дополнување 61
на Програмата за поставување на урбана
опрема на подрачјето на Општина
Кавадарци

36

14.05.2019г

36

14.05.2019г

10

Програма за изменување и дополнување 14
на Програмата за поставување на урбана
опрема на подрачјето на Општина
Кавадарци

37

31.05.2019Г

38

Програма за изменување и дополнување 31
на Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт
и млади за 2019 година

37

31.05.2019Г

40

Програма за изменување и дополнување
на Програмата за комунални дејности за
2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за уредување на
градежно земјиште на просторот на
Општина Кавадарци за 2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за комунални дејности за
2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за развој на Општина
Кавадарци за 2019 година
Програма за изменување и дополнување
на
Програмата
изработка
на
урбанистички планови во Општина
Кавадарци за 2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на
културата за 2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на
здравствената заштита за 2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за уредување на
градежно земјиште на просторот на
Општина Кавадарци за 2019 година
Програма за изменување и дополнување

33

37

31.05.2019Г

134

39

12.07.2019г

139

39

12.07.2019г

141

39

12.07.2019г

145

39

12.07.2019г

166

39

12.07.2019г

169

39

12.07.2019г

7

40

31.07.2019г

14

40

31.07.2019г

8

10

12

14

16

18

6

16

18

20

6

8

10

54

56

58

90

14

8

10

на Програмата работа во областа на
располагањето со градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија на
подрачјето на Општина Кавадарци за
2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на
здравствената заштита за 2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за развој на Општина
Кавадарци за 2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за работа во областа на
располагањето на градежното земјиште
во сопственост на Република Македонија
на подраќјето на Општина Кавадарци за
2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за поставување на урбана
опрема на подрачјето на Општина
Кавадарци
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за изработка на
урбанистички планови во Општина
Кавадарци за 2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за јавно зеленило за 2019
година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за комунални дејности за
2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за изработка на
урбанистички планови во Општина
Кавадарци за 2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за поставување на урбана
опрема на подрачјето на Општина
Кавадарци
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт
и млади во 2019 година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за уредување на
градежно земјиште на просторот на
Општина Кавадарци 2019 година
Програма за одржување на локалните
патишта и улици на подрачјето на
Општина Кавадарци во зимски услови за

17

40

31.07.2019г

18

40

31.07.2019г

9

42

03.09.2019

11

42

03.09.2019

12

42

03.09.2019

50

42

03.09.2019

36

43

26.09.2019г

38

43

26.09.2019г

89

43

26.09.2019

68

44

08.10.2019г

63

45

01.11.2019 г

65

45

01.11.2019 г

2019/2020 година (Зимска служба)
38

2

24

98

Програмата за
изменување
и 115
дополнување на Програмата за
Развој на општина Кавадарци за 2019
година
Програмата за
изменување
и 9
дополнување на Програмата за јавна
чистота за 2019 година

45

01.11.2019 г

47

13.12.2019 г

Програма за обезбедување на бесплатно 40
користење на лизгалиште на мраз за
учениците од основните и средните
училишта во општина Кавадарци
Програмата за
изменување
и 170

47

13.12.2019 г

47

13.12.2019 г

68

49

25.12.2019 г

77

49

25.12.2019 г

97

49

25.12.2019 г

103

49

25.12.2019 г

105

49

25.12.2019 г

116

49

25.12.2019 г

144

49

25.12.2019 г

149

49

25.12.2019 г

161

49

25.12.2019 г

165

49

25.12.2019 г

174

49

25.12.2019 г

180

49

25.12.2019 г

дополнување на Програмата за
поставување на урбана опрема на
подрачјето на Општина Кавадарци
14
18

20
22

24

26

28

30
32

34

40

42

Програма за работа на Совет на Општина
Кавадарци за 2020 година
Програма за уредување на градежно
земјиште на просторот на Општина
Кавадарци за 2020 година
Програма за комунални дејности за 2020
година
Програма за изградба, реконструкција и
одржување на локалните патишта во
Општина Кавадарци за 2020 година
Програма за работа во областа на
располагањето со градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија на
подрачјето на Општина Кавадарци за
2020 година
Програма за изработка и донесување на
урбанистички планови во Општина
Кавадарци за 2020 година
Годишна Програма за поставување на
времени објекти на подрачјето на
Општина Кавадарци за 2020 година
Програма за развој на Општина
Кавадарци за 2020 година
Програма за развој на невладиниот
сектор на Општина Кавадарци за 2020
година
Програма за активностите на Општина
Кавадарци во областа на културата за
2020 година
Програма
за
одбележување
на
годишнини и значајни настани и
личности во Општина Кавадарци за 2020
година
Програма за активностите на Општина

44

46

48
50

52

82

84

Кавадарци во областа на социјална
заштита за 2020 година
Програма за активностите на Општина
Кавадарци во областа на здравствена
заштита во Општина Кавадарци за 2020
година
Програма за активностите на Општина
Кавадарци
во
промоција
на
„Комуникација со јавноста„ за 2020
година
Програма за јавна чистота за 2020 година
Програма за активностите на Општина
Кавадарци во областа на јавното
зеленило за 2020 година
Програма за заштита и благосостојба на
животните-третман на бездомни кучиња,
односно нерегистрирани и регистрирани
кучиња, затекнати на јавни површини
без присуство на сопственикот-за 2020
година
Програма за спроведување на општите
мерки за заштита на населението од
заразни болести во 2020 година
Предлог-Програма за поставување на
урбана опрема на подрачјето на
Општина Кавадарци

183

49

25.12.2019 г

184

49

25.12.2019 г

193
206

49
49

25.12.2019 г
25.12.2019 г

210

49

25.12.2019 г

242

49

25.12.2019 г

258

49

25.12.2019 г

2.5. Други акти на Советот
ред.
бр

ред.
бр.
на
актот
16

44
4
6
38

Стр.

бр. на
службен
гласник

датум
на
издавање

89

31

04.02.2019г

41
10

32
33

20.02.2019г
15.03.2019г

50

33

15.03.2019г

167

33

15.03.2019г

Назив на актите

Правилник за измена и дополнување
на
Правиилникот
за
условите,
критериумите
и
постапката
за
доделување на еднократна парична
помош на физичко лице
План за пошумување
Годишна сметка на Буџетот на
Општина Кавадарци за 2018 година
Годишен извештај за работењето на
Општина Кавадарци за 2018 година
Правилник
за
користење
на
финансиски средства од Буџетот на
Општина
Кавадарци
за
субвенционирање на граѓаните на
подрачјето на Општина Кавадарци за
купување на велосипеди за 2019

4

8

28

4

20

36

36

14

16

18

42

2
8

година
Квартален Извештај за извршувањето
на Буџетот на Општина Кавадарци за
2019 година –Прв квартал
Правилник
за
користење
на
финансиски средства од Буџетот на
Општина
Кавадарци
за
субвенционирање
на граѓани за
купување на енергетско ефикасни
грејни тела за 2019 година
Тарифник за утврдување на висината
на надоместок за користење на објекти
за спорт во Општина Кавадарци
Квартален Извештај за извршувањето
на Буџетот на Општина Кавадарци за
2019 година –Втор квартал

7

35

09.04.2019г

10

36

14.05.2019г

25

38

28.06.2019г

61

39

12.07.2019г

Правилник за користење на возила- 81
патничко повекенаменско возило и
автобус на едно ниво, сопственост
на Општина Кавадарци
Правилник за начинот на вршење 95
на видео надзор на територијата на
Општина Кавадарци

45

01.11.2019 г

45

01.11.2019 г

Правилник
за
изменување
и
дополнување на Правилникот за
начинот на вршење на видео надзор на
територијата на Општина Кавадарци
Правилник за определување на
обврските и одговорностите на
администраторот на информацискиот
систем во Општина Кавадарци и на
овлчастените лица за Видео Надзорот
на територијата на Општина Кавадарци
Правилник за начинот и постапката за
давање на користење на објектите за
спорт во рамки на Општинските
Основни и Средни училишта во
сопственост на Општина Кавадарци
Тарифник за висината на надоместокот
за користење на објектите во рамки на
Општинските Основни и Средни
училишта во сопственост на Општина
Кавадарци
Стратегија за имплементација на
меѓуетничка интеграција во основното
и средното образование во Општина
Кавадарци
Буџет на Општина Кавадарци за 2020
годиа
Буџетски календар за подготовка и

5758

46

15.11.2019 г

17

47

13.12.2019 г

23

47

13.12.2019 г

30

47

13.12.2019 г

77

47

13.12.2019 г

9

49

25.12.2019 г

64

49

25.12.2019 г

38

донесување на Буџетот на Општина
Кавадарци за 2021 годиа
Правилник за начинот и постапката за 171
делегирање на надлежностите на
Општина Кавадарци за организирање и
реализирање
на
културните
манифестации по Програмата за
активностите на општина Кавадарци во
областа на културата за 2020 година на
правно лице

49

25.12.2019 г

Стр.

бр. на
службен
гласник

датум
на
издавање

112

35

09.04.2019г

197

39

12.07.2019г

6

41

19.08.2019г

7

41

19.08.2019г

2.6 Комисија за статут и прописи
ред.
бр

ред.
бр.
на
актот
53

53

7

7

Назив на актите

Техничка исправка на одлука
бр.08-1366/48
од
14.03.2019
година(судска спогодба)
Техничка исправка на одлука
бр.08-3654/3
од
05.07.2019
година(статутарна одлука за измена на
статут на Општина Кавадарци)
Техничка исправка на одлука
бр.08-4492/1
од
19.08.2019
година(ослободување од плаќање
надомест детска градинка)
Техничка исправка на Одлука за
ослободување од плаќање надоместок
за уредување на градежно земјиште
бр.08-4492/1 од 19.08.2019 година.

