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Број 28

23.02.2015 godina

на Општина Кавадарци

С О Д Р Ж И Н А
Re{enie za objavuvawe na Odluka za odreduvawe na
prioriteten proekt za izgradba na fekalna kanalizacija
vo s.Bohula;
Odluka za odreduvawe na prioriteten proekt za izgradba
na fekalna kanalizacija vo s.Bohula;
Re{enie za objavuvawe na Odluka za sopstveno u~estvo na
Op{tina Kavadarci pri aplicirawe po proektot
“Izgradba na fekalna kanalizacija vo s.Bohula”
Odluka za sopstveno u~estvo na Op{tina Kavadarci pri
aplicirawe po proektot “Izgradba na fekalna
kanalizacija vo s.Bohula”
Re{enie za objavuvawe na Odluka za raspredeluvawe na
finansiski sredstva nameneti za finansisrawe na proekti
i programski aktivnosti na zdru`enija i fondacii;
Odluka za raspredeluvawe na finansiski sredstva
nameneti za finansisrawe na proekti i programski
aktivnosti na zdru`enija i fondacii;
Re{enie za objavuvawe na Odluka za utvrduvawe Nacrt
Urbanisti~ki Plan za selo Marena Op{tina Kavadarci
2014-2024;
Odluka za utvrduvawe Nacrt Urbanisti~ki Plan za selo
Marena Op{tina Kavadarci 2014-2024;
Re{enie za objavuvawe na Odluka za usvojuvawe na
predlozite za upisna politika za Srednite op{tinski
u~ili{ta vo Op{tina Kavadarci so Zaklu~ok:
Odluka za usvojuvawe na predlozite za upisna politika za
Srednite op{tinski u~ili{ta vo Op{tina Kavadarci
Zaklu~ok po Odluka za usvojuvawe na predlozite za upisna
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politika za Srednite op{tinski u~ili{ta vo Op{tina
Kavadarci;
Re{enie za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na
Lokalna volonterska strategija za op{tina Kavadarci
2015-2018;
Zaklu~okot za usvojuvawe na Lokalna volonterska
strategija za op{tina Kavadarci 2015-2018;
Re{enie za objavuvawe na Odluka za odobruvawe na nabavka
na osnovni sredstvaso Zaklu~ok;
Odluka za odobruvawe na nabavka na osnovni sredstva;
Zaklu~ok po Odlukata za odobruvawe na nabavka na
osnovni sredstva;
Re{enie za objavuvawe na Odluka za odobruvawe na
finansiski sredstva od Buxetot na Op{tina Kavadarci za
2015 godina na Dom na kultura”Ivan Mazov-Klime”
Kavadarci za nabavka na stol~iwa-golema sala;
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva od Buxetot
na Op{tina Kavadarci za 2015 godina na Dom na
kultura”Ivan Mazov-Klime” Kavadarci za nabavka na
stol~iwa-golema sala;
Re{enie za objavuvawe na Zaklu~ok po Odlukata za
Odlukata za utvrduvawe na neispolneti uslovi za
donesuvawe na urbanisti~ko planska dokumentacija so koja
ke se izvr{i promena na trasata na soobrakajna
infrastruktura;
Zaklu~ok po Odlukata za Odlukata za utvrduvawe na
neispolneti uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko planska
dokumentacija so koja ke se izvr{i promena na trasata na
soobrakajna infrastruktura;
Re{enie za objavuvawe na Odlukata za utvrduvawe na
potrebata od donesuvawe na nova urbanisti~ko planska
dokumentacija za objekti nadvor od planskiot opfat;
Odlukata za utvrduvawe na potrebata od donesuvawe na
nova urbanisti~ko planska dokumentacija za objekti
nadvor od planskiot opfat;
Re{enie za objavuvawe na Odluka za utvrduvawe na
neispolneti uslovi za utvrduvawe na praven status na
bespravno izgraden objekt koj se naoga na KP.br.11457 i del
od KP.br.11448 vo KO Kavadarci 2;
Odluka za utvrduvawe na neispolneti uslovi za utvrduvawe
na praven status na bespravno izgraden objekt koj se naoga
na KP.br.11457 i del od KP.br.11448 vo KO Kavadarci 2;
Re{enie za objavuvawe na Odluka za utvrduvawe na
neispolneti uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko planska
dokumentacija so koja ke se izvr{i promena na trasata na
soobrakajna infrastruktura na KP.br.4169 i del od
KP.br.4786/1 KO Vata{a;
Odluka za utvrduvawe na neispolneti uslovi za donesuvawe
na urbanisti~ko planska dokumentacija so koja ke se
izvr{i promena na trasata na soobrakajna infrastruktura
na KP.br.4169 i del od KP.br.4786/1 KO Vata{a;
Re{enie za objavuvawe na Odluka za davawe na vremeno
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koristewe na nedvi`na stvar bez nadomestok sopstvenost
na Op{tina Kavadarci Mesni zaednici,,Braka Dosevi”;
Odluka za davawe na vremeno koristewe na nedvi`na stvar
bez nadomestok sopstvenost na Op{tina Kavadarci Mesni
zaednici,,Braka Dosevi”;
Re{enie za objavuvawe na Programa za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Programata za ureduvawe na grade`no
zemji{te na prostorot na Op{tina Kavadarci za 2015
godina;
Programa za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata za
ureduvawe na grade`no zemji{te na prostorot na Op{tina
Kavadarci za 2015 godina;
Re{enie za objavuvawe na Odluka za odobruvawe na
finansiski sredstva od Buxetot na Op{tina Kavadarci za
2015 godina(elementarna nepogoda-poplavi);
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva od Buxetot
na Op{tina Kavadarci za 2015 godina(elementarna
nepogoda-poplavi);
Re{enie za objavuvawe na Odluka za odobruvawe na
finansiski sredstva od Buxetot na Op{tina Kavadarci za
2015 godina(opo`arena ku}a);
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva od Buxetot
na Op{tina Kavadarci za 2015 godina(opo`arena ku}a);
Re{enie za objavuvawe na Programata za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Programata za izrabotka na urbanisti~ki
planovi vo Op{tina Kavadarci za 2015 godina;
Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata
za izrabotka na urbanisti~ki planovi vo Op{tina
Kavadarci za 2015 godina;
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na
Odluka za odreduvawe na prioriteten proekt za izgradba na fekalna
kanalizacija vo s.Bohula
1. SE OBJAVUVA Odluka za odreduvawe na prioriteten proekt za
izgradba na fekalna kanalizacija vo s.Bohula, donesena na sednicata na Sovetot
na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/1
OP[TINA KAVADARCI
23.02.2015 godina
GRADONA^ALNIK
Kavada rci
Dipl.prav.Aleksandar Panov
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 , а во врска со член 22 точка став 1 точка 3
од Законот за Локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/2002), член 132 став 1 од
Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на општина Кавадарци”бр.8/05),
Советот на Општина Кавадарци на седницата одржaна на ден 19.02.2015 година,
донесе
ОДЛУКА
за одредување на приоритетен проект за изградба на фекална канализација
во с.Бохула
Член 1
Се одредува проектот “Изградба на фекална канализација за с. Бохула,, како
приоритетен проект на Општина Кавадарци за аплицирање по јавниот повик за
прибирање на предлог проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби
и за развој на селата, за користење на средства од Програмата за рамномерен
регионален развој за 2015 година.
Член 2
Проектот опфаќа изградба на фекална канализација, односно изградба на
главните канализациони лини во с. Бохула во должина од 1.150 м (илјада сто и педесет)
метри.
Потребните средстава за изградба на фекалната канализација се со вкупен
износ од 4.000.000,00 денари.
Член 3
Финансиските средства за реализација на проектот во висина од 50% односно
2.000.000 денари ќе се обезбедат од Министерство за локална самоуправа – Биро за
регионален развој, и 50% односно 2.000.000 денари ќе се обезбедат од Буџетот на
Општина Кавадарци, Програма ГА и Програма Ј.
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Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ке се објави во Сужбен
Гласник на Општина Кавадарци.
Br.08 – 705/1
SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
19.02.2015 godina
Pretsedatel,
Kavadarci
M-r Gorica Pelivanova – Vilhelm
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na
Odluka za u~estvo na Op{tina Kavadarci pri aplicirawe na Proekt “Izgradba
na fekalna kanalizacija vo s.Bohula”
1. SE OBJAVUVA Odluka za u~estvo na Op{tina Kavadarci pri
aplicirawe na Proekt “Izgradba na fekalna kanalizacija vo s.Bohula”,
donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den
19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/2
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 , а во врска со член 22 точка став 1
точка 3 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/2002), член 132 став
1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на општина Кавадарци”бр.8/05),
Советот на Општина Кавадарци на седницата одржaна на ден 19.02.2015 година,
донесе
ОДЛУКА
за сопствено учество на општина Кавадарци при аплицирање по проектот ,, изградба
на фекална канализација во с,Бохула,,
Член 1
Општина Кавадарци учествува со сопствени средства при аплицирање по
проектот ,, Изградба на фекална канализација во с,Бохула,, пред Бирото за регионален
развој на Р.М.
Член 2
Вкупната вредност на проектот ,, Изградба на фекална канализација во
с,Бохула,, изнесува 4.000.000,00 денари. Општина Кавадарци учествува во износ од
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2.000.000 денари, односно 50% од вкупниот износ на проектот. Останатите средства
во висина од 50% односно 2.000.000 денари ќе се обезбедат од Министерство за
локална самоуправа – Биро за регионален развој
Член 3
Финансиските средства од член 2 на оваа одлука ќе се обезбедат од Буџетот на
Општина Кавадарци, Програма ГА и Програма Ј.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сужбен
Гласник на Општина Кавадарци.
Br.08 – 705/2
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na
Odluka za raspredeluvawe na finansiski sredstva nameneti za finansisrawe
na proekti i programski aktivnosti na zdru`enija i fondacii
1. SE OBJAVUVA Odluka za raspredeluvawe na finansiski sredstva
nameneti za finansisrawe na proekti i programski aktivnosti na zdru`enija i
fondacii, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na
den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/3
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za Lokalna samouprava
(“Sl.Vesnik na RM” br.5/2002), Programata za podr{ka na nevladinite
organizacii za 2014 godina(“Sl.Glasnik na Op{tina kavadarci”br.26/2014), ~len
132 stav 1 od Statutot na op{tina Kavadarci (“Sl.glasnik na op{tina
Kavadarci” br.8/05), , Sovetot na Op{tina Kvadarci na sednicata odr`ana na
den 19.02.2015 godina, donese
ODLUKA
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За Распределуvawe na finansiski sredstva наменети за финансирање на
проекти и програмски активности na здруженија и фондации

^len 1
Finansiskite sredstva predvideni po Пrogramata za podr{ka na
nevladiniot sektor и po „Јавен повик за прибирање на барања за користење на
средствата од Буџетот на Општина Каввадарци за 2015 година, наменети за
финансирање на проекти и програмски активности на здруженија и фондации“ бр.195323/1 од 14.11.2014 година се распределуваат na slednive organizacii koi se
prijavile:
Бр.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Име на Организацијата
Здружение
„Васил
Хаџинаумов
Јуниор“
Здружение „Меѓународен фестивал на
детски и младински хорови“
Здружение на граѓани за заштита и
рахабилитација и ореганизација на
деца на општините Кавадарци,
Росоман и Конопиште
Сојуз за спорт и рекреација на
инвалиди - Кавадарци
Здружение на слепи лица - Кавадарци
Народна техника - Кавадарци
Општински совет за превенција од
малолетничко престапништво на град
Кавадарци
Општинска
организација
„Црвен
Крст“ - Кавадарци
Здружение „Чекор кон Европа“
Здружение на писатели „Тиквешки
Цветови“
Здружение „Ликовна Колонија Михајлово“ АРТ
ПСД „ОРЛЕ“
Здружение на граѓани „Иднината е
сега“ - Кавадарци
Здружение на „Тиквешки Роми“
Еколошко друштво „ТИСИВЕЦ“ с.
Возарци
Здружение за развој, едукација и
забава на децата со занаети и
прифесии - „ПАНЧЕЛИТО“
Здружение за негување и развој на
винската култура, вински туризам и
производи од грозје - „ВИНОТЕК“

Износ на Доделени Средства
во денари
20.000,00
40.000,00
30.000,00

10.000,00
10.000,00
25.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
15.000,00
25.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
40.000,00
20.000,00
15.000,00
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18. Здружение за негување млади таленти
– „Ластарчиња“
19. Организација на жени „Визија“
20. Здружение на граѓани – „Локален
Центар за подршка на развојот и
демократијата“
21. Здружение за алтернативна култура „Алтер Центар“
22. Друштво на ликовни уметници
23. Здружение на глуви и наглуви лица Кавадарци
Центар
за подршка на лица со
24.
интелектуална попреченост –
„ПОРАКА“
25. Здружение на лица со телесен
инвалидитет „МОБИЛНОСТ“ Кавадарци
26. Здружение на граѓани - „ЗОНА“
27. Сојуз на борците од
народноослободителната и
антифашистичка војна на
Р.Македонија
28. ЗЗУЖС Еко-Живот Кавадарци

15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
20.000,00

15.000,00

^len 2
Одобрените финансиски средства ке се исплатат од Програмата Г1 Трансфер до
Невладени организации и други трансфери, на ж- сметка на корисникот.
^len 3
Одобрените финансиски средства треба да се користат за проектни активности
предвидени во апликацијата/ пријавата а во согласнст со Законот за здруженија и
фондации (Сл. Весник на РМ“, бр. 52/2010), и врз основа на Кодексот на добри
практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и Фондации (Сл. Весник
на РМ бр.130/2007)
^len 4
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
“Sl.Glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08 – 705/3
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese

RE[ENIE
za objavuvawe na
Odluka za utvrduvawe Nacrt Urbanisti~ki Plan za selo Marena Op{tina
Kavadarci 2014-2024

1. SE OBJAVUVA Odluka za utvrduvawe Nacrt Urbanisti~ki Plan za
selo Marena Op{tina Kavadarci 2014-2024, donesena na sednicata na Sovetot
na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.09-866/4
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 i ~len 24 stav 1 od Zakonot za prostorno i
urbanisti~ko planirawe (“Slu`ben vesnik na RM” 51/05, 137/07,91/09,124/10,
18/11,53/11, 144/12, 55/13, 163/13, 42/14), a vo vrska so ~len 22 stav 1 to~ka 1 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na RM” br.5/02), ~len 82 stav 1
to~ka 6 od Statutot na Op{tina Kavadarci (“Sl.glasnik na Op{tina
Kavadarci” br.8/05), Sovetot na Op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana na
den 19.02.2015 godina, donese
O D L U K A
za utvrduvawe na Nacrt Urbanisti~ki Plan za selo Marena
Op{tina Kavadarci 2014-2024
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Kavadarci utvrduva Nacrt
Urbanisti~ki Plan za selo Marena Op{tina Kavadarci 2014-2024, a
predmetnata lokacija e definirana so ramkite na urbaniot opfat na
Prostorniot Plan na Republika Makedonija, spored koj se izraboteni uslovite
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za planirawe na prostorot od Agencijata za planirawe na prostorot-Skopje ,
Republika Makedonija , so teh.br.17714, so povr{ina 113,32 ha.
^len 2
Sostaven del na Odlukata za utvrduvawe Nacrt Urbanisti~ki Plan za
selo Marena Op{tina Kavadarci 2014-2024 godina se :
- tekstualen del so bilansni pokazateli i osnovni parametri za
ureduvawe na prostorot sintezen grafi~ki prikaz na planskite
re{enija so teh.br. 153/14 spored tehni~ka dokumentacija od
izrabotena od BILD D.O.O E.L izvoz-uvoz Skopje.
^len 3
Po utvrduvaweto na Odlukata Nacrt Urbanisti~ki Plan za selo
Marena Op{tina Kavadarci 2014-2024, Gradona~alnikot na Op{tina
Kavadarci organizira javna prezentacija i javna anketa.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto , a ke se objavi vo
“Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.08 – 705/4
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na
Odluka za usvojuvawe na predlozite za upisna politika za Srednite op{tinski
u~ili{ta vo Op{tina Kavadarci so Zaklu~ok
1. SE OBJAVUVA Odluka za usvojuvawe na predlozite za upisna
politika za Srednite op{tinski u~ili{ta vo Op{tina Kavadarci so
Zaklu~ok, doneseni na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana
na den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/5
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002), a vo vrska so ~len 10 od Zakonot za stru~no
obrazovanie i obuka (“Sl.vesnik na RM br.71/2006, br.117/2008, 148/09, 17/11,
24/13, 137/13, 41/2014) ~len 14 od Zakonot za sredno obrazovanie (“Sl.vesnik na
RM” br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06,
30/07,
49/07,
81/08,
92/08,
33/2010,
11/2010,156/2010,18/2011,42/2011,51/2011,6/2012,100/2012,24/2013,41/2014,116/2014 i
135/2014), ~len 132 stav 1 od Statutot na Op{tina Kavadarci (“Slu`ben
glasnik na Op{tina Kavdadarci”br.8/2005), Sovetot na op{tina Kavadarci na
sednicata odr`ana na den 19.02.2015 godina, donese
ODLUKA
za usvojuvawe na predlozite za upisna politika za srednite op{tinski
u~ili{ta vo Op{tina Kavadarci
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na op{tina Kavadarci gi usvojuva predlozite za
upisna politika za srednite op{tinski u~ili{ta vo Op{tina Kavadarci i toa
na :
1.Gimnazija “Dobri Daskalov”
2.SOU”Kiro Spanxov Brko”
3.SOZ[U”\or~e Petrov”.
^len 2
Odlukata da se dostavi do Ministerstvoto za obrazovanie i nauka.
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se objavi vo
“Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08 – 705/5
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova – Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002), a vo vrska so ~len 10 od Zakonot za stru~no
obrazovanie i obuka (“Sl.vesnik na RM br.71/2006, br.117/2008, 148/09, 17/11,
24/13, 137/13, 41/2014) ~len 14 od Zakonot za sredno obrazovanie (“Sl.vesnik na
RM” br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06,
30/07,
49/07,
81/08,
92/08,
33/2010,
11/2010,156/2010,18/2011,42/2011,51/2011,6/2012,100/2012,24/2013,41/2014,116/2014 i
135/2014), ~len 132 stav 2 od Statutot na Op{tina Kavadarci (“Slu`ben
glasnik na Op{tina Kavdadarci”br.8/2005), raspravajki po Odlukata za
usvojuvawe na predlozite za upisna politika na Srednite op{tinski u~ili{ta
vo Op{tina Kavadarci, Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana
na den 19.02.2015 godina, donese
ZAKL U^ O K
1.Sovetot na Op{tina Kavadarci gi zadol`uva Srednite op{tinski u~ili{ta
vo Op{tina Kavadarci posle zavr{uvawe na konkursot da dostavat Izve{taj za
izvr{eniot upis na u~enici vo u~ebnata 2015/2016 godina do Sovetot na
Op{tina Kavadarci .
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se objavi vo
“Slu`ben Glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08 – 705/5/1
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Lokalna volonterska strategija za op{tina
Kavadarci 2015-2018
1. SE OBJAVUVA Zaklu~okot za usvojuvawe na Lokalna volonterska
strategija za op{tina Kavadarci 2015-2018, donesen na sednicata na Sovetot na
Op[tina Kavadarci odr`ana na den 19.02.2015 godina.
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2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/6
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002), ~len 132 stav 2 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kavdadarci”br.8/2005), raspravajki
po Lokalnata volonterska strategija za Op{tina Kavadarci 2015-2018, Sovetot
na op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana na den 19.02.2015 godina, donese

Z A K L U ^ O K
1. SE USVOJUVA Lokalnata volonterska strategija za Op{tina
Kavadarci 2015-2018 .
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se objavi vo
“Slu`ben Glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08 – 705/6
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

ЛОКАЛНА ВОЛОНТЕРСКА СТРАТЕГИЈА
ЗА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
2015 – 2018
Кавадарци, Февруари 2015
Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и
заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот (ите) / авторот
(ите) и не ги одразуваат оние на Владата на САД.
Работна група која ја подготвуваше стратегјата:
1. Александра Тодорова – Локален координатор
2. Зоран Јованчев – член на советодавно тело
3. Роза Алексова – Основен Суд Кавадарци
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4. Љубица Кочова – ООУ„Тоде Хаџи Тефов“
5. Димитар Каракулев – инспектор
6. Ѓоко Нанчев – СППМД
7. Сашко Петров – Совет на општина Кавадарци
8. Даниел Уневски - Зона

Содржина на локалната волонтерска стратегија на општина Кавадарци

1. Вовед
•

Општа цел на Стратегијата

•

Методологија

•

Принципи

•

Опфат /Целна група

•

Временска рамка

2. Анализа на состојбата на волонтерството во Општина Битола
3. Стратешки цели
4. Спроведување ,следење и ревизија
План за спроведување –Акциски план

1. Вовед

Во Република Македонија волонтерството се повеќе се развива и добива важност во
локалните заедници. Тоа има голем потенцијал за подобрување на квалитетот на живот во
локалните заедници, придонесува за зголемување на граѓанското учество во
општествениот живот, за создавање на локални мрежи и создава чувство на одговорност за
решавање на проблемите што постојат во заедниците.
Во општина Кавадарци постои пракса за волонтирање во локалните институции и
граѓанските организации, како и организирање на локални волонтерски акции. Преку низа
на проекти и активности спроведувани од граѓанските организации со поддршка на
општината, волонтерите имаат можност да се запознаат со работата на институциите, да
споделат искуства со другите волонтери, да стекнат нови знаења.
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Имајќи во предвид дека во согласност со Законот за волонтерство локалните заедници се
стимулираат да ги вреднуваат и наградуваат волонтерите, општина Кавадарци во соработка
со СППМД Кавадарци активно се вклучува во имплементација на регулативата од областа
на волонтерството на локално ниво преку креирање на документ за јавна политика локална волонтерска стратегија. Општина Кавадарци тргнува од фактот дека на
национално ниво, покрај Законот за волонтерство донесен 2007 година, постои и
Стратегија за унапредување и промоција на волонтерство 2010 – 2015, којашто меѓу
другото има потреба од пренесување на активностите и на локално ниво.
Стратегијата ќе овозможи креирање на функционален институционален механизам преку
кој ќе се стимулираат волонтерски активности на локално ниво и ќе се поддржи
формирање на Локален волонтерски центар кој ќе ги координира и имплементира
активностите на локалната самоуправа, државните институции и невладиниот сектор во
областа на волонтерството.
Иницијативата претставува модел на граѓанско учество во процесите на донесување на
одлуки поврзани со развојот на волонтерството во Македонија. Процесот на подготовка на
стратегијата, воден од Младински културен центар – Битола е дел од проектот „Граѓаните
во акција – локална волонтерска стратегија“ финансиски поддржан од Амбасадата на
САД во Република Македонија.
Со овој стратешки документ се дефинираат насоките и областите за развој на
волонтерството, одговорностите и улогата на клучните засегнати страни, начините за
негова промоција и моделите за имплементирање на локалната волонтерска стратегија.
Стратегијата претставува основа за создавање на клима за признавање на волонтерите и
волонтерската работа како неопходни за развојот на општеството и локалната заедница, но
и за личен развој на волонтерите - стекнување на нови вештини за подобро прилагодување
на пазарот на труд, социјална инклузија и себереализација.
Од друга страна, поттикнувањето на граѓаните и граѓанските организации активно да се
вклучат во равојот на локалната заедница преку учество во процесите на донесување на
одлуки, значи и поефикасна, поодоговорна и потранспарентна локална самоуправа.
Општа цел на стратегијата на стратегијата
Општа цел на локалната волонтерска стратегија е обезбедување на постојан развој,
промовирање и јакнење на волонтерското ангажирање во општина Кавадарци.
За постигнување на оваа цел неопходно е општината, јавните институции и граѓанските
организации од Кавадарци да воспостават сеопфатен план за волонтерство кој јасно ќе ги
дефинира позициите каде и како ќе можат да се обавуваат волонтерски активности и како
волонтерството да се поттикнува заради обезбедување на негов постојан континуитет и
развој.
Усвојувањето на Националната стратегија за волонтерство во Република Македонија треба
да донесе позитивни промени во областа на волонтерството и на локално ниво, во функција
на воспоставување на волонтерството како сервис за граѓаните на град Кавадарци, кој со
формирање на Локалниот волонтерски центар ќе обезбеди и можност граѓаните од сите
возрасни граници, во рамки на своите можности и способности да бидат волонтери и да
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извршуваат волонтерски активности на доброволна основа. На овој начин се потенцира
една од најважните позитивни карактеристики на човекот, хуманоста.
Со локалната волонтерска стратегија општина Кавадарци ќе се залага да ги оствари
следниве специфични цели:
1. Промовирање на волонтерството кај пошироката јавност
2. Поттикнување на културата на волонтирање
3. Обезбедување на институционална рамка за функционирање на волонтерството
4. Обезбедување одржлив развој на волонтерството на локално ниво
5. Формирање на Локален волонтерски центар

Методологија
Стратегијата е подготвена следејќи ги принципите на партиципативна демократија,
односно на консултативен начин со вклученост на сите заинтерсирани страни – локална
власт, јавни институции и државни органи на локално ниво, граѓански организации,
образовни институции, бизнис заедницата итн.
Се користеше комбиниран модел на фокусирани расправи преку работна група и широки
консултации преку 2 форуми со учество на сите засегнати страни. Најпрвин беше
формирана меѓусекторска работна група составена од 7 членови (1 претставник од
општинската администрација, 2 членови на Совет на општина Кавадарци, 3 претстваници
на граѓански сектор и 1 претставник на јавна институција од Кавадарци). Работната група
се формира со цел да се согледаат локаните потреби за волонтери и волонтерски акции и
активности и да се обезбеди партиципативност на процесот на креирање на
институционален механизам за соработка на ЕЛС и граѓанскиот сектор во општина
Кавадарци. Преку работни состаноци, таа имаше за задача да работи на структурата и
содржината на стратешкиот документ. Резултатите од работата на нацрт стратешкиот
документ за време на работните состаноци на групата беа презентирани и ставени на јавна
дискусија на 2 консултативни форуми на кои беа поканети сите засегнати страни.
Учесниците на форумот имаа можност преку свои предлози и коментари да дадат придонес
во подготовка на стратегијата, со цел стратегијата да ја отсликува вистинската потреба за
развој на волонтерството во општина Кавадарци.

Исто така, на почетокот на консултативниот процес, се подготви краток анкетен
прашалник кој преку социјалните медиуми послужи како алатка за испитување на јавното
мислење за состојбата со волонтерството на ниво на општина Кавадарци.
Процесот на подготовка на стратегијата исто така беше следен и консултиран од
формираното советодавно тело на проектот „Граѓаните во акција – локални волонтерски
стратегии“ составено од претставници од трите пилот-општини вклучени во проектот
(Битола, Тетово и Кавадарци), надвеорешен експерт од областа на волонтерството и
партиципативната демократија и претставници на трите партнерски организации во
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проектот: Младински културен центар – Битола, институт за развој на заедницата – Тетово
и Совет за превенција против малолетничка делкивенција – Кавадарци).

Принципи
Доброволност - Принципот на доброволност значи постоење на добра воља од страна на
чинителите во процесот т.е. институцијата која ангажира волонтери, организацијата која
управува со волонтерите и самите волонтери. Сите страни вложуваат со цел општа корист
за локалната заедница. Волонтерот - својата енергија, посветеност, труд и време;
институцијата - простор и можности волонтерот да учи, да се надградува и да дејствува
притоа стекнувајќи конкретно практично искуство; организацијата - своето искуство во
управувањето со волонтери и волонтерски практики. Ова е еден од основните принципи кој
му дава уникатност на волонтерството пред сите други облици на ангажирање како што се
работниот однос или практикантството на пример.
Еднакви можности - Овој принцип промовира вклучителност наместо исклучителност
или ексклузивитет. Тој повикува на отвореност на сите активни чинители во процесот без
постоење на предрасуди и стравови. Овој принцип промовира отворена соработка со разни
профили јавни институции, волонтери и здруженија водени од општиот интерес за
задоволување на потребите на граѓаните и подобрувањето на условите на животот во
заедницата. За овозможување на овој принцип неопходна е максимална транспарентност на
чинителите, отстранување на пречките кои влијаат на процесот, како и проактивен пристап
и реализација на активности со цел поголема вклученост на граѓаните и нивна мотивација
за волонтирање.
Взаемна доверба и партнерство - Овој принцип доаѓа како резултат од претходно
изградената свесност од страна на чинителите во процесот за вложување во средината, во
јавните институции, во градењето на одговорни граѓани на заедницата. Притоа секоја од
страните е свесна за својата улога во процесот, како и улогите на другите страни.
Градењето на доверба и градењето на партнерски однос значи секоја од страните да си има
јасно поставени цели и истите да бидат усогласени со другата страна без нереални
очекувања кои излегуваат надвор од рамките на концептот на волонтерство.
Активна вклученост на засегнатите страни - Ако се земе предвид дека секоја од
страните е зависна од сите други, тогаш лесно е да се претпостави дека без активна
вклученост на сите страни во процесот не е можно градење на заеднички успеси. Секоја од
страните во своето поле треба да ги користите сите потенцијали кои му се на располагање.
Јавните институции да градат капацитети за управување со волонтери; притоа неопходно е
и нивно отворање кон јавноста со акцент на младите и нудење на можности за
волонтирање; здруженијата во пружање на поддршка на јавните институции преку градење
на партнерства; институциите на државно и локално ниво во градење на овозможувачка
околина за спроведување на активностите и креирање на рамка која ќе ги отстрани сите
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бариери со цел олеснување на процесите; и секако проактивни волонтери кои излегуваат од
рамките на личната корист во интерес на општата добробит.
Одговорност - Сите страни да се свесни за одговорноста која ја имаат во целиот процес.
Институциите да ја препознаат можноста преку развојот на волонтерството да се поттикнат
младите во стекнување на практични вештини кои ќе им помогнат во нивното
осамостојување како личности; здруженијата заедно со другите вклучени страни преку
промовирањето на волонтерството да понудат алернативен модел со цел градење на ценети
институции кои нудат подобри услуги на граѓаните; граѓаните со своите идеи и
ентузијазам преку преземање на поголема лична одговорност во решавањето на
општествените проблеми и нудењето на поддршка онаму каде што е потребно: загадување,
здравство, помош на стари лица, работа со деца и сл.
Отвореност и транспарентност - Овој принцип е основен предуслов за се погоре
наведено да функционира на начин како што треба. Тој пред се подразбира препознавање,
отвореност и вреднување на концептот на волонтерство. Споделувањето на искуства и
информации поврзани со волонтирањето е врвен приоритет. Тоа налага: крос-секторска
соработка, учество на форуми, саеми и други слични настани на тема поттикнување на
волонтерство, он-лајн и офф-лајн споделување на волонтерски искуства, отворени понуди
на волонтерски позиции, правење на анализи за резултатите од волонтерските ангажмани и
користа на институциите од тоа, усвојување на јасни процедури и политики за управување
со волонтери во самите институции и сл.
Целна група и опфат
Стратегијата ќе овозможи заеднички став и силна посветеност кон развој на
волонтерството во Македонија од страна на сите засегнати страни:
1. Граѓанските организации од Кавадарци како посебна целна група, активно вклучени
во процесот на креирање на стратегијата.
Многу од граѓанските организации работат на волонтерска основа, тие не можат да си
дозволат платен персонал, како резултат на долгорочна финансиска нестабилност во
секторот. И покрај ваквите услови, голем дел од нив го промовираат волонтерството во
локалната заедница, организираат волонтерски акции и работни/волонтерски кампови или
се вклучени во меѓународни размени на волонтери преку Европскиот волонтерски сервис
(EVS) или други програми. Усвоената локалната волонтерска стратегија ќе резултира со
поголема поддршка на локални волонтерски програми на граѓанските организации.
2. Организатори на волонтерска работа:
Стратегијата отвора можности за организиран пристап и координација на волонтери во
локалната самоуправа, јавните институции и граѓанските организации. Отвореноста за
вклучување на волонтери придонесува за подобрување на ефикасноста и транспарентноста
во работењето на овие институции/организации.

стр.

22

бр.28 Службен гласник на Општина Кавадараци 23.02.2015 год.

Имајќи во предвид дека јавниот сектор, особено институциите од областа на социјалната
заштита се соочуваат со тешкотии при обезбедување на квалитетни услуги за своите
корисници, стимулирањето на волонтирање во овие институции може директно да влијае
за подобрување на квалитетот на испорачаните услуги, а со тоа и на квалитетот на живот
на социјално ранливите категории на граѓани.

3. Други засегнати страни:
Дел од мерките во овој стратешки документ овозможуваат заедничка соработка и
партнерство на полето на волонтерството на граѓанските организации и локалната
самоуправа со образовните институции (основни, среди училишта и факултети) и бизнис
секторот во насока на локален развој.
Крајни корисници – граѓаните/локалната заедница во Кавадарци.
Локалната волонтерска стратегија ќе придонесе кон подобрување на квалитетот на живот
во локалната заедница. Локалните волонтерски акции директно придонесуваат за нејзин
развој. Додадена вредност е тоа што корисниците на локалните волонтерски акции обично
се ранливите категории на граѓани. Волонтирањето може да го охрабри граѓанскиот
активизам, да ги поврзе граѓаните со локалната самоуправа, но и да ја зголеми
ефикасноста, транспарентноста и отчетноста на локалната самоуправа.
Временска рамка
Временската рамка за спроведување на статегијата е четири години и истата ќе се
спроведува во периодот од јануари 2015 до декември 2018 година. Во акцискиот план кој е
дел од Стратегијата подетално е разработена временската рамка за спроведување на
планираните активности .

2. Анализа на состојбата на волонтерството во општина Kавадарци
Кратка анализа на состојбата во Македонија
Законот за волонтерство на РМ (усвоен 2007) го признава волонтирањето како активност
од интерес за Македонија што придонесува за подобар квалитет на живот и ги активира
граѓаните во општествениот живот, но и како алатка за развој на демократско општество
засновано на еднаквост. Сепак, националните фондови за поддршка на волонтирањето и
волонтерските програми се ограничени. Поголемиот дел од иницијативите од областа на
волонтерството се финансирани од меѓународни донатори или фондации кои имаат свои
канцеларии во Македонија. Локалните самоуправи обезбедуваат буџетска поддршка за
граѓанските организации, но и овие средства се ограничени. Мобилизирањето на ресурси
од локалната заедница, исто така, е недоволно развиено, така што поголемиот дел од
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граѓанските организации се борат да обезбедат финансирање за нивните активности,
вклучително и за волонтерски иницијативи. Во јавноста постои општ недостиг на свест за
придобивките од волонтирањето. Исто така, постои недостиг на пристап до брзи
информации за можностите за волонтирање кај одредени групи на граѓани, особено
повозрасните. Тоа доведува до ситуација кога волонтерството не е доволно препознаено,
признаено и афирмирано во јавноста.
Од националното истражување спроведено од страна на Младинскиот културен центар –
Битола, во рамките на проектот „Волонтерите поддржуваат – поддржете ги волонтерите“,
моменталната состојба со волонтерите, односно нивниот статус, говори за нецелосно
регулирани односи, кои резултираат со искористување на волонтерите кои често
заменуваат работни позиции во јавните институции. Вклучувањето на волонтерите во
јавните институции претежно се случува преку објавување на огласи, при што не постои
развиена пракса за соработка со граѓанските организации кои работат на полето на
волонтерството, малку се користи нивното искуство и експертизата при регрутацијата,
изборот и обуката на волонтерите и организаторите на волонтерската работа. При тоа,
позитивен пример е проектот Локален волонтерски сервис кој Младински културен центар
– Битола во партнерство со 6 други граѓански организации од Македонија го спроведува
континуирано веќе шест години и претставува успешна приказна за систематско и
сеопфатно сместување на волонтери на соодветни волонтерски позиции во јавни
институции, граѓански организации и локални самоуправи, но со поддршка на странски
донатори.
Анализа на состојбата на волонтерството во општина Кавадарци
Во општина Кавадарци постои повеќегодишна добра практика на волонтирање во одредени
области, а недостаток е недоволното познавање на постоечката регулатива која ја уредува
оваа материја и недостигот од пишан документ за поттикнување на волонтерството.на
локално ниво.
Од спроведениот прашалник во август 2014, за волонтерската работа се смета дека е многу
корисна активност за заедницата, особено за младите. Добиените резултати посочуваат
дека во општина Кавадарци е потребно организирано и систематско делување со цел да се
подобри состојбата со волонтерството. Истовремено, непобитно се утврди дека ќе биде
потребен и подолг временски период да се добијат очекуваните резултати. Со цел да се
мотивираат граѓаните активно да волонитираат, се смета дека е потребна и дополнителна
едукација за предностите од волонтерството.
Од анализата на прашалникот за волонтирање произлезени се следните заклучоци:
 На волонтирањето треба да му се посвети повеќе внимание
 Волонтерството е добар начин да се искористи слободното време
 Вклучувањето во волонтерската работа е добар начин да се запознаат интересни луѓе
 Волонтерите можат да помогнат во решавање на проблемите на локалната заедница
 Волонтирањето може да придонесе за подобрување на вештините и личен развој на
волонтерите
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3. Специфични цели
3.1 Промовирање на волонтерството кај пошироката јавност
Промовирањето на волонтерството кај пошироката јавност е една од најважните цели на
локалната стратегија за волонтерство, пред се затоа што е директно поврзана со сите
останати специфични цели и активности кои ќе бидат дел од стратегијата и акциониот
план.
За остварување на оваа цел предвидени се следниве мерки: промовирање на
волонтерството преку медиумите, промовирање на волонтерството преку социјалните
мрежи, промовирање на волонтерството пред институциите и организациите и пред
граѓанството.
Сите мерки се поддржани од низа активности со цел да се опфатат сите целни групи како
еден од приоритетите на локалната стратегија за волонтерство.
Воспоставена функционална комуникација со локалните и националните медиуми и
функционален механизам за информирање на јавноста
Користењето на медиумите како алатка при споделувањето на информации поврзани со
волонтерството е од посебна важност, пред се поради нивното влијанието врз јавноста и
јавното мислење.
Во овој контекст, најпрвин ќе бидат идентификувани сите локални и регионални,
електронски и печатени медиуми со цел информацијата полесно да стигне до целната
група. Во насока на исполнување на оваа специфична цел, предвидени се повеќе
активности:
- испраќање на соопштение за јавност до сите медиуми
- организирање на прес конференции
- гостување во ТВ и радио емисии и дневни вести
- реклами на локални радија, телевизии, весници, веб портали
Воспоставен функционален механизам за информирање на јавноста преку
социјалните мрежи
Во ерата на интернетот, влијанието на социјалните мрежи е несомнено големо, пред се
поради бројните корисници кои секојдневно се активни на овие мрежи. Од друга страна,
можностите кои ги нудат истите се речиси неограничени, па токму поради тоа социјалните
мрежи ќе бидат корисни алатки во промоцијата на локалната волонтерска стратегија, и тоа
преку:
- изработка на фејсбук профил и негово редовно ажурирање
- изработка на твитер профил и негово редовно ажурирање
Промовирање пред институции и организации
Со цел подобро запознавање на органите на локалната власт и граѓанските организации со
позитивната законска легислатива за волонтерство, но и за подобрување на предвидените
активности кои ќе бидат опфатени во локалната стратегија, ќе бидат реализирани повеќе
промотивни активности и тоа:
- Организирање на трибини на повеќе теми за вработените од институциите и
организациите
- Достава на локалната волонтерска стратегија до сите институции и организации
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Достава на месечни билтени со информации за волонтерски позиции во институции
и организации и тековно заинтересирани волонтери

Промовирање пред граѓанството
Промоцијата пред граѓаните како општа целна група подразбира организирање и
реализирање на промотивни активности кои не се опфатени во претходните специфични
цели.
Оваа специфична цел вклучува:
- Печатење на летоци, плакати и други промотивни материјали.
- Организирање на инфо денови во училиштата, факултетите, центарот за
вработување и др.
- Вклучување на познати јавни личности во кампања за промоција на волонтерството
преку нивно учество на разни промотивни настани
- Организирање на волонтерски акции
3.2 Поттикнување на културата на волонтирање
Волонтирањето во локалните институции и граѓанските организации е нешто со што може
да се пофали општина Кавадарци. Поттикнувањето на волонтерството им дава можности
особено на младите и невработените лица, да развијат или да подобрат определени
вештини, таленти или способности, да се обучат, да се здобијат со самодоверба, хуманост и
нови вредности и да бидат подготвени за разни можности за вработување. Од друга страна,
постарите лица преку волонтирањето можат да останат активни и ангажирани, да
придонесат кон заедничкото добро и да чувствуваат дека нивните способности сè уште се
вреднувани од заедницата. Граѓанските организации особено ја шират и наметнуваат
културата на волонтерството преку своите активност. Позитивниот резултат е двостран:
волонтерите го зголемуваат обемот, влијанието и капацитетот на граѓанските организации,
додека пак граѓанските организации им овозможуваат на волонтерите да се ангажираат во
општествени активности и да ги развиваат своите способности. Истовремено, преку
волонтерството постои можност да се зголеми придонесот на граѓанскиот сектор кон развој
на заедницата, пред се преку соработка со бројни партнери: државните органи, со кои
граѓанските организации би станале долгорочен партнер кој може да придонесе во
подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните; медиумите со нивниот
информативен придонес и сл.
За поттикнување на културата на волонтирање потребна е поголема информираност во
делот на општествената одговорност и можностите за вклучување на јавните институции
заедно со граѓанските организации. Оттука, општината ќе се залага за спроведување на
следниве мерки:
Промоција на волонтерството во рамките на образовниот систем
Реализацијата на оваа мерка ќе се изведе преку воведување едукативни содржини и
практични активности во рамките на воннаставните програми во основното и средното
образование, како и во рамките на дисперзираните студии на факултетите во општина
Кавадарци.
Организирање годишни настани во соработка со ГО за поддршка на локални акции
(еколошки, урбанистички и сл.)
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Активен придонес на граѓаните во развојот на заедницата, а преку тоа и промовирање на
еколошката свест и хуманоста.
Организирање на редовни периодични состаноци помеѓу ЛВЦ и претставници од
институции заради размена на информации за одредени временски периоди.
Одбележување на меѓуародниот ден на волонтерство (5 Декември)
Со низа активности, со промоција на одредени настани, доделување признание за најдобар
волонтерски проект, за институција со најголем број на волонтери на годишно ниво,
воспоставување на годишна локална награда „Волонтер на годината“ итн.
3.3 Обезбедување на
волонтерството

институционална

рамка

за

функционирање

на

Суштински дел на оваа локална стратегија е специфицирањето на мерките потребни да се
воспостави институционална рамка за функционирање на волонтерството во општина
Кавадарци.
Институциите и граѓанските здруженија кои функционираат на подрачјето на Општина
Кавадарци имаат општествена одговорност и истовремено можност преку
имплементацијата на оваа стратегија, активно да се вклучат во континуираниот и развоен
процес на волонтерството на локално ниво. Институциите и граѓанските здруженија се
подеднакво одговорни за формулирање на локалната политика, планирањето и
донесувањето одлуки поврзани со волонтерството во градот.
Државниот и невладиниот сектор во градот се област каде со имплементација на оваа
стратегија е потребно да се интервенира за да се обезбедат услови за зајакнување на
нивните капацитети со оглед на тоа дека се одговорни фактори и активни чинители на
одржливиот развој на волонтерството во градот.
Значаен елемент за зголемување на ефикасноста на институциите и истовремено јакнење
на капацитетите на Локалниот волонтерски центар кој е планирано да се имплементира
преку усвојување на оваа стратегија е обезбедување на практичната примена на
специфичните цели од локалната стратегија, преку донесување на правилници, програма и
друг вид интерни акти наменети за државните институции и невладиниот сектор, а кои би
се однесувале на волонтерите и волонтерството воопшто.
За постигнување на оваа цел потребно е сите локални институции да бидат вклучени во
обуки за спроведување на стратегијата, а соработката со невладините организации да биде
насочена кон искористување на нивните потенцијали, преку нивни активисти, да ја
подигнат свесноста кај граѓанството за значењето и вистинските вредности на
волонтерството.
Подолу наведените мерки се во насока на обезбедување технички, финансиски и
организациски импликации за успешна реализација на стратегијата и акциониот план за
волонтерството:


Обезбедување пристап на волонтерите во државните институции / граѓанскиот сектор
преку информирање, консултирање и партиципирање во нивниот делокруг на работа
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Рамноправен однос при извршувањето на работни активности на вработените во
државните институции / граѓанскиот сектор со волонтерите, преку примери на добра
пракса и вклучување на волонтерите во неформалното образование заради нивно
унапредување рамноправно со вработените



Обезбедување на финансиски и технички ресурси (планирање буџет) кои ќе помогнат
во креирањето на локалната политика за активно волонтерство



Обезбедување поддршка во креирањето на база на податоци за активно учество на
волонтерите во работата на државните институции и граѓанскиот сектор, како
демократски фактор во создавањето на поголема доверба на граѓаните кон државните
институции и граѓанскиот сектор



Остварување соработка со локалниот бизнис сектор (Регионалната стоп.комора) заради
промоција на волонтерството и обезбедување финансиски средства за отворање на
локален волонтерски центар, промотивен материјал и сл.



Едукација/обуки во државни институции/граѓански сектор за нормативната рамка за
волонтерство, заради обезбедување одговорен транспарентен и партнерски однос на
вработените во овие институции со волонтерите



Соработка на локал. држ.инст./НВО во донесувањето Етички кодекс на волонтери за
град Кавадарци



Користење/Активно учество на личности кои се носители на високи јавни функции во
држ.институции/НВО за промоција,поттикнување и организирање на волонтерски
акции во држ.сектор/граѓ.сектор



Претставување на позитивните резултати од волонтирањето во држ.инст. / граѓ.сектор,
преку локалните медиуми

3.4 Обезбедување одржлив развој на волонтерството на локално ниво
Мерките за одржлив развој на волонтерството се во насока на креирање на култура на
волонтирање и прифаќање на општествена одговорност како кај поединците на локално
ниво, така и кај институциите, но и бизнис заедницата, како една од основните носители
на социо – економскиот развој на заедницата.
Исто така, стратегијата за обезбедување развој на волонтерството на локално ниво,
неминовно бара преземање на активности за постигање на континуитет на волонтирањето
на локално ниво и тоа вклучувајќи ги сите структури кои постојат и функционираат во
заедницата, како: поедници, институции, бизнис заедница, граѓански здруженија и слично.
Освен зголемувањето на бројот на волонтерските позиции, одржливоста на волонтерството
предвидува и подобрување на квалитетот на волонтирањето – придржувајќи се до веќе
постоечкиот Закон за волонтирање, но и разбирањето за суштината на волонтирањето и
бенефитите од него за подобрување на квалитетот на животот во заедницата.
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Комплементарното надополнување на претходно посочените цели во стратегијата, даваат
основа за институционализирање на волонтирањето во Општина Кавадарци, но неопходно
е и преземање на специфични мерки кои ќе придонесат за негово временско одржување и
развивање.Во таа насока, стратегијата за развој на волонтерството во Општина Кавадарци
предвидува:
Изготвување на годишен акционен план со предвиден број активни волонтерски
позиции во инститиуциите и граѓанскиот сектор на локално ниво.
Согласно оваа поставена цел, стратегијата предвидува серија активности за отварање на
активни волонтерски позиции во сите институции и граѓански здруженија на локално ниво,
со тенденција, секоја наредна година бројот на овие позиции да се зголемува.
На ваков начин би се постигнало покривање на сите области на општествено живење и
подобрување на квалитетот на услугите кои институциите ги испорачуваат за граѓаните.
Развивање на капацитетите на институциите на локално ниво за работа со волонтери.
Иако поголем дел од институциите и граѓанските здруженија до моментот на креирање на
стратегијата се корисници на волонтерска помош, анализата на истражувањето покажува
дека истите имаат сеуште недоволно дефинирано разбирање на поимот волонтерство и
волонтер, како и ограничени капацитети – алатки и вештини за менаџирање со
волонтерските структури во нивните редови. Оттука, стратегијата неминовно предвидиува
организирање на едукациони средби за претставници од институциите и Граѓанскиот
сектор за промоција и разбирање на законот за волонтерство и волонтерски менаџмент.
Зајакнување на можностите и капацитетите на младите за волонтирање.
Волонтирањето во Општина Кавадарци до моментот на изготување на стратегијата има
своја историја, при што најмногу волонтираат млади до 18 години, но и на млади до 30
години.
Волонтирарањето до сега е организирано во или преку проектни активности на граѓанскиот
сектор, низ кои волонтерите незадолжително добиваат обука за правилно разбирање на
законот за волонтирање, правата и обврските на волонтерот, како и суштината и
бенефитите од волонтирањето.
Чест е случајот кога мотивацијата за волонтирање во најголем дел не е да се придонесе кон
заедницата во која живееме, што создава различни очекувања кај поединците и
организациите кои го организираат волонтирањето. Од тука ваа гледна точка, една од
мерките за одржлив развој на волонтерството е организирање на едукации за
потенцијалните волонтери од различни возрасни групи, што директно ќе придонесе за
ширење на дијапазонот на волонтирање како по квантитет, така и по квалитет. За
постигнување на оваа цел, секако, неопходни се активности и за промоција и разбирање на
законот за волонтерство и волонтерско работење.
Обезбедување на финансиска поддршка за проекти и програми за развој на
волонтерството на локално ниво.
Иако волонтирањето во својата суштина и според закон не предвидува надомест за
извршената дејност, сепак истото не ја исклучува можноста за надомест одредени трошоци
кои волонтерот ги има.
Исто така, самиот менаџмент на волонтерите, како на ниво на една организиација, така и на
локално ниво, неминовно условува со финансии за реализирање на целиот процес, од
регрутирање, сместување на волонтерите, обука за волонтерите и нивните ментори –
супервизори, поддршка и евалуација на постигнатото од волонтерот / волонтерската
позиција.
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Целиот овој процес во стратегијата е покриен преку серија активности во насока на
лобирање и застапување на волонтерските програми и проекти пред локалните авторитети
и бизнис заедницата и тоа со основна цел поддршка и финансиска поткрепа на
волонтерскиот менаџмент на локално ниво.
Во дополнување на погоренаведеното, стратегијата предвидува и организирање на
тркалезна маса и донаторска конференција за претставници од бизнис заедницата за
подигање на свеста за бенефитот од волонтирањето и неопходноста од нивна поддршка за
негово опстојување на локално ниво.
3.5 Локален волонтерски центар
Во рамки на остварувањето на локалната волонтерска стратегија за функционирање на
волонтерството во општина Кавадарци од големо значење е и формирањето на Локалниот
волонтерски центар.
Основната задача на Локалниот волонтерски центар ќе биде прибирањето и ажурирањето
на податоците за тековно заинтересираните волонтери и слободните волонтерски позиции
во сите институции и организации на подрачјето на општина Кавадарци.
Локалниот волонтерски центар ќе организира и реализира активности, средби и состаноци
со граѓаните на општината како потенцијални волонтери, со цел да се евидентираат
нивниот интерес, способности и можности. Тој ќе обезбедува обуки за различни вештини
преку своите капацитети или во соработка со други партнерски организации.
Преку Локалниот волонтерски центар се предвидува и организирање на средби/обуки на
подрачните државни институции/НВОи од регионот на општина Кавадарци, при што
најпрво ќе се детектираат потребите на институциите од волонтери, за да се одговори
адекватно на нивните барања. На овој начин, преку изготвена база на информации и
податоци, ќе се согледа вистинската потреба на подрачните институции/НВОи од
волонтерство и волонтери, што секако ќе помогне при планирањето на соодветните
програмски активности, мерки и услуги што ќе ги понуди локалниот волонтерски центар.
Ваквата активност ќе придонесе за зголемување на барањата за посредување при
волонтирање и нивна ефикасна реализација.
На почетокот од својата работа Локалниот волонтерски центар ќе склучи Меморандуми за
соработка со подрачните државни институции, граѓанските организации и Регионалната
стопанска комора која го обединува стопанскиот и бизнис сектор во Тиквешијата.
Исто така, преку Локалниот волонтерски центар ќе се реализираат информативни средби за
заинтересираните граѓани – волонтери, со цел да се поттикне нивното вклучување во
активностите од надлежност на државни институции/НВО. Услугите за подршка за
волонтирање кои ќе се даваат на волонтерите ќе бидат определени, насочени и
прилагодени кон нивните можности и реални потреби.
Имено, преку обезбедување на континуирана и успешна соработка на волонтерите со
бизнис секторот ќе се обезбеди промоција на волонтерството, негова популаризација кај
граѓанството и секако, материјална и финансиска помош за функционирање на Локалниот
Волонтерски Центар.
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Во таа насока, Локалниот Волонтерски Центар предвидува неколку активности:
- Искористување на постоечките човечки и технички ресурси во нашата заедница за
етаблирање и понатамошно редовно функционирање на канцеларија со седиште во
Кавадарци за потребите на ЛВЦ
- Поттикнување за донесување Програма за начинот и времето на обавување на
волонтерските активности во државните институции / граѓанскиот сектор
- Посредување во обезбедувањето континуиран развој на праксата за ангажирање на
волонтери во локалните државни институции и граѓанскиот сектор со донесување на
Правилник со план за работа со волонтери на ниво на работодавач / институција/ НВО
- Информирање за видот на услугите и активните програми и мерки за волонтирање
- Работилници за стекнување и развој на вештини
- Индивидуални и групни советувања
- Анализа на локалните материјални, финансиски и човечки ресурси.

4. Спроведување, следење и ревизија
Процесот на спроведување, следење и ревизија на се она што е предвидено во локалната
волонтерска стратегија е во надлежност на работната група која учествуваше активно и во
креирањето на оваа Стратегија. Членовите на работната група ќе го надгледуваат
имплементирањето на сите активности кои се предвидени со стратегијата на општина
Кавадарци.
Меѓу другото, се предвидува на крајот од секоја година Локалниот Волонтерски центар да
поднесува извештај до советот на општина Кавадарци за извршените активности и
постигнатите цели во спроведувањето на стратегијата.
Конкретните активности за спроведување на Стратегијата со определена временска рамка,
носители на активности, односно одговорни институции, индикатори за реализираните
активности и алокацијата на изворот на финансирање на активностите се содржани во
Акцискиот план којшто е составен дел на оваа стратегија.
За следење на секоја од дефинираните активности во стратегијата, соодвениот акциски
план ја посочува и одговорната институција, која ќе биде одговорна за нејзина реализација
и ревизија.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
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RE[ENIE
za objavuvawe na
Odluka za odobruvawe na nabavka na osnovni sredstva so Zaklu~ok
1. SE OBJAVUVA Odluka za odobruvawe na nabavka na osnovni sredstva
so Zaklu~ok, doneseni na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana
na den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/7
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15, a vo vrska so ~len 22 stav 1 to~ka 7
od Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002) i ~len
132 stav 1 od Statutot na Op{tina Kavadarci (“Slu`ben glasnik na Op{tina
Kavdadarci”br.8/2005) na op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana na den 19.02.
2015 godina, donese

ODLUKA
za odobruvawe na nabavka na osnovni sredstva
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na op{tina Kavadarci odobruva nabavka na
osnovni sredstva i toa:
Osnovno sredstvo
1. Eletri~ni koli~ki za
hendikepirani lica

Koli~ina
2

Vrednost
do 246.000 denari so DDV

^len 2
Sredstvata potrebni za nabavkata od ~len 1 pod red.br.1 se planirani vo
Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2015 godina konto 464 990 Programa AO –
Sovet na Op{tina Kavadarci .
^len 3
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Osnovnite sredstva od ~len 1 na ovaa odluka da se nabavat soglasno
odredbite na Zakonot za javnite nabavki.
^len 4
Osnovnite sredstva da se zavedat vo evidencijata za osnovni sredstva vo
Sektorot za finansii i buxet.
^len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se objavi vo
“Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08 – 705/7
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002), i ~len 132 stav 2 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kavdadarci”br.8/2005 ), raspravajki
po Odlukata odobruvawe na nabavka na osnovni sredstva, Sovetot na op{tina
Kavadarci na sednicata odr`ana na den 19.02.2015 godina, donese

ZAKL U^ O K
1.Sovetot na Op{tina Kavadarci prepora~uva vo idniot rebalans na Buxetot
na Op{tina Kavadarci za 2015 godina da se predvidat finansiski sredstva za
nabavka na u{te 3 invalidski koli~ki .
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se objavi vo
“Slu`ben Glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.08 – 705/7/1
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
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za objavuvawe na
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva od Buxetot na Op{tina
Kavadarci za 2015 godina na Dom na kultura”Ivan Mazov-Klime” Kavadarci za
nabavka na stol~iwa-golema sala

1. SE OBJAVUVA Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva od
Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2015 godina na Dom na kultura”Ivan MazovKlime” Kavadarci za nabavka na stol~iwa-golema sala, donesena na sednicata na
Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/8
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za Lokalna
samouprava(“Sl.vesnik na RM” br.5/2002), ~len 132 stav 1 od Statutot na
Op{tina Kavadarci(“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.8/05), Sovetot na
Op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana na den 19.02.2015 godina, donese
ODLUKA
Za odobruvawe finansiski sredstva od Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2015
na JOU Dom na kultura “Ivan Mazov-Klime” Kavadarci
za nabavka na stol~iwa – golema sala
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na op{tina Kavadarci odobruva finansiski
sredstva od Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2015 godina vo iznos od 1.000.000
denari na JOU Dom na kultura”Ivan Mazov-Klime” Kavadarci za nabavka na
stol~iwa-golema sala.
^len 2
Odobrenite sredstva od ~len 1 na ovaa Odluka }e se izdvojat od Buxetot
na Op{tina Kavadarci za 2015 godina, i }e se transferiraat na smetka na JOU
Dom na kultura”Ivan Mazov-Klime” Kavadarci.
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se objavi vo
“Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
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Br.08 – 705/8
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na
Zaklu~okot po Odlukata za utvrduvawe na neispolneti uslovi za donesuvawe na
urbanisti~ko planska dokumentacija so koja ke se izvr{i promena na trasata na
soobrakajna infrastruktura
1. SE OBJAVUVA Zaklu~okot po Odlukata za utvrduvawe na neispolneti
uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko planska dokumentacija so koja ke se
izvr{i promena na trasata na soobrakajna infrastruktura, donesen na
sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/9
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002), i ~len 132 stav 2 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kavdadarci”br.8/2005 ), raspravajki
po Odlukata za utvrduvawe na neispolneti uslovi za donesuvawe na
urbanisti~ko planska dokumentacija so koja ke se izvr{i promena na trasata na
soobrakajna infrastruktura, Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata
odr`ana na den 19.02.2015 godina, donese
ZAKL U^ O K
1.
Odlu~uvaweto po Odlukata za utvrduvawe na neispolneti uslovi za
donesuvawe na urbanisti~ko planska dokumentacija so koja ke se izvr{i
promena na trasata na soobrakajna infrastruktura, se odlaga za nareden
period.
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2.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se objavi vo
“Slu`ben Glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08 – 705/9
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na
Odluka za utvrduvawe na potrebata od donesuvawe na nova urbanisti~ko
planska dokumentacija za objekti nadvor od planskiot opfat
1. SE OBJAVUVA Odluka za utvrduvawe na potrebata od donesuvawe na
nova urbanisti~ko planska dokumentacija za objekti nadvor od planskiot
opfat, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den
19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/10
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на
Општина Кавадарци (“Сл.весник на на Општина Кавадарци” бр.8/05), a во
врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени
објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12,
53/13, бр.72/13, 44/14 и 115/14), Советот на Општина Кавадарци на седницата
одржана на ден 19.02.2015 година, донесе
О Д Л У К А
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За утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко
планска
документација за објекти надвор од планскиот опфат
Член 1
Се утврдува потребата од донесување на нова урбанистичко планска
документација за објекти надвор од планскиот опфат, со што ке се изврши
документирање на состојбата која е утврдена на лице место, за следните
барања:
1.

Барање бр.14-6078 на барателот Еленова Павлинка од ул.

Гоце Делчев бр.1 Кавадарци за утврдување на правен статус на
бесправен објект
– викенд куќа – зграда бр.1 изградена на КП бр.2432/1 КО
Ваташа на м.в.Катуниште Рамен Пат
(надвор од опфатот, нема УП документација)
2.

Барање бр.14-1466 на барателот Трајко Колевски од

с.Возарци, Општина Кавадарци за утврдување на правен статус на
бесправен објект
-

станбен објект - зграда број 1 изградена на КП бр.1262 во КО
Возарци на м.в.Село (надвор од опфатот, нема УП
документација)

3.

Барање бр.14-3081 на барателот Богдан Јанкулов

ул.Индустриска, бр.98, Кавадарци за утврдување на правен статус
на бесправен објект
-

станбен објект - зграда број 2 изградена на КП бр.811 и зафаќа
дел од

КП бр.810 во КО Раец на м.в.Село

(надвор од опфатот, нема УП документација)
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Br.08 – 705/10
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na
Odluka za utvrduvawe na neispolneti uslovi za utvrduvawe na praven status na
bespravno izgraden objekt koj se naoga na KP.br.11457 i del od KP.br.11448 vo
KO Kavadarci 2
1. SE OBJAVUVA Odluka za utvrduvawe na neispolneti uslovi za
utvrduvawe na praven status na bespravno izgraden objekt koj se naoga na
KP.br.11457 i del od KP.br.11448 vo KO Kavadarci 2, donesena na sednicata na
Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/11
23.02.2015 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на
Општина Кавадарци (“Сл.весник на на Општина Кавадарци” бр.8/05), a во
врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени
објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12,
53/13, бр.72/13, 44/14 и 115/14), Советот на Општина Кавадарци на седницата
одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување на неисполнети услови за утврдување на правен статус
на бесправно изграден објект кој се наоѓа на КП бр.11457 и дел од КП
бр.11448 во
КО Кавадарци 2

Член 1
Барателот Добри Гроздановски, бул.”Едвард Кардељ” бр.11/1-3 од
Кавадарци поднесе барање под број 14-3624 за легализација на доградба
на деловен објект – зграда број 1. Истиот не ги исполнува условите за
вклопување на бесправен објект во урбанистичко-планска документација.
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Се утврдува дека не се исполнети условите за утврдување на правен
статус на бесправно изграден објект – доградба на деловен објект - зграда
1 кој се наоѓа на ул.М.Пијаде на КП бр.11457 и зафаќа дел од КП бр.11448
КО Кавадарци 2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Br.08 – 705/11
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na
Odluka za utvrduvawe na neispolneti uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko
planska dokumentacija so koja ke se izvr{i promena na trasata na soobrakajna
infrastruktura na KP.br.4169 i del od KP.br.4786/1 KO Vata{a
1. SE OBJAVUVA Odluka za utvrduvawe na neispolneti uslovi za
donesuvawe na urbanisti~ko planska dokumentacija so koja ke se izvr{i
promena na trasata na soobrakajna infrastruktura na KP.br.4169 i del od
KP.br.4786/1 KO Vata{a, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina
Kavadarci odr`ana na den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/12
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на
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Општина Кавадарци (“Сл.весник на на Општина Кавадарци” бр.8/05), a во
врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени
објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12,
53/13, бр.72/13, 44/14 и 115/14), Советот на Општина Кавадарци на седницата
одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ке се изврши промена на трасата на
сообраќајна инфраструктура на КП бр.4169 и дел од КП бр.4786/1 КО
Ваташа

Член 1
1. Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на
урбанистичко планска документација со која ке се изврши
промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за
бесправниот објект – помошен објект - зграда 2 изграден на КП
бр.4169 и помошен објект – зграда 3 изграден на ул.”Пане Џунов”
на КП бр.4169 и зафаќа дел од КП бр.4786/1 КО Ваташа, во
сопственост на лицето Камче Кочов од ул.”Пане Џунов” бр.11
Ваташа, Кавадарци кој поднесе барање под број 14-634
за
легализација на станбен објект – зграда број 1, помошен објект зграда 2 и помошен објект – зграда 3, од кои горе наведените
бесправни објекти помошен објект - зграда 2 и помошен објект –
зграда 3 не ги исполнуваат условите за вклопување на бесправен
објект во урбанистичко-планската документација, бидејќи
објектите се сместени на дел од предвидена сообраќајна
инфраструктура.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Br.08 – 705/12
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
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Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese

RE[ENIE
za objavuvawe na
Odluka za davawe na vremeno koristewe na naedvi`na stvar bez nadomestok
sopstvenost na Op{tina Kavadarci Mesni zaednici,,Braka Dosevi”
1. SE OBJAVUVA Odlukata za davawe na vremeno koristewe na
naedvi`na stvar bez nadomestok sopstvenost na Op{tina Kavadarci Mesni
zaednici,,Braka Dosevi”, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina
Kavadarci odr`ana na den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.09-866/13
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Врз основа на член 20 и член 20а од Законот за користење и располагање со
стварите на државните органи ( “Сл.Весник на РМ” бр.8/05, 150/07, 35/11,166/12,
137/13, 188/13, 27/14 и180/14), член 36 став 1 точка 15 , а во врска со член 67 од
Законот за Локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/2002), член 132 став 1 од
Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на општина Кавадарци”бр.8/05),
Советот на Општина Кавадарци на седницата одржaна на ден 19.02.2015 година,
донесе

О Д Л У К А
за давање на времено користење на недвижна ствар без надоместок
сопственост на Општина Кавадарци
Месни Заедници “Браќа Досеви”
Член 1
Недвижната ствар сопственост на Општина Кавадарци – Месни Заедници
“Браќа Досеви” лоцирана на Ул. “ЈНА” бр.104, на КП бр.13453 за КО Кавадарци 2,
заведенa на Имотен Лист бр.15775, во површина од 97 м2, се дава на времено
користење на Совет за превентива против малолетничка деликвенција - СППМД со
седиште на Ул. “Браќа Хаџи Тефови” бр.28 Кавадарци, без надомест.
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Член 2
Право на користење на недвижната ствар од член 1 на оваа Одлука се дава за
период од 2 години, за реализација на проектни активности, заради стекнување на
знаења и способности на деца и млади од Општина Кавадарци.
Член 3
Со правото на користење на недвижната ствар се пренесува обврската на
Советот за превентива против малолетничка деликвенција - СППМД за тековно
одржување на недвижната стар, како и плаќање на тековните комунални трошоци
(електрична енергија, вода и слично).
Користењето на недвижната ствар “Месни Заедници” од страна на Советот за
превентива против малолетничка деликвенција - СППМД, не треба да влијае и да ги
загрозува потребите на граѓаните на Општина Кавадарци.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Br.08 – 705/13
SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
19.02.2015 godina
Pretsedatel,
Kavadarci
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na
Programa za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata za ureduvawe na
grade`no zemji{te na prostorot na Op{tina Kavadarci za 2015 godina
1. SE OBJAVUVA Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te na prostorot na Op{tina
Kavadarci za 2015 godina, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina
Kavadarci odr`ana na den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/14
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Врз основа на член 84 од Законот за градежно земјиште (“Сл.весник
на РМ бр 17/2011,53/2011,144/2012, 153/2012, 25/2013, 137/2013, 163/2013,15/2015)
а во врска со Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со
објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (,,Сл.весникна
РМ,,бр.38/11,93/11,65/12,75/12 , 98/12, 133/13, 155/13, 96/14, 107/14, 115/14), член 36

став1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(“Сл.весник на
РМ”бр.5/02),
член
132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/2005), Советот на Општина
Кавадарци на седницата одржaна на ден 19.02.2015 година, донесе
П Р О Г РА М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПРОСТОРОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2015
ГОД.

Во Програмата бр.07-5805/1 од 22.12.2014(,,Службен гласник на
Кавадарци,,бр.26/2014,) се врши следното изменување и дополнување :

Општина

1. Во глава V Извори на финансирањето на Програмата и распределба, во
табелата, под ред.бр.4 Средства од Буџетот на Општината –даноци , износот од
42.260.000,00 ден. се заменува со износ од 43.160.000,00 ден.
Вкупната вредност на приходите се менува од 138.336.000,00 денари на
износ од 141.936.000,00 ден.
2. Во глава Расходи
ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ, РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ПО
МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ
I. УЗ ,,Ваташа,, се менува и гласи:
После поз. 5 се додава нова поз. 6 со наслов,,Потпорен ѕид на ул,,Перо Видев,, ” со
износ од 1.500.000,00 ден.
Вкупната вредност на комунална изградба
2.100.000,00 на износ од 3.600.000,00 ден.

на УЗ Ваташа се менува од износ

IX УЗ ,,Страшо Пинџур,, се менува и гласи:
Позиција 3 со наслов ул,,25 ти мај ,,- потпорен ѕид вредноста од 600.000,00 ден.
се менува на износ од 1.500.000,00 денари.
Рекапитулацијата за комунална изградба по Урбани заедници се менува од износ
од 45.350.000,00 на износ од 47.750.000,00 ден.
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Рекапитулацијата на комуналната изградба заедно со изградбата на системи за
водоснабдување и изградба на системи за одводнување и пречистување на
одводни канали
се менува од износ од 49.850.000,00 денари на износ од
52.250.000,00 денари.
Глава ,,ИЗГРАДБА НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ,,се менува и гласи :
После поз.14 се додава нова поз.15 со наслов ,,Партерно уредување на модуларен
паркинг на ул,,1 ви мај,,” со вредност од 700.000.00 денари.
После поз.15 се додава нова поз.16 со наслов ,,Санација на Винска куќа,, во износ од
500.000,00 ден.
Вкупната вредност на главата ,,Изградба на јавни објекти” семенува од
43.102.000,00 на износ 44.302.000,00 ден.
ВКУПНИОТ РЕКАПИТУЛАР за комунална изградба за 2015 се менува
и гласи :
А.Изградба на улици,реконструкција на улици и др.објекти по МЗ
се
менува од 49.850.000,00 на 52.250.000,00 ден.
В. Објекти од општ интерес вредноста се менува од 43.102.000,00 ден на
44.302.000,00 ден. или
Вкупниот рекапитулар се менува од 138.336.000,00ден.на 141.936.000,00
ден.

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци”.
Br.08 – 705/14
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva od Buxetot na Op{tina
Kavadarci za 2015 godina(elementarna neopogoda-poplavi)
1. SE OBJAVUVA Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva od
Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2015 godina(elementarna neopogoda-
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poplavi), donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na
den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/15
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.5/2002),член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05),Записник од Комисија за финансии и буџет
бр.08-722/2 од 16.02.2015 година, Советот на Општина Кавадарци на седницата
одржана на ден 19.02.2015 година, донесе
О Д Л У К А
За одобрување финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година за санирање на последиците од
елементарните непогоди – поплави на ден 30.01.2015 , 31.01.2015 30 и 01.02.2015
година во Општина Кавадарци .
Член 2
Финансииските средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2015 година а ќе се распоредат во три категории и тоа:
Прва категорија 10.000 денари,
Втора категорија 20.000 денари,
Трета категорија 30.000 денари
Член 3
Се задолжува Комисијата за финансии и Буџет да изврши категоризација на
поднесените барања и да донесе предлог решение за исплата.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Oпштина Кавадарци”.
Br.08 – 705/15
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova – Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
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za objavuvawe na
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva od Buxetot na Op{tina
Kavadarci za 2015 godina(opo`arena ku}a)
1. SE OBJAVUVA Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva od
Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2015 godina(opo`arena ku}a), donesena na
sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/16
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.5/2002),член 132 став 1 од Статутот на Општина
Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05),Записник од
Комисија за финансии и буџет бр.08-722/1 od 12.02.2015 година, Советот
на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година,
донесе
О Д Л У К А
За одобрување финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува
финансиски средства во вкупен износ од 30.000 денари на Ѕенгов Илија
ул.Илинденска бр.36 од Кавадарци, за опожарена куќа на ул.Илинденска
бр.36 во Кавадарци.
Член 2
Финансииските средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година на Ѕенгов Илија на
следната трансакциона сметка:
320500005183370 deponent-Centralna kooperativna banka.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Oпштина Кавадарци”.
Br.08 – 705/16
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova – Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na
Programa za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata za izrabotka na
urbanisti~ki planovi na Op{tina kKavadarci za 2015 godina
1. SE OBJAVUVA Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Programata za izrabotka na urbanisti~ki planovi na Op{tina kKavadarci za
2015 godina, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana
na den 19.02.2015 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-866/17
23.02.2015 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za Lokalna
samouprava(“Sl.vesnik na RM” br.5/2002), a vo vrska so ~len 17 stav 1 od
Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe (,,Sl. vesnik na RM” br. 51/05,
137/07, 91/09,124/10,18/2011, 144/12, 55/13, 163/13, 42/14) i ~len 132 stav 1 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.8/05),
Sovetot na Op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana na den 19.02.2015 godina,
donese
PROGRAMA
za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Programata za izrabotka na urbanisti~ki planovi
vo Op{tina Kavadarci za 2015 godina
^len 1
Vo Programa za izrabotka na urbanisti~ki planovi vo Op{tina
Kavadarci za 2015 godina (“Slu`ben Glasnik na Op{tina Kavadarci ”26/2014) se
vr{i slednata izmena :
Vo Glava IV. Урбанистички планови финансирани од правни и физички
лица , после точка 24 се додава нова точка 25 која гласи:

I.,,Изработка на општ акт за населено место с.Чемерско-Општина
Кавадарци,,
^len 2
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Programata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se objavi vo
“Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08 – 705/17
19.02.2015 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

