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бр.38 Службен гласник на Општина Кавадараци 14.10.2015 год.

Број 38

sreda,14.10. 2015 god.

на Општина Кавадарци

С О Д Р Ж И Н А
Re{enie za objavuvawe na Odlukata za davawe soglasnost
za implementacija na proekt”Biznis Informativen,
Inovativen centar, sostanoci, inicijativi, konferencii i
egzibicii,,-BIC;

2

2

Odlukata za davawe soglasnost za implementacija na
proekt”Biznis
Informativen,
Inovativen
centar,
sostanoci, inicijativi, konferencii i egzibicii,,-BIC;
Re{enie za objavuvawe na Odluka za davawe soglasnost za
namena na objekt ”Biznis Informativen, Inovativen
centar-BIC”
Odluka za davawe soglasnost za namena na objekt ”Biznis
Informativen, Inovativen centar-BIC”;
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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 davawe soglasnost za implementacija na
proekt”Biznis Informativen,Inovativen centar, sostanoci,
inicijativi, konferencii i egzibicii,,-BIC

1. SE OBJAVUVA Odlukata
za davawe soglasnost za
implementacija na proekt”Biznis Informativen,Inovativen centar,
sostanoci, inicijativi, konferencii i egzibicii,,-BIC, donesena na
sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 13.10.2015
godina.

2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-4946/1
14.10.2015 godina
Kavada rci
Panov

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

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), Советот на општина
Кавадарци на седницата одржана на ден 13.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА
За давање согласност за имплементација на проект
“Бизнис Информативен, Иновативен центар, состаноци, иницијативи,
конференции и егзибиции,, - БИЦ (,,Business Informative,
innovation center & MICE actions- BIC,,)
Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Кавадарци дава согласност за
имплементација на проектот “Бизнис Информативен, Иновативен центар,
состаноци, иницијативи, конференции и егзибиции,, - БИЦ (,,Business
Informative, innovation center & MICE actions,,- BIC кој е аплициран по ИПА
Програмата – компонента 2 Погранична соработка, Оска 1 мерка 1.1 во
партнерство со општина Едеса- Р.Грција
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Член 2
Проектот “Бизнис Информативен, Иновативен центар, состаноци,
иницијативи, конференции и егзибиции,, - БИЦ (,,Business Informative,
innovation center & MICE actions,,- BIC, ќе се финансира со средства од
Европската Унија во висина од 85% од вкупната вредност на проектот а 15% од
вкупната вредност на проектот ќе биде финансиран од Републичкиот Буџет
односно од Министерството за Локална самоуправа.
Член 3
Се задолжува општинската администрација да ги подготви и достави
сите потребни документи неопходни за успешна реализација на проектот
согласно законските рокови предвидени за изработка и издавање на истите.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ке се објави во
„Службен гласник на Општина Кавадарци “.

Br.08- 4808/1
13.10.2015 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 davawe soglasnost za namena na objekt
”Biznis Informativen,Inovativen centar-BIC”
1. SE OBJAVUVA Odlukata za davawe soglasnost zanamena na
objekt ”Biznis Informativen,Inovativen centar-BIC”, donesena na
sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 13.10.2015
godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-4946/2
14.10.2015 godina
Kavada rci
Panov

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar
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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), Советот на општина
Кавадарци на седницата одржана на ден 13.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА
За давање согласност за намена на објект
“Бизнис Информативен, Иновативен центар,, - БИЦ

Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Кавадарци дава согласност,
просторот лоциран на ул. 7 ми Септември бр.1, со имотен лист бр.15775 –кат 3
влез 1 со КП 12709 со вкупна површина од 282 м2 кој е во сопственост на
Општина Кавадарци, да биде наменет за реализација на проектот “Бизнис
Информативен, Иновативен центар, состаноци, иницијативи, конференции и
егзибиции,, - БИЦ (,,Business Informative, innovation center & MICE actions,,BIC.
Член 2
Просторот ќе биде наменет за поддршка на бизнис секторот за
организирање на бизнис средби, поддршка на нови бизниси (start up business)
промоција на пограничниот регион, стимулација на претприемништвото и
едукации за самовработување и преквалификација.
Член 3
Просторот ќе користи за ова намена минимум 5 години после
завршувањето на проектот
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во
„Службен гласник на Општина Кавадарци “.

Br.08- 4808/2
13.10.2015 godina
Kavadarci

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

