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бр.45 Службен гласник на Општина Кавадараци 01.06.2016 год.

Број 45

sreda, 01.06.2016god.

на Општина Кавадарци

С О Д Р Ж И Н А
Решение за објавување на Одлука за донесување на
Детален
урбанистички
план
за
дел
од
УБ
22К,,Индустриска зона,, Општина Кавадарци, плански
период(2014-2019) ;
Детален
урбанистички
план
за
дел
од
УБ
22К,,Индустриска зона,, Општина Кавадарци, плански
период(2014-2019) ;
Решение за објавување на Одлука за донесување на
Детален урбанистички план за УБ 24К,,Западна
Индустриска Зона,, Општина Кавадарци, плански
период(2014-2019)
Одлука за донесување на Детален урбанистички план
за УБ 24К,,Западна Индустриска Зона,, Општина
Кавадарци, плански период(2014-2019)
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Решение за објавување на Одлука за утврдување на

8

Нацрт урбанистички План за с.Дреново Општина
Кавадарци;
Одлука за утврдување на Нацрт урбанистички План
за с.Дреново Општина Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за одобрување на
финансиски средства од Буџетот на Општина
Кавадарци за 2016 година;
Одлука за одобрување на финансиски средства од
Буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година;
Решение за објавување на Одлука за редовно
ажурирање на Процена на загрозеност на подрачјето на
Општина Кавадарци од сите ризици и опасности;
Одлука за редовно ажурирање на Процена на
загрозеност на подрачјето на Општина Кавадарци од
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сите ризици и опасности;
Решение за објавување на Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за донација на материјали и
услуги за остварување на проект за партерно уредување
и озеленување со арх.бр.02-434/6 од 27.04.2016 донесена
од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци;
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
донација на материјали и услуги за остварување на
проект за партерно уредување и озеленување со
арх.бр.02-434/6 од 27.04.2016 донесена од Управен Одбор
на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци;
Решение за објавување на Одлуката за донација за
остварување на проект од јавен интерес со арх.бр.02434/5 од 27.04.2016 донесена од Управен Одбор на
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци;
Одлуката за донација за остварување на проект од
јавен интерес со арх.бр.02-434/5 од 27.04.2016 донесена
од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци;
Решение за објавување на Одлуката за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко планска
документација за усогласување на намената на
бесправно изградените објекти со намените на
земјиштето;
Одлуката за утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко планска документација за усогласување
на намената на бесправно изградените објекти со
намените на земјиштето;
Решение за објавување на Одлуката за утврдување на
потребата од донесување на нова урбанистичко планска
документација за објекти надвор од планскиот опфат;
Одлуката за утврдување на потребата од донесување на
нова урбанистичко планска документација за објекти
надвор од планскиот опфат;
Решение за објавување на Одлука за прифакање на
проект “Опремување на регионалниот центар за подршка
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на граѓанскиот сектор на општините во Вардарски плански
регион со седиште во Кавадарци”;
Одлука за прифакање на проект “Опремување на

24

Решение за објавување на Програмата за изменување и
дополнување на Програмата за уредување на градежно
земјиште на проеторот на Општина Кавадарци за 2016
година;
Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште на

25

регионалниот центар за подршка на граѓанскиот сектор на
општините во Вардарски плански регион со седиште во
Кавадарци”;
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проеторот на Општина Кавадарци за 2016 година;
Решение за објавување на Одлуката зa davawe

sosglasnost na Dogovor za primawe na donacija –
vr{ewe na usluga so mehanizacija za ras~istuvawe na
re~noto korito na reka Luda Mara;
Одлуката зa davawe sosglasnost na Dogovor za
primawe na donacija – vr{ewe na usluga so
mehanizacija za ras~istuvawe na re~noto korito na
reka Luda Mara;

Решение за објавување на Одлука за одобрување на
финансиски средства од Буџетот на Општина
Кавадарци за 2016 година;
Одлука за одобрување на финансиски средства од
Буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година;
АКТИ НА КОМИСИЈАТА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ
Техничка исправка Бр.09-2968/3 од 31.05.2016 година на
Одлука за утврдување на потребата од донесување на
нова урбанистичко планска документација за објекти
надвор од планскиот опфат со бр. 08-1995/21 од
20.04.2016 година ;
Техничка исправка Бр.09-2968/4 од 31.05.2016 година на
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32

одлуката за утврдување на потребата од
донесување на нова урбанистичко планска
документација за објекти надвор од планскиот
опфат со бр. 08-1361/29 од 31.01.2014;
Техничка исправка Бр.09-2968/5 од 31.05.2016 година на

32

одлуката за утврдување на потребата од
донесување на нова урбанистичко планска
документација за објекти надвор од планскиот
опфат со бр. 08-1361/29 од 14.03.2016 година;
Техничка исправка Бр.09-2968/6 од 31.05.2016 година на
одлуката за утврдување на потребата од донесување на
нова урбанистичко планска документација за објекти
надвор од планскиот опфат со бр. 08-1361/29 од
14.03.2016 година;
Техничка исправка Бр.09-2968/7 од 31.05.2016 година на
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Одлуката
за
утврдување на потребата
од
донесување на нова
урбанистичка планска
документација за објекти надвор од планскиот
опфат со бр. 08-1361/29 од 14.03.2016 г
Техничка исправка Бр.09-2968/8 од 31.05.2016 година на

Одлуката
за
утврдување на потребата
од
донесување на нова
урбанистичка планска
документација за објекти надвор од планскиот
опфат со бр. 08-1361/29 од 14.03.2016 г.
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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 Odlukata za donesuvawe na Detalen Urbanisti~ki
Plan za del od UB 22K, Op{tina Kavadarci
1. SE OBJAVUVA Odlukata za donesuvawe na Detalen Urbanisti~ki
Plan za del od UB 22K, Op{tina Kavadarci, donesena na sednicata na
Sovetot na Op{tina Kavadarci odr`ana na den 31.05.2016 godina.
2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-2988/1
01.06.2016 godina
Kavada rci

objavi vo

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

Врз основа на член 29 и член 41 точка 4 став од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” 51/05,
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11 , 163/13, 42/14,199/14, 44/15), а во врска
со член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/02), 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 31.05.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
за донесување
на Детален урбанистички план
за дел од УБ 22К,,Индустриска зона,, Општина Кавадарци,
плански период(2014-2019)
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци донесува
Детален урбанистички план за дел од УБ 22К,,Индустриска зона,,
Општина Кавадарци, плански период(2014-2019).
Документацијата за донесување Детален урбанистички план за
дел од УБ 22К,,Индустриска зона,, Општина Кавадарци, плански
период(2014-2019) е изработена во согласност со Законот за просторно
и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр. 51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 163/13,42/14,199/14, 44/15), Правилник за
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стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Службен
весник на РМ” бр. 78/06, 140/07; 12/09; 93/09, 142/10, 64/11, 98/11, 169/11,
63/12,126/12, 19/13, 95/13,167/13, 37/14, 125/14) и Правилник за поблиска
содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките
планови (“Службен весник” бр.78/06,37/14).
Член 2
Просторот за кој се донесува донесува Детален урбанистички
план за дел од УБ 22К,,Индустриска зона,, Општина Кавадарци,
плански период(2014-2019), е со вкупна површина од 4,29 ха.

Член 3
Составен дел на оваа одлука е:
- Текстуален дел и графички приказ на планските решенија,
како и нумерички дел со билансни показатели за планираните
површини и градби за донесување Детален урбанистички план за
дел од УБ 22К,,Индустриска зона,, Општина Кавадарци, плански
период(2014-2019).
Согласност од Министерството за транспорт и врски бр. 245469/2 од 13.04.2016 година.
Член 4
Одлуката за донесување Детален урбанистички план за дел од
УБ 22К,,Индустриска зона,, Општина Кавадарци, плански
период(2014-2019), ја потпишува и заверува Претседателот на Советот
на Општина Кавадарци во 7 ( седум) примероци од кои еден
примерок се чува во архивата на Општината, еден во Секторот за
комунално уредување, урбанизам, сообраќај и заштита на животна
средина при општина Кавадарци, еден во Државниот архив на РМ
подрачно одделение Велес, еден во Министерството за транспорт и
врски, еден во Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам
– Скопје, еден во Државниот завод за геодетски работи ПЕ Кавадарци
и еден примерок се изложува во просториите на Општина Кавадарци
за достапност на јавноста.
Член 5
Оваа Одлука ја спроведува Секторот за комунално уредување,
урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при Општина
Кавадарци.
Член 6
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Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Br. 08- 2870/1
31.05.2016 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 Odlukata za donesuvawe na Detalen Urbanisti~ki
Plan za UB 24 K ,,Zapadna Industriska Zona,, Op{tina Kavadarci

1. SE OBJAVUVA Odlukata za donesuvawe na Detalen Urbanisti~ki
Plan za UB 24 K ,,Zapadna Industriska Zona,, , donesena na sednicata na
Sovetot na Op{tina Kavadarci odr`ana na den 31.05.2016 godina.
2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-2988/2
01.06.2016 godina
Kavada rci

objavi vo

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

Врз основа на член 29 и член 41 точка 4 став од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” 51/05,
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11 , 163/13, 42/14,199/14, 44/15), а во врска
со член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/02), 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 31.05.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
за донесување
на Детален урбанистички план
за УБ 24К,,Западна Индустриска Зона,, Општина Кавадарци,
плански период(2014-2019)
Член 1
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Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци донесува
Детален урбанистички план за УБ 24К,,Западна Индустриска Зона,,
Општина Кавадарци, плански период(2014-2019).
Документацијата за донесување Детален урбанистички план за
УБ 24К,,Западна Индустриска Зона,, Општина Кавадарци, плански
период(2014-2019), е изработена во согласност со Законот за
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр.
51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 163/13,42/14,199/14, 44/15),
Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
(“Службен весник на РМ” бр. 78/06, 140/07; 12/09; 93/09, 142/10, 64/11,
98/11, 169/11, 63/12,126/12, 19/13, 95/13,167/13, 37/14, 125/14) и Правилник
за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на
урбанистичките планови (“Службен весник” бр.78/06,37/14).
Член 2
Просторот за кој се донесува донесува Детален урбанистички план за
УБ 24К,,Западна Индустриска Зона,, Општина Кавадарци, плански
период(2014-2019), е со вкупна површина од 22,65 ха.
Член 3
Составен дел на оваа одлука е:
- Текстуален дел и графички приказ на планските решенија,
како и нумерички дел со билансни показатели за планираните
површини и градби за донесување Детален урбанистички план за
дел од УБ 22К,,Индустриска зона,, Општина Кавадарци, плански
период(2014-2019).
Согласност од Министерството за транспорт и врски бр. 245928/2 од 09.05.2016 година.
Член 4
Одлуката за донесување Детален урбанистички план за УБ
24К,,Западна Индустриска Зона,, Општина Кавадарци, плански
период(2014-2019), ја потпишува и заверува Претседателот на Советот
на Општина Кавадарци во 7 ( седум) примероци од кои еден
примерок се чува во архивата на Општината, еден во Секторот за
комунално уредување, урбанизам, сообраќај и заштита на животна
средина при општина Кавадарци, еден во Државниот архив на РМ
подрачно одделение Велес, еден во Министерството за транспорт и
врски, еден во Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам
– Скопје, еден во Државниот завод за геодетски работи ПЕ Кавадарци
и еден примерок се изложува во просториите на Општина Кавадарци
за достапност на јавноста.
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Член 5
Оваа Одлука ја спроведува Секторот за комунално уредување,
урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при Општина
Кавадарци.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Br. 08- 2870/2
31.05.2016 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 Odlukata za utvrduvawe na Nacrt Urbanisti~ki Plan
za s.Drenovo Op{tina Kavadarci 2014-2024
1. SE OBJAVUVA Odlukata za utvrduvawe na Nacrt Urbanisti~ki Plan
za s.Drenovo Op{tina Kavadarci 2014-2024, donesena na sednicata na
Sovetot na Op{tina Kavadarci odr`ana na den 31.05.2016 godina.
2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-2988/3
01.06.2016 godina
Kavada rci

objavi vo

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

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 i ~len 41 to~ka 4 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, 42/14,199/14,44/15), 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 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 31.05.2016
godina, donese
O D L U K A
za utvrduvawe na Nacrt Urbanisti~ki Plan za selo Drenovo
Op{tina Kavadarci 2014-2024
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^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Kavadarci utvrduva Nacrt
Urbanisti~ki Plan za selo Drenovo 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 za planirawe na prostorot od Agencijata za planirawe na
prostorot-Skopje , Republika Makedonija , so teh.br.17614, so povr{ina
29,2 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. 152/14 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
Drenovo 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- 2870/3
31.05.2016 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 Odlukata za odobruvawe na finansiski sredstva od
Buxetot na Op{tina Kavadarci 2016 godina
1. SE OBJAVUVA Odlukata za odobruvawe na finansiski sredstva od
Buxetot na Op{tina Kavadarci 2016 godina, donesena na sednicata na
Sovetot na Op{tina Kavadarci odr`ana na den 31.05.2016 godina.
2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-2988/4
01.06.2016 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), Zapisnik od Komisija za
finansii i buxet br.08-2879/2 od 31.05.2016 godina i ~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 31.05.2016 godina, donese
ODLUKA
za odobruvawe na finansiski sredstva na
Crven Krst od Buxetot
na Op{tina Kavadarci za 2016 godina
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Kavadarci odobruva
finansiski sredstva vo iznos od 30.000 denari na Crven Krst -Kavadarci
so namena za jubilejni nagradi za krvodariteli .
^len 2
Odobrenite sredstva od ~len 1 na ovaa Odluka }e se izdvojat od
Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2016 godina i ke bidat prefrleni na
`iro smetka na Crven Krst -Kavadarci .
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto
vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br. 08- 2870/4
31.05.2016 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 Odlukata za redovno a`urirawe na Procena na
zagrozenost na podra~jeto na Op{tina Kavadarci od site rizici i
opasnosti
1. SE OBJAVUVA Odlukata za redovno a`urirawe na Procena na
zagrozenost na podra~jeto na Op{tina Kavadarci od site rizici i
opasnosti, donesena na sednicata na Sovetot na Op{tina Kavadarci
odr`ana na den 31.05.2016 godina.
2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-2988/5
01.06.2016 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), ~len 132 stav 1 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (“Slu`ben glasnik na Op{tina
Kavdadarci”br.8/2005), po Inicijativa za a`urirawe na Procena na
zagozenost na podra~jeto na Op{tina Kavadarci od site rizici i
opsanosti od PO Regionalen centar za upravuvawe so krizi Kavadarci,
Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana na den 31.05.2016
godina, donese
ODLUKA
za redovno a`urirawe na Procena na zagozenost na podra~jeto na
Op{tina Kavadarci od site rizici i opasnosti
^len 1
Da otpo~nat aktivnostite za redovno a`urirawe na Procena na
zagrozenosta na podra~jeto na Op{tina Kavadarci od site rizici i
opasnosti.
Aktivnostite za a`urirawe na Procena na zagrozenosta na
podra~jeto na Op{tina Kavadarci od site rizici i opasnosti so
subjektite od sistemot za upravuvawe so krizi na lokalno nivo da bidat
koordinirani od Regionalniot centar za upravuvawe so krizi Kavadarci.

^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto
vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br. 08- 2870/5
31.05.2016 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 Odlukata za davawe soglasnost na Odlukata za
izmenuvawe na Odlukata za donacija na materijali i uslugi za
ostvaruvawe na proekt za parterno ureduvawe i ozelenuvawe donesena
od Upravniot Odbor na JP,,Komunalec” Kavadarci arh.br.02-434/6 od
27.04.2016 godina
1. SE OBJAVUVA Odlukata za davawe soglasnost na Odlukata za
izmenuvawe na Odlukata za
donacija na materijali i uslugi za
ostvaruvawe na proekt za parterno ureduvawe i ozelenuvawe na UO na
JP,,Komunalec” Kavadarci arh.br.02-434/6 od 27.04.2016 godina, donesena
na sednicata na Sovetot na Op{tina Kavadarci odr`ana na den
31.05.2016 godina.
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2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-2988/6
01.06.2016 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. 5/02), ~len 82 stav 1 to~ka 31 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
31.05.2016 godina , donese
ODLUKA
za davawe na soglasnost
na Odlukata za izmenuvawe na Odlukata za donacija na materijali i
uslugi za ostvaruvawe na proekt za parterno ureduvawe i ozelenuvawe
donesena od Upravniot Odbor na JP,,Komunalec” Kavadarci arh.br.02434/6 od 27.04.2016

^len 1
SE DAVA SOGLASNOST na Odlukata
za izmenuvawe na
Odlukata za donacija na materijali i uslugi za ostvaruvawe na proekt za
parterno ureduvawe i ozelenuvawe arh.br.02-434/6, donesena na sednica na
Upraven Odbor na JP”Komunalec” Kavadarci od 27.04.2016 godina .
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto , a ke se objavi
vo “Slu`ben Glasnik na Op{tina Kavadarci” .
Br. 08- 2870/6
31.05.2016 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova-Vilhelm
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ТУКА СКЕНИРАНА ОДЛУКА (1)
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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 Odlukata za davawe soglasnost na Odlukata za
donacija za ostvaruvawe na proekt od javen interes donesena na
Upraven Odbor na JP,,Komunalec” Kavadarci arh.br.02-434/5 od
27.04.2016 godina
1. SE OBJAVUVA Odlukata za davawe soglasnost na Odlukata za
donacija za ostvaruvawe na proekt od javen interes na UO na
JP,,Komunalec” Kavadarci arh.br.02-434/5 od 27.04.2016 godina, donesena
na sednicata na Sovetot na Op{tina Kavadarci odr`ana na den
31.05.2016 godina.
2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-2988/7
01.06.2016 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. 5/02), ~len 82 stav 1 to~ka 31 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
31.05.2016 godina , donese
ODLUKA
za davawe na soglasnost
na Odlukata za donacija za ostvaruvawe na proekt od javen interes
donesena na Upraven Odbor na JP,,Komunalec” Kavadarci arh.br.02434/5 od 27.04.2016 godina
^len 1
SE DAVA SOGLASNOST na Odlukata
za donacija za
ostvaruvawe na proekt od javen interes arh.br.02-434/5, donesena na
sednica na Upraven Odbor na JP”Komunalec” Kavadarci od 27.04.2016
godina .
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto , a ke se objavi
vo “Slu`ben Glasnik na Op{tina Kavadarci” .
Br. 08- 2870/7
31.05.2016 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova-Vilhelm
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ТУКА СКЕНИРАНА ОДЛУКА (2)
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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 Odlukata za utvrduvawe na potrebata od donesuvawe na
urbanisti~ko planska dokumentacija za usoglasuvawe na namenata na
bespravno izgradenite objekti so namenite na zemji{teto
1. SE OBJAVUVA Odlukata za utvrduvawe na potrebata od donesuvawe
na urbanisti~ko planska dokumentacija za usoglasuvawe na namenata na
bespravno izgradenite objekti so namenite na zemji{teto, donesena na
sednicata na Sovetot na Op{tina Kavadarci odr`ana na den 31.05.2016
godina.

2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.09-2988/8
01.06.2016 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, бр.54/11, бр.155/12, бр.53/13, бр.72/13, бр.44/14,
бр.115/14, бр.199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16), Советот на Општина
Кавадарци на седницата одржaна на ден 31.05.2016 година, донесе

ODLUKA
за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко
планска документација за усогласување на намената на
бесправно изградените објекти со намените на земјиштето
Член 1
Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко планска
документација со која ке се изврши усогласување на намената на
бесправно изградените објекти кои треба да се вклопат со
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поединечни зони со намената на земјиштето и општиот режим на
градење, на тој начин што со идната урбанистичко планска
документација ќе се изврши усогласување со состојбата која е
утврдена на лице место, за следните барања:

1. Барање бр.14-1304 на барателот Весна Митревска од
Кавадарци за утврдување на правен статус на бесправен објект
– помошен објект изграден на КП бр. 10151/1 на ул.В.С.Бато во
КО Кавадарци 2
2. Барање бр.14-5423 на барателот Ристовски Горан од
Кавадарци за утврдување на правен статус на бесправен објект
– помошен објект изграден на КП бр. 10971 на ул.Индустриска
во

КО Кавадарци 2
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Br. 08- 2870/8
31.05.2016 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 Odlukata za utvrduvawe na potrebata od donesuvawe
nova urbanisti~ko planska dokumentacija
za objekti nadvor od planski opfat
1. SE OBJAVUVA Odlukata za utvrduvawe na potrebata od donesuvawe
nova urbanisti~ko planska dokumentacija za objekti nadvor od planski
opfat, donesena na sednicata na Sovetot na Op{tina Kavadarci
odr`ana na den 31.05.2016 godina.

2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.

objavi vo
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Br.09-2988/9
01.06.2016 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, бр.54/11, бр.155/12, бр.53/13, бр.72/13, бр.44/14,
бр.115/14, бр.199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16), Советот на Општина
Кавадарци на седницата одржaна на ден 31.05..2016 година, донесе

ОДЛУКА
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:

3.

Барање бр.14- 6761 на барателот Георгиев Блажо од с.Сопот за

утврдување на
правен статус на бесправен објект.
– Станбен објект - зграда 1 и Помошен објект - зграда 2, изградени
на КП бр. 3343 на ул.Маршал Тито во КО Сопот.

4.

Барање бр.14-5734 на барателот Лазар Илов од Кавадарци за

утврдување на правен статус на бесправен објект.
– Станбен објект - зграда 1, помошен објект - зграда 2 и помошен
објект - зграда 3, изградени на КП бр. 1041 и дел од КП бр.1039 и КП
бр.1040 на м.в. Село во КО Бошава.

5.

Барање бр.14-6634 на барателот Перо Ангелов од Кавадарци за

утврдување на
правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1, изграден на КП бр. 229 на м.в. Село во
КО Чемерско

стр.
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Барање бр.14-6314 на барателот Диме Наумов од Неготино за

утврдување на
правен статус на бесправен објект.
– Станбен објект- зграда 2 изграден на КП бр. 3412 на ул.Маршал
Тито во КО Сопот

7.

Барање бр.14- 7093 на барателот Златко Темелков од с.Сопот

-Општина
Кавадарци за утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект- зграда 1 и помошен објект - зграда 2, изграден на
КП бр. 3286/1 и дел од 3286/2 на ул.Гоце Делчев во КО Сопот.

8.

Барање бр.14- 5843 на барателот Анѓелчо Кочов од с.Сопот

-Општина
Кавадарци за утврдување на правен статус на бесправен објект.
– Станбен објект- - зграда 1 изграден на КП бр. 3549/1 на
ул.Илинденска во КО Сопот.

9.

Барање бр.14-6612 на барателот Костадин Михов од с.Сопот-

Општина Кавадарци
за утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Помошен објект-гаража - зграда 2, изграден на КП бр. 3294 на
ул.Гоце Делчев во

КО Сопот.

10. Барање бр.14- 7135 на барателот Борис Миндев од с.Марена
-Општина
Кавадарци за утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1 и помошен објект - зграда 3 и помошен
објект-зграда 4 изградени на КП бр.2751 на ул.Маршал Тито во КО
Марена

11. Барање бр.14-7138 на барателот Вано Камчев од с.МаренаОпштина Кавадарци
за утврдување на правен статус на бесправен објект.
– Деловен објект - зграда 2 изграден на КП бр. 2402 на м.в. Село во
КО Марена

12. Барање бр.14-4935 на барателот Борис Трајков од Кавадарци
за утврдување на правен статус на бесправен објект.
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– Помошен објект- зграда
Дупките во

13. Барање

Бр.2 изграден на КП бр. 93 на м.в.

КО Фариш

бр.14-4501

на

барателот

Кирил

Туриманџов

од

Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Викенд куќа –- зграда 1 изграден на КП бр. 501 на м.в. Блатото во
КО Горниково

14. Барање

бр.14-2611

на

барателот

Трајче

Трајковски

од

с.Мршевци-Скопјеза утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Викенд куќа - зграда
Рамниште во

36, изграден на КП бр. 548 на м.в.

КО Брушани

15. Барање бр.14-1773 на барателот Орце Панов од с.Дабниште
-Општина
Кавадарци за утврдување на правен статус на бесправен објект.
– Станбен објект - зграда 1 изграден на КП бр. 2191/1 и
дел од 1623 на

м.в. Село во КО Дабниште;

– Станбен објект - зграда 1, изграден на КП бр. 1623 и дел
од

КП

бр.2179/1

на

м.в.

Село

во

КО

Дабниште

и

Базен - зграда 2,изграден на кп.1623 на м.в. Село КО
Дабниште ;
- Станбен објект - зграда 1, изграден на КП бр. 1623 и дел
од КП бр.2177

и КП бр.2179/1 на м.в. Село во КО Дабниште.

16. Барање бр.14-6632 на барателот Таев Зоран од Кавадарци за
утврдување
на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1 изграден на КП бр.3326/1 на ул.Кочо
Рацин во КО Сопот

17. Барање бр.14-4740 на барателот Илов Блажо од Кавадарци
за утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1 изграден на КП бр.682 на м.в.
Бојанчиште во

КО Бојанчиште.

18. Барање бр.14-4641 на барателот Стаменчо Миленков од
Кавадарци
за утврдување на правен статус на бесправен објект .
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– Станбен објект - зграда 2 -изграден на КП бр.314 на м.в.
Село

во КО Бохула

19. Барање бр.14-3488 на барателот Васил Костадиновиќ од
с.Марена-Општина Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1 изграден на КП бр. 2486/1 на м.в.
Село во КО Марена

20. Барање бр.14-2494 на барателот Дејан Орданов од с.Сопот
Кавадарци за утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1 и помошен објект - зграда 2
изградени на КП бр. 3518 и дел од КП бр.3519/2 на ул.Илинденска
во КО Сопот

21. Барање бр.14-2682 на барателот Блажо Стојанов од с.Сопот за
утврдување на
правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект изграден на КП бр.3603 на ул.Илинденска во
КО Сопот

22. Барање бр.14-6995 на барателот Лефтерка Тасева од с.Марена за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1 и помошен објект - зграда 2 и
помошен

објект - зграда 3 изградени на КП бр.2626/1 на ул.Гоце

Делчев во КО Марена

23. Барање бр.14-4160 на барателот Ванчо Попов од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Викенд куќа - зграда 1 изградена на КП бр.957 на м.в. Михајлово
во КО Конопиште

24. Барање бр.14-3401 на барателот Драги Нацев од Неготино и
Димитар Трифунов од Неготино за утврдување на правен статус на
бесправен објект .
– Станбен објект - зграда бр.30 изградена на КП бр.438 на м.в. Село
во КО Брушани.
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25. Барање бр.14-4052 на барателот Вера Димова од с.Возарци-Општина
Кавадарци за утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 2, изградена на КП бр.1254/7 на м.в. Село
во КО Возарци

26. Барање бр.14- 1916 на барателот Зоран Ајтов од Неготино за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Викенд куќа - зграда 2,, изградена на КП бр.467 на м.в. Црните
камења во КО Брушани

27. Барање бр.14-3562 на барателот Лазо Бошевски од Росоман за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
–Викенд

куќа-зграда

бр.1,

изградена

на

КП

бр.708/1

на

м.в.Прдановец во КО Конопиште

28. Барање бр.14-3561 на барателот Горанчо Бошевски од Росоман за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Викенд куќа - зграда 1, изградена на КП бр.1364 на м.в. Мелов
Прелог во КО Бојанчиште

29. Барање бр.14-2554 на барателот Сашо Најдов од Неготино за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Викенд куќа - зграда 1, изградена на КП бр.836 на м.в. Ливадите
во КО Бојанчиште

30. Барање бр.14-3210 на барателот Ристе Митковски од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 28, изграден на КП бр.438 на м.в. Село во
КО Брушани

31. Барање бр.14-531 на барателот Звонко Илиев од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Викенд куќа - зграда 1, изградена на КП бр.61 на м.в. Голеш во КО
Драдња

32. Барање бр.14-1460 на барателот Душан Василев од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Викенд куќа - зграда 2, изградена на КП бр.61/1 на м.в. Голеш во
КО Драдња
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33. Барање бр.14-848 на барателот Трајко Колев од с.ВозарциКавадарци за утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1, помошен објект - зграда 2 и
помошен објект - зграда 3, изградени на КП бр.1160 и дел од КП
бр.1159/3 на м в.Село во КО Возарци.

34. Барање бр.14-1768 на барателот Ристо Настов од с.Крњево за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1, изградена на КП бр.463 на м.в. Село
во КО Крњево

35. Барање бр.14-2766 на барателот Мирјана Ицева од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Деловен објект - зграда 1, изградена на КП бр.435 на м.в.
Црвено брдо во КО Бегниште.

36. Барање бр.14-2461 на барателот Атанас Младенов од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1, изградена на КП бр.381 на м.в. Село во
КО Чемерско

37. Барање бр.14-1952 на барателот Јонка Јаковлевска од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Викенд куќа - зграда 9, изградена на КП бр.467 на м.в. Црните
Камења во КО Брушани

38. Барање бр.14-2049 на барателот Митре Милков од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Викенд куќа - зграда 1, изградена на КП бр.1239/1 на м.в. Турски
рид во КО Мрежичко

39. Барање бр.14-2115 на барателот Гојо Конев од с.Возарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1 и помошен објект - зграда 2
изградени на

КП бр.1028/1 и дел од КП бр.1028/2 на м.в. Село во

КО Возарци.

40. Барање бр.14-2731 на барателот Љупчо Мелов од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
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– Станбен објект - зграда 1, изградена на КП бр.530 на м.в.
Локвичките во КО Чемерско

41. Барање бр.14-2923 на барателот Веселинка Пупкова од Скопје за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Викенд куќа - зграда 1 и помошен објект - зграда 2, изградени на
КП бр.61 на м.в. Голеш во КО Драдња

42. Барање бр.14-2704 на барателот Павле Павлов од Скопје за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 4, изградена на КП бр.444 на м.в. Село во
КО Крњево

43. Барање бр.14-3425 на барателот Јоше Тодев од с.Возарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1, изградена на КП бр.1178 на м.в. Село
во КО Возарци

44. Барање бр.14-4652 на барателот Павле Најдов од с.Марена за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1, помошен објект - зграда 2
изградени на КП бр.2504 на м.в. Село во КО Марена

45. Барање бр.14-7022 на барателот Милан Давчев од с.Марена за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1 и помошен објект - зграда 2,
изградени на КП бр.2686 на м.в. Село во КО Марена

46. Барање бр.14-6624 на барателот Павлев Зоран од с.Сопот-Кавадарци
за утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1 и помошен објект - зграда 2
изградени на

КП бр.3705/1 и дел од КП бр.3705/2 и КП бр.3705/3 на

ул.Маршал Тито во КО Сопот.

47. Барање бр.14-6997 на барателот Лазе Ќимов од с.Марена за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 2 и помошен објект - зграда 5
изградени на КП бр.2663 на м.в. Село во КО Марена

48. Барање бр.14-6996 на барателот Димо Ставров од с.Марена за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1, изградена на КП бр.2703 на
м.в. Село

во КО Марена
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49. Барање бр.14-5768 на барателот Нејков Мицо од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1, изградена на КП бр.709/1 и
зафаќа дел од КП бр.704 на м.в. Црнакот во КО Чемерско

50. Барање бр.14-1392 на барателот Драган Козаровски од Скопје Бутел за утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1, изградена на КП бр.30 на м.в.
Село во КО Драдња

51. Барање бр.14-3473 на барателот Лазар Ставров од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 1, изградена на КП бр.2657 на
ул.Маршал Тито во КО Марена

52. Барање бр.14-2675 на барателот Марјан Давчев од с.Марена за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект - зграда 2 изграден на КП бр.2685 на
м.в. Село во КО Марена.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

Br. 08- 2870/9
31.05.2016 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 Odlukata za prifakawe na proektot,,Opremuvawe na
regionalniot centar za podr{ka na graganskiot sektor na op{tinite
vo Vardarski planski region so sedi{te vo Kavadarci,,
1. SE OBJAVUVA Odlukata za prifakawe na proektot,,Opremuvawe na
regionalniot centar za podr{ka na graganskiot sektor na op{tinite vo
Vardarski planski region so sedi{te vo Kavadarci,, donesena na
sednicata na Sovetot na Op{tina Kavadarci odr`ana na den 31.05.2016
godina.
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2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.09-2988/10
01.06.2016 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), ~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 31.05.2016
godina, donese
ODLUKA
za prifa}awe na proektot “Опремување на регионалниот центар за
подршка на граѓанскиот сектор на општините во Вардарски плански регион со
седиште во Кавадарци”
^len 1
Se prifaka proektot “Опремување на регионалниот центар за
подршка на граѓанскиот сектор на општините во Вардарски плански регион со
седиште во Кавадарци”, apliciran од Вардарски плански регион пред
УНДП.
^len 2
Proektot “Опремување на регионалниот центар за подршка на
граѓанскиот сектор на општините во Вардарски плански регион со седиште во
Кавадарци” e so vkupen iznos od 800.000 denari , a Op{tina Kavadarci ke
u~estvuva so iznos od 400.000 denari koi }e bidat prefrleni na smetka na
УНДП.
^len 3
Finansiskite sredstva za u~estvo na op{tinata, od ~len 2 ke se
obezbedat od Buxetot na op{tina Kavadarci 2016 godina.
^len 4
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi
vo “Sl.Glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br. 08- 2870/10
31.05.2016 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 Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe Programata
za ureduvawe na grade`no zemji{te na prostorot na Op{tina
Kavadarci

1.
SE OBJAVUVA Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe
Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te na prostorot na Op{tina
Kavadarci, donesena na sednicata na Sovetot na Op{tina Kavadarci
odr`ana na den 31.05.2016 godina.

2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-2988/11
01.06.2016 godina
Kavada rci

objavi vo

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

Врз основа на член 84 од Законот за градежно земјиште (,,Сл.весник на РМ
бр.17/2011, 53/2011,1 44/2012, 153/2012, 25/2013, 137/13, 163/13, 15/2015,
44/15,98/15, 193/15 ),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, 115/14,149/2015),член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локална самоуправа (,,Сл.весникна 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 одржана на ден
31.05.2016 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 2016 година
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Во Програмата бр.08-6119/6 од 29.12.2015(,,Службен гласник на
Општина Кавадарци,,40/16,41/16) се врши следното изменување и
дополнување :
1. Во глава ИЗГРАДБА НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ , се врши следното
изменување и дополнување:
После позиција ,,12,, се додава нова позиција ,,13,,која
гласи,,Интервенции ,, со износ кој изнесува 300.000,00ден.
Вкупната вредност ,,Изградба на јавни објекти,, износот од
31.500.000.00ден се менува на износ од 31.800.000,00 ден.
2.Во глава ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ И
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ се врши следното
изменување:
За МЗ ,,Сопот,,се врши следната измена:
Позиција ,,изградба на фекална и атмосферска канализација,,
износот од 3.400.000,00 ден се заменува со износ од 3.100.000,00ден.
Вкупната вредност за,, водоводни и канализациони линии,, се
менува од износ 4.400.000,00 на износ од 4.100.000,00 ден.
3.ВКУПНИОТ РЕКАПИТУЛАР за комунална изградба за 2016
не се менува .

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Br. 08- 2870/11
31.05.2016 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 Odlukata za davawe sosglasnost na Dogovor za
primawe na donacija – vr{ewe na usluga so mehanizacija
za ras~istuvawe na re~noto korito na reka Luda Mara
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1. SE OBJAVUVA Odlukata za davawe sosglasnost na Dogovor za
primawe na donacija – vr{ewe na usluga so mehanizacija za ras~istuvawe
na re~noto korito na reka Luda Mara, donesena na sednicata na Sovetot
na Op{tina Kavadarci odr`ana na den 31.05.2016 godina.
2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-2988/12
01.06.2016 godina
Kavada rci

objavi vo

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 do Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na RM” br.05/2002) a vo vrska so ~len 3 stav 1
to~ka 4 i ~len 6 od Zakonot za donacii i sponzorstva vo javnite dejnosti
(“Sl.vesnik na RM” br.47/06 i 86/08) i ~len 6 stav 3 od Zakonot za
finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava (“Sl.vesnik na RM”
br.61/04), ~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 31.05.2016 godina, donese

ODLUKA
Za davawe sosglasnost na Dogovor za primawe na donacija
– vr{ewe na usluga so mehanizacija
za ras~istuvawe na re~noto korito na reka Luda Mara
^len1
So ovaa Odluka se dava soglasnost na Dogovor za primawe na
donacija - vr{ewe na usluga so mehanizacija za ras~istuvawe na re~noto
korito na reka Luda Mara vo Op{tina Kavadarci.
^len 2
So cel regulirawe na megusebnite prava i obvrski, a vo vrska so
dodeluvawe na donacijata od ~len 1, Op{tina Kavadarci kako primatel
na donacijata, ke sklu~i Dogovor za donacija- vr{ewe na usluga so
mehanizacija za ras~istuvawe na re~noto korito na reka Luda Mara vo
Op{tina Kavadarci so Dru{tvo za proizvodstvo, promet i uslugi Traser
Stanoja DOOEL eksport-import s.Mre`i~ko, kako davatel na donacijata.
^len 3
Se zadol`uva Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, da go
potpi{e Dogovorot od ~len 2 na ova Odluka, koj glasi:
Dogovor za donacija
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Slu~en pomegu:
Dru{tvo za proizvodstvo, promet i uslugi Traser Stanoja DOOEL
eksport-import s.Mre`i~ko, so sedi{te vo s.Mre`i~ko, zastapuvano od
upravitel Stanoja Sakaliev,( vo natamo{niot tekst:Davatel na donacija).
Op{tina Kavadarci-Lokalna samouprava, so sedi{te Plo{tad Mar{al
Tito br.2 Kavadarci, zastapuvana od Gradona~alnikot na Op{tina
Kavadarci dipl.prav.Aleksandar Panov, (vo natamo{niot
tekst:Primetal na donacija).
^len 1
Predmet na ovoj dogovor e donacija na vr{ewe na usluga so
mehanizacija za ras~istuvawe na re~noto korito na reka Luda Mara vo
Op{tina Kavadarci, so naften derivat vo vkupna koli~ina od 4.000
litri dodeleni na Op{tina Kavadarci so Dogovor za dodeluvawe na
nafteni derivati so namena ~istewe na re~ni korita od Ministerstvo za
`ivotna sredina i prostorno planirawe br.03-4843/1 od 08.10.2015 godina.
^len 2
Davatelot na donacijata ke izvr{i ras~istuvawe na re~noto
korito na reka Luda Mаra i toa :
-na potegot od mostot ,,Sloga,, uzvodno kon s.Vata{a do mostot na ul,,12drugari,, vo s.Vata{a, vo dol`ina od C-A-900 m i {irina od C-A 15m.
-ras~istuvaweto ke se vr{i so sprega od dve ma{ini ,eden rovokopa~ i
kamion-kiper za transportirawe na materijalot.
^len 3
Primatelot na donaciijata se obvrzuva na davatelot na donacijata
da mu predade naften derivat vo vkupna koli~ina od 4.000 litri za
izveduvawe na uslugata od ~len 2 na ovoj Dogovor.
^len 4
Ovoj dogovor stapuva vo sila vedna{ so potpi{uvaweto na dvete
dogovorni strani.

^len 5
Za se {to ne e predvideno so ovoj dogovor ke se primenuvaaat
odredbite od Zakonot za donacii i sponzorstva vo javnite dejnosti,
Zakonot za obligacioni odnosi i drugite pozitivni propisi vo RM.
^len 6
Vo slu~aj na spor, dogovornite strani se soglasni sporot da se
re{i spogodbeno.
Dokolku sporot ne se re{i spogodbeno, istiot ke go re{ava
nadle`niot su d vo Kavadarci.
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^len 7
Dogovorot se sklu~uva vo 8 (osum ) identi~ni primeroci od koi 6
(dva) za Davatelot na donacijata i 2 (dva) za Primatelot na donacijata.
Primatel na donacijata
Op{tina Kavadarci

Davatel na donacijata
DOOEL Traser Stanoja s.Mre`i~ko
^len 4

Se zadol`uva Sektorot za komunalno ureduvawe, urbanizam,
soobrakaj i za{tita na `ivotnata sredina, da gi prevzemat site
aktivnosti za realizacija na donacijata.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br. 08- 2870/12
31.05.2016 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 Odlukata za odobruvawe na finansiski sredstva od
Buxetot na Op{tina Kavadarci 2016 godina
1. SE OBJAVUVA Odlukata za odobruvawe na finansiski sredstva od
Buxetot na Op{tina Kavadarci 2016 godina, donesena na sednicata na
Sovetot na Op{tina Kavadarci odr`ana na den 31.05.2016 godina.
2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-2988/13
01.06.2016 godina
Kavada rci

objavi vo

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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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),Записник од Комисија за финансии и буџет бр.08-2879/2 од
31.05.2016 година, Советот на Општина Кавадарци на седницата
одржана на ден 31.05.2016 година, донесе
О Д Л У К А
За одобрување финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува
финансиски средства во вкупен износ од 120.000,00 денари на
Орданчо Јованов ул.Игман бр.19/3-3 од Кавадарци, за лекување во
Република Турција - Истамбул, Санте.

Член 2
Финансиските средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се
издвојат од Буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година на
Орданчо Јованов на следната трансакциона сметка:
-200002384084034
депонент Стопанска Банка, со
ЕДБГ:0712960483006
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе
се објави во “Службен гласник на Oпштина Кавадарци”.
Br. 08- 2870/13
31.05.2016 godina
Kavadarci

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

Врз основа на член 92 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник
бр.8/05), расправајќи по изворниот текст на Одлуката за утврдување
на потребата од донесување на нова урбанистичко планска
документација за објекти надвор од планскиот опфат со бр. 081995/21 од 20.04.2016 година, Комисијата за Статут и прописи на
седницата одржана на ден 31.05.2016 година, констатира:
ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА
Во одлуката за утврдување на потребата од донесување на нова
урбанистичко планска
документација за објекти
надвор од
планскиот опфат со бр. 08-1995/21 од 20.04.2016 година
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Во член 1 точка 20
- Барање 14-5520 на барателот ДПТУ ДБД Комерц ДООЕЛ
Куманово од Куманово со седиште на 7-МА бр.20 Куманово,
за утврдување на правен статус на бесправен објект
-

после зборовите Мотел изграден на КП бр. 785/294 на м.в.
Џибарица во КО Радња

СЕ ДОДАВА
-

-

зграда 1 согласно геодетски елаборат со број 0716-160 од
04.04.2014 година изработен од Трговско друштво за геодетски
работи ,,ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР” ДООЕЛ – Кавадарци и
Мотел изграден на КП бр. 785/294 на м.в. Џибарица во КО
Радња зграда 1 согласно геодетски елаборат со број 0716-161 од
04.04.2014 година изработен од Трговско друштво за геодетски
работи ,,ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР” ДООЕЛ – Кавадарци и

Техничката исправка се објавува во Службен Гласник на Општина
Кавадарци.
Бр.09-2968/3
31.05.2016 година

Комисија за Статут и прописи
Претседател
Горан Белевски
Врз основа на член 92 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник
бр.8/05), расправајќи по изворниот текст на Одлуката за утврдување
на потребата од донесување на нова урбанистичко планска
документација за објекти надвор од планскиот опфат со бр. 07-302/5
од 31.01.2014 година, Комисијата за Статут и прописи на седницата
одржана на ден 31.05.2016 година, констатира:
ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА

Во одлуката за утврдување на потребата од донесување на нова
урбанистичко планска
документација за објекти
надвор од
планскиот опфат со бр. 07-302/5 од 31.01.2014 година.
Во член 1 точка 44
Барање бр. 14-304 Иван Атанасовски од Скопје на ул.”Михаил и
Ефтихиј” бр.3 Кисела вода (надвор од опфатот, нема УП
документација)
- после зборовите Станбен и помошен простор во с.Брушани
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- бројот на КП бр.304 СЕ ЗАМЕНУВА со бројот 438 на м.в.Село
во КО Брушани .

Техничката исправка се објавува во Службен Гласник на Општина
Кавадарци.

Бр.09-2968/4
02.06.2016 година

Комисија за Статут и прописи
Претседател
Горан Белевски
Врз основа на член 92 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник
бр.8/05), расправајќи по изворниот текст на Одлуката за утврдување
на потребата од донесување на нова урбанистичко планска
документација за објекти надвор од планскиот опфат со бр. 081361/29 од 14.03.2016 година, Комисијата за Статут и прописи на
седницата одржана на ден 31.05.2016 година, констатира:
ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА
Во одлуката за утврдување на потребата од донесување на нова
урбанистичко планска
документација за објекти
надвор од
планскиот опфат со бр. 08-1361/29 од 14.03.2016 година
Во член 1 точка 3
53. Барање бр.15-26 на барателот Колев Бранко од ул.,,Љубашка”
бр.28 Кавадарци за утврдување на правен статус на бесправен
објект
– викенд куќа изграден на КП бр.378/1 на м.в. Страната во КО
Брушани
(надвор од опфатот, нема УП документација)
-

Името Колев Бранко СЕ ЗАМЕНУВА со името Колев Блажо .

Техничката исправка се објавува во Службен Гласник на Општина
Кавадарци.
Бр.09-2968/5
31.05.2016 година

Комисија за Статут и прописи
Претседател
Горан Белевски
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Врз основа на член 92 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник
бр.8/05), расправајќи по изворниот текст на Одлуката за утврдување на
потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за
објекти надвор од планскиот опфат со бр. 08-1361/29 од 14.03.2016 година,
Комисијата за Статут и прописи на седницата одржана на ден 31.05.2016
година, констатира:
ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА
Во одлуката за утврдување на потребата од донесување на нова
урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот
опфат со бр. 08-1361/29 од 14.03.2016 година
Во член 1 точка 6

-

Барање 14-5966 на барателот Анси Комерц експорт-импорт ДООЕЛ
Неготино со седиште на ул.,,Душан Преграц” бр.63, Неготино, за
утврдување на правен статус на бесправен објект кој се наоѓа кој се
наоѓа на м.в.Лака во КО Сопот (надвор од опфатот, нема УП
документација)

-

после зборовите хала со магацин изграден на КП бр.1171/1 на м.в.
Лака во КО Сопот

СЕ ДОДАВА: ,,зграда 4 согласно геодетски

елаборат со број 03-29 од 27.02.2012 година изработен од Трговско
друштво за геодетски работи ,,БИРО ЗА ПРЕМЕР” ДОО– Кавадарци,,
СЕ БРИШАТ алинеа 2, 3 и 4 и СЕ ДОДАВА

-

хала изградена на КП бр.1171/1 на м.в. Лака во КО Сопот зграда 3
согласно геодетски елаборат со број 03-29/1 од 27.02.2012 година
изработен од Трговско друштво за геодетски работи ,,БИРО ЗА
ПРЕМЕР” ДОО– Кавадарци

-

помошен објект изграден на КП бр.1171/1 на м.в. Лака во КО Сопот
зграда 4 согласно геодетски елаборат со број 03-29/1 од 27.02.2012
година изработен од Трговско друштво за геодетски работи ,,БИРО ЗА
ПРЕМЕР” ДОО– Кавадарци

-

хала изградена на КП бр.1173/2 на м.в. Лака во КО Сопот зграда 3
согласно геодетски елаборат со број 03-29/2 од 27.02.2012 година
изработен од Трговско друштво за геодетски работи ,,БИРО ЗА
ПРЕМЕР” ДОО– Кавадарци

Техничката исправка се објавува во Службен Гласник на Општина
Кавадарци.

Бр.09-2968/6
31.05.2016 година

Комисија за Статут и прописи
Претседател
Горан Белевски

Врз основа на член 92 од Статутот на Општина Кавадарци ( Сл.
Гласник бр.8/05), расправајќи по изворниот текст на Одлуката за
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утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичка
планска документација за објекти надвор од планскиот опфат со бр.
08-1361/29 од
14.03.2016г., Комисијата за Статут и прописи на
седницата одржана на ден 31.05. 2016 г., констатира:

ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА
Во Одлуката за утврдување на потребата од донесување на нова
урбанистичка планска
документација
за објекти
надвор од
планскиот опфат со бр. 08-1361/29 од 14.03.2016 г.
Во член 1 точка 5
- Барање 14-5136 на барателот Рамис Асков од ул.,,Страшо
Пинџур“ бр.бб од Кавадарци за утврдување на правен статус на
бесправен објект.

-

СЕ БРИШЕ алинеа 1 - Помошен објект, изградена на кп. Бр 26 во
КО Горниково на м.в. Брескот и СЕ ДОДАВА
Зграда-2, викенд куќа, изградена на кп. 26 м.в. Брескот во КО
Горниково ,согласно геодетскиот елаборат со бр.0713/008 од
23.08.2012г. изработен од Трговското друштво за геодетски
работи ,,Геодата инженеринг“ ДООЕЛ Кавадарци.
Техничката исправка се објавува во Сл. Гласник на Општина
Кавадарци.

Бр.09-2968/7
02.06. 2016 г.

Комисија за Статут и прописи
Претседател,
Горан Белевски

Врз основа на член 92 од Статутот на Општина Кавадарци
( Сл. Гласник бр.8/05), расправајќи по изворниот текст на Одлуката
за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичка
планска документација за објекти надвор од планскиот опфат со бр.
08-1361/29 од
14.03.2016г., Комисијата за Статут и прописи на
седницата одржана на ден 31.05.2016 г., констатира:

ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА
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бр.45 Службен гласник на Општина Кавадараци 01.06.2016 год.

Во Одлуката за утврдување на потребата од донесување на нова
урбанистичка планска
документација
за објекти
надвор од
планскиот опфат со бр. 08-1361/29 од 14.03.2016 г.
Во член 1 точка 1
-

Барање 14-6375 на барателот Илиевски Илија од ул.,,Ресавска“
бр.20 од Кавадарци за утврдување на правен статус на
бесправен објект СЕ БРИШЕ алинеа 1 и се СЕ ДОДАВА:

-

Зграда-1, станбен простор и згр.2-помошен простор, изградени
на кп. 561/2 м.в.Село во КО Крњево,согласно геодетскиот
елаборат со бр.03-185/3 од 23.08.2012г. изработен од Трговското
друштво за геодетски работи ,,Биро за премер“ ДОО Кавадарци.
Техничката исправка се објавува во Сл. Гласник на Општина
Кавадарци.

Бр.09-2968/8
31.05. 2016 г.

Комисија за Статут и прописи
Претседател,
Горан Белевски

