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Број 57

15.05.2017 год.
на Општина Кавадарци

С О Д Р Ж И Н А
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на
финансиски средства од Буџетот на Општина
кавадарци за 2017 година(здравствена заштита);
Одлуката за одобрување на финансиски средства од
Буџетот
на
Општина
кавадарци
за
2017
година(здравствена заштита);
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на
финансиски средства од Буџетот на Општина
кавадарци за 2017 година(здравствена заштита);
Одлуката за одобрување на финансиски средства од
Буџетот
на
Општина
кавадарци
за
2017
година(здравствена заштита);
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на
финансиски средства од Буџетот на Општина
кавадарци за 2017 година(лекување);
Одлуката за одобрување на финансиски средства од
Буџетот
на
Општина
кавадарци
за
2017
година(лекување);
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на
финансиски средства од Буџетот на Општина
кавадарци за 2017 година(лекување);
Одлуката за одобрување на финансиски средства од
Буџетот
на
Општина
кавадарци
за
2017
година(лекување);
Решение
за
објавување
на
Програмата
за
одбележување на значајни настани и истакнати
личности со Спомен обележја;
Програмата за одбележување на значајни настани и
истакнати личности со Спомен обележја;
Решение за објавување на Одлуката за подигање на
спомен облежје-биста на Блажо Тодорвски Чичето;
Одлуката за подигање на спомен облежје-биста на
Блажо Тодорвски Чичето;
Решение за објавување на Одлуката за давање на
согласност на Одлуката за утврдување на висината на
бод за исплата на плата на административните
службеници вработени во ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
Одлуката за давање на согласност на Одлуката за
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утврдување на висината на бод за исплата на плата
на административните службеници вработени во
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
Решение за објавување на Одлуката за давање на
согласност на Годишен План за вработување во
Општина Кавадарци за 2017 година;
Одлуката за давање на согласност на Годишен План
за вработување во Општина Кавадарци за 2017
година;
Решение за објавување на Одлуката за обезбедување
на простории-канцеларии за пратениците од
Општина кавадарци;
Одлуката за обезбедување на простории-канцеларии
за пратениците од Општина кавадарци;
Решение за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за подршка на Проектот,,
Младински Информативен Центар-ИНФО СЕГА
Кавадарци,,(МИЦ);
Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за
подршка на Проектот,, Младински Информативен
Центар-ИНФО СЕГА Кавадарци,,(МИЦ);
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на
финансиски средства од Буџетот на Општина
кавадарци за 2017 година(лекување);
Одлуката за одобрување на финансиски средства од
Буџетот
на
Општина
кавадарци
за
2017
година(лекување);
Решение за објавување на Одлуката за давање на
согласност за донесување на Одлука за измена и
дополнување на Одлуката
за откажување на
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци од камата бр.02-1180/5 од
24.11.2011
година
на
Управниот
Одбор
на
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци ;
Одлуката за давање на согласност за донесување на
Одлука за измена и дополнување на Одлуката за
откажување на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци од камата
бр.02-1180/5 од 24.11.2011 година на Управниот Одбор
на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци ;
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на
финансиски средства од Буџетот на Општина
кавадарци за 2017 година;
Одлуката за одобрување на финансиски средства од
Буџетот на Општина кавадарци за 2017 година;
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 Одлуката за утврдување на
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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 финансиски
придонес на Под-Проектот,, Интегрирана програма
за развој на туризмот во Општина Кавадарци ;
Одлуката за финансиски придонес на Под-Проектот,,
Интегрирана програма за развој на туризмот во
Општина Кавадарци ;
Решение за објавување на Заклучоци;
Заклучоци;
АКТИ од продолжението од 56-седница на Совет на
Општина Кавадарци
Решение за објавување на Заклучокот за усвојување
на Извештајот за Тиквешки гроздобер Кавадарци за
2016 година за 01,02,03-09.2016 година;
Заклучокот за усвојување на Извештајот за Тиквешки
гроздобер Кавадарци за 2016 година за 01,02,0309.2016 година;
Решение за објавување на Заклучокот за усвојување
на на Извештајот за СВ,,Трифун 2017,, Кавадарци за
13,14,-02.2017 година;
Заклучокот за усвојување на на Извештајот за
СВ,,Трифун 2017,, Кавадарци за 13,14,-02.2017 година;
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за одобрување на финансиски средства од буџетот на Општина
Кавадарци за 2017 година(здравствена заштита с.Сопот)
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства од
буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година(здравствена заштита с.Сопот),
донесена на седницата на Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на ден
12.05.2017 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/1
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.5/2002),член 113 став 1 точка 2 од Статутот на Општина
Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05),Записник од Комисија
за финансии и буџет бр.08-1622/2 од 27.04.2017 година, Советот на Општина
Кавадарци на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за
обезбедување на примарна здравствена заштита во рурални средини
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски
средства за обезбедување на примарната здравстена заштита, во рурална
средина – с.Сопот во вкупен износ од 180.000,00 денари на следната
здравствена установа :
-

ПЗУ”Виталиа Медикус”.
Член 2

Финансиските средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од
Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година, конто 464990, Програма Т1 .
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-1783/1
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за одобрување на финансиски средства од буџетот на Општина
Кавадарци за 2017 година(здравствена заштита сВозарци)
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства од
буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година(здравствена заштита с.Возарци),
донесена на седницата на Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на ден
12.05.2017 година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/2
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.5/2002),член 113 став 1 точка 2 од Статутот на Општина
Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05),Записник од Комисија
за финансии и буџет бр.08-1622/2 од 27.04.2017 година, Советот на Општина
Кавадарци на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за
обезбедување на примарна здравствена заштита во рурални средини
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски
средства за обезбедување на примарната здравстена заштита, во рурална
средина – с.Возарци во вкупен износ од 180.000,00 денари на следната
здравствена установа :
-

ПЗУ”Виталиа Медикус”.
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Член 2
Финансиските средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од
Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година, конто 464990, Програма Т1 .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-1783/2
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за одобрување на финансиски средства од буџетот на Општина
Кавадарци за 2017 година(лекување)
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства од
буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година (лекување), донесена на
седницата на Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017
година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/3
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.5/2002),член 113 став 1 точка 2 од Статутот на Општина
Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05),Записник од Комисија
за финансии и буџет бр.08-1622/2 од 27.04.2017 година, Советот на Општина
Кавадарци на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, донесе

О Д Л У К А
За одобрување финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година
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Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски
средства во вкупен износ од 30.000,00 денари на Лазо Димитров ул.Маршал
Тито бр.4 од с.Сопот Кавадарци, за лекување на дете.
Член 2
Финансииските средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од
Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година на Лазо Димитров на следната
сметка:
300007041094721 депонент Комерцијална Банка со ЕМБГ: 0308964483013
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-1783/ 3
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова – Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за одобрување на финансиски средства од буџетот на Општина
Кавадарци за 2017 година(лекување)
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства од
буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година (лекување), донесена на
седницата на Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017
година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/4
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.5/2002),член 113 став 1 точка 2 од Статутот на Општина
Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05),Записник од Комисија
за финансии и буџет бр.08-1622/2 од 27.04.2017 година, Советот на Општина
Кавадарци на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, донесе
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О Д Л У К А
За одобрување финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски
средства во вкупен износ од 15.000,00 денари на Александар Спанџов ул.Борис
Кидриќ бр.28 Кавадарци, за лекување.
Член 2
Финансиските средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од
Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година на Александар Спанџов на
следната трансакциона сметка:
-300047022943206 депонент Комерцијална Банка
-ЕМБГ 2101960483012
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-1783/4
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности со
Спомен обележја
1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за одбележување на значајни настани и
истакнати личности со Спомен обележја, донесена на седницата на Советот на
ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017 година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/5
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа член 36 став 1 точка 6 од Законот за Локална самоуправа(“Сл.весник
на РМ” бр.5/2002), а во врска со член 17 став 1 од Законот за меморијални
споменици и Спомен обележја (“Сл.весник на РМ” бр.66/04,89/08,152/2015),
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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 12.05.2017 година, донесе
П Р О Г Р А М А
за одбележување на значајни настани и
истакнати личности со Спомен обележја
ВОВЕД
Советот на Општина Кавадарци ја донесува оваа Програма за
одбележување на значајни настани и истакнати личности со Спомен обележја
со цел да се зачува историската и културната вредност на лижностите кои
потекнуваат од Општина Кавадарци, како и со цел зажувување и негување на
историјата, историските и културните вредности на градот.
Програмата се донесува за период од 5 години.
Под Спомен обележја се подразбираат: бисти, скулптури, плочи чешми,
фонтани и други видови на уметнички и архитектонски дела и творби што со
своите содржин ии ознаки одбележуваат настани и лижности од историјата,
културата или од народната традиција кои се од локално значење.
На територијата на Општина Кавадарци досега се изградени поголем
број споменици, спомен бисти, спомен плочи, спомен чешми од времето на
Илинденскиот период и периодот на НОВ и Револуцијата како и од поновата
историја.
Од времето на Илинденскиот период има 11 спомен обележја, воглавно
спомен плочи, една биста и еден споменик.
Од времето на НОВ и револуцијата има 30 споменици, 3 меморијални
музеи(Страшо Пинџур-с.Ваташа, с.Шешково и с.Бојанчиште), 28 спомен бисти,
38 спомен плочи, 24 спомен чешми, 1 спомен патека на 2-та МУБ, 4 спомен
паркови.
СОДРЖИНА
Со Програмата се предвидува подигање на :
1. Спомен биста на Блажо Тодорвски -Чичето.
НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПОДИГАЊЕ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА
За подигање
и изработка на Спомен обележјата содртжани во
Програмата, Советот на општина Кавадарци донесува посебна Одлука со која
точно ке се дефинира место-локација за поставување, потребни финансиски
средства и извори на финасирање .
Со Одлуката се утврдува:
- одговорно лице, односно тело одговорно за реализација на
иницијативата за подигање на Спомен обележје;
- правното лице што ке управува и ке се грижи за чување , одржување,
заштита и користење на Спомен обележјето;
- потребните финансиски средства за реализација на иницијативата и
извори на средства;
- видот и содржината на Спомен обележјето;
- местото каде ке се подигне Спомен обележјето и рокот за подигање
на Спомен обележјето.
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
За спроведување на постапката за подигање на Спомен обележје се
грижи и е одговорно тело- Одборот за подигање на Спомен обележја, именуван
од Советот на општината, од редот на истакнати архитекти, историчари,
научни, културни и други поединци, со мандате до завршување на постапката
на подигање на Спомен обележјето.
Подигањето и поставувањето на Спомен обележјето ке се финансира од
Буџетот на Општината како и од донации од правни и физички лица.
Програмата може да се дополни и со Спомен обележја за други значајни
личности,а новите предлози ке ги разгледува Советот на Општината.
Надзорот и контролата над спроведувањето на Програмата за
одбележување на значајни настани и истакнати личности со Спомен обележја,
го врши Министерот за култура, согласно член 26 од Законот за меморијални
споменици и Спомен обележја (“Сл.весник на РМ” бр.66/04,89/08).
Со влегувањето во сила на Програмата престанува да важи Програмата
за одбележување на значајни настани и истакнати личности со Спомен
обележјабр.07-1711/25 од 25.04.2012 година и Програмата за изменување и
дополнување на Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати
личности со Спомен обележја бр. 08-2546/21 од 28.05.2015 година.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-1783/5
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за подигање на спомен обележје-биста
на Блажо Тодорвски-Чичето
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за подигање на спомен обележје-биста на
Блажо Тодорвски-Чичето, донесена на седницата на Советот на ОпШтина
Кавадарци одржана на ден 12.05.2017 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/6
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов
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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), а во врска со член 18 став 1 и 2 од Законот за
меморијални споменици и Спомен
обележја
(“Сл.весник на РМ”
бр.66/04,89/08,152/15), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана
на ден 05.05.2017 година, донесе
ОДЛУК А
за подигање на спомен обележје –биста на Блажо Тодорвски-Чичето
Член 1
Заради одбележување и оддавање почит на истакнати личности од
историјата на Кавадарци , да се подигне спомен обележје –биста на Блажо
Тодорвски-Чичето.
Член 2
Спомен обележјето - биста на Блажо Тодорвски-Чичето ке биде
уметничко дело според опис и содржина што ке ги определи Одборот за
подигање на спомен обележјето.
Член 3
Спомен обележјато - биста на Блажо Тодорвски-Чичето ке биде
поставена во Паркот на слободата и револуцијата (спроти полицијата).
Член 4
За управувањето, чувањето, одржувањето, заштитата и користењето на
спомен обележјето со свои средства ке се грижи Општина Кавадарци Локална
самоуправа.
Член 5
За спроведување на постапката за подигање на спомен обележјето, се
именува Одбор за подигање Спомен обележје - биста на Блажо ТодорвскиЧичето, во состав :
Одборот го сочинуваат 9 члена.
Претседател: Петре Камчевски
Членови :
1. Трајанка Атанасова
2. Владимир Темков
3. Димитар Зарков
4. Блаже Тасев
5. Ташо Радњански
6. Даниел Чолаковски
7. Ванчо Колевски
8. Горан Белевски

Член 6
Одборот ги има за задача да ги изврши следните работи:
да распише јавен конкурс за изработка на идеен проект за
подигање на спомен обележје ;
да ги разгледува општите прашања и да предлага мерки и
активности во врска со подигањето на спомен обележјето;
да го следи извршувањето на оваа Одлука и за тоа да достави
извештај до Советот на Општина Кавадарци ;
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може да врши и други работи кои произлегуваат од оваа одлука и
другите прописи кои се однесуваат на активностите од неговата
надлежност.
стручните и административно-техничките работи за Одборот ке
ги вршат соодветните служби на Општинската администрација.

Одборот со мнозинство гласови го избира идејниот проект за спомен
облежјето и за тоа го информира Советот на Општина Кавадарци.
Член 7
Стручните и административно-техничките работи за Одборот ке ги
вршат соодветните служби на Општинската администрација.
Член 8
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци.
Бр.08-1783/6
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината
на бод за исплата на плата на административните службеници вработени
во ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање на согласност на Одлуката за
утврдување на висината на бод за исплата на плата на административните
службеници вработени во ЈП,,Комуналец,, Кавадарци, донесена на седницата
на Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017 година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/7
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ “ бр. 5/02), член 82 став 1 точка 31 од Статутот на Општина
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Кавадарци (“Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), Советот на Општина
Кавадарци на Седницата одржана на ден 12.05.2017 година , донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност
на Одлуката за утврдување на висина на бод за исплата на плата на
административните службеници вработени во Јавното претпријатие за
комунални работи Комуналец Кавадарци
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за утврдување на висина на бод за
исплата на плата на административните службеници вработени во Јавното
претпријатие за комунални работи Комуналец Кавадарци арх.бр.03-317/2,
донесена на седница на Управен Одбор на ЈП”Комуналец” Кавадарци од
27.04.2017 година .
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ке се објави во
“Службен Гласник на Општина Кавадарци” .
Бр.08-1783/7
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за давање на согласност на Годишен План за вработување во
Општина Кавадарци за 2017 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање на согласност на Годишен План за
вработување во Општина Кавадарци за 2017 година, донесена на седницата на
Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017 година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/8
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов
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Врз основа на член 32 став 1 и став 2 од Законот за административни
службеници (,,Службен весник на РМ,, бр.27/14,199/14,48/15,154/15,05/16,142/16 ,)
член 20-б став 1 алинеа 3 од Законот за вработени во јавниот сектор(,,Службен
весник на РМ,, бр.27/14,199/14,27/16) , член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.05/2002) и член 132 став 1 од
Статутот на
Општина Кавадарци (“Службен
гласник на Општина
Кавдадарци”бр.8/2005), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана
на ден 12.05.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Годишен План за вработување во Општина
Кавадарци за 2017 година

Се дава согласност на
Кавадарци за 2017 година.

Член 1
Годишен План за вработување во Општина

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот (8) ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-1783/8
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за обезбедување на простории –канцеларии за пратениците од
Општина Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за обезбедување на простории –канцеларии за
пратениците од Општина Кавадарци, донесена на седницата на Советот на
ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017 година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/9
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.5/2002),член 113 став 1 точка 2 од Статутот на Општина
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Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05), Советот на Општина
Кавадарци на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, донесе
О Д Л У К А
За обезбедување на простории-канцеларии за пратениците од Општина
Кавадарци
Член 1
Советот на Општина Кавадарци дава согласност да се обезбедат
простории –канцеларии за пратениците од Општина кавадарци и тоа:
-во просториите на Локална самоуправа Кавадарци, или
-надвор од просториите на Локална самоуправа –Кавадарци, за што се
одобрува исплата на финансиски средства од Буџетот на Општина кавадарци
за 2017 година, но најмногу до висина од по 6.000 денари на име месечен
надоместок за закупнина за една канцеларија.
Реализацијата на Проектот,, Ваш пратеник-Поблиску од кога и да е,, е за
период од донесување на Одлуката до 31.12.2017 година.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина кавадарци да склучи Договор
за закуп на деловен простор со идните закуподавачи за реализација на
Проектот,, Ваш пратеник-Поблиску од кога и да е,, .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-1783/9
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за подршка на Проектот,,
Младински Информативен Центар-ИНФО СЕГА Кавадарци,,(МИЦ)
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за
подршка на Проектот,, Младински Информативен Центар-ИНФО СЕГА
Кавадарци,,(МИЦ), донесена на седницата на Советот на ОпШтина Кавадарци
одржана на ден 12.05.2017 година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/10
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов
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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 12.05.2017 година, донесе :
ОДЛУКА
За измена и дополнување на Одлуката
за подршка на проектот “Младински Информативен Центар – ИНФО СЕГА
Кавадарци” (МИЦ)
Член 1
Во Одлуката за поддршка во реализацијата на Проектот “Младински
Информативен Центар – ИНФО СЕГА Кавадарци” (МИЦ), бр.08-2546/36 од
28.05.2015 година, се врши следната измена и дополнување:
- Член 3 СЕ МЕНУВА И ГЛАСИ “Финансиските средства со кои општина
Кавадарци учествува во проектот изнесуват 5428 евра”.
- Во член 4 СЕ ДОДАВА “ Опремата набавена по проектот по завршување
на истиот останува во Младински инфо Центар-Кавадарци”
Во останатиот дел Одлуката останува непроменета.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
службен гласник на општина Кавадарци.
Бр.08-1783/10
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за одобрување на финансиски средства од буџетот на Општина
Кавадарци за 2017 година(лекување)
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства од
буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година (лекување), донесена на
седницата на Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017
година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.

објави
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Бр.09-1927/11
15.05.2017 година
Кавада рци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.5/2002),член 113 став 1 точка 2 од Статутот на Општина
Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05),Записник од Комисија
за финансии и буџет бр.08-1805/2 11.05.2017 година, Советот на Општина
Кавадарци на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, донесе
О Д Л У К А
За одобрување финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година
(лекување во Република Италија)
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски
средства во износ од 120.000 денари на Лазар Кимов со стан на
ул,,Бул.Македонија” бр.32-Кавадарци, за лекување на дете во Република
Италија.
Член 2
Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2017 година и ке се трансферираат на лицето Лазар
Кимов на жиро сметка – 2500090002995-35 депонент Шпаркасе Банка .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на досувањето, ке се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-1783/11
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за давање на согласност
за донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за
откажување на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци од камата бр.02-1180/5 од
24.11.2011 година на Управниот Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
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1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање на согласност за донесување
Одлука за измена и дополнување на Одлуката
за откажување
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци од камата бр.02-1180/5 од 24.11.2011 година
Управниот Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци , донесена на седницата
Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/12
15.05.2017 година
Кавада рци

на
на
на
на

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ “ бр. 5/02), , а во врска со член 11 точка 3 од Законот за јавни
претпријатија(,,Сл.Весник
на
РМ,,бр.38/96,
6/02,40/03,49/06,
22/07,83/09,97/10,6/12,119/3,41/14,138/14,25/15,61/15,39/16 ) и 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 12.05.2017
година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност
за донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за
откажување на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци од камата бр.02-1180/5 од
24.11.2011 година на Управниот Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
Член 1
Советот на Општина Кавадарци дава согласност на Управниот Одбор на
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за донесување на Одлука за измена и дополнување
на Одлуката за откажување на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци од камата бр.021180/5 од 24.11.2011 година, за предметите кои се поднесени за извршување кај
овластени извршители за период од 26.05.2006 година заклучно до 01.01.2017
година.
Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето на Одлуката Одлука
за измена и дополнување на Одлуката за откажување на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци од камата на Управниот Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ке се објави во
“Службен Гласник на Општина Кавадарци” .
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Бр.08-1783/ 12
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за одобрување на финансиски средства од буџетот на Општина
Кавадарци за 2017 година (Министерство за земјоделие)
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства од
буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година (лекување), донесена на
седницата на Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017
година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/13
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

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.08-1805/2 од 11.05.2017 година, Советот на Општина Кавадарци на
седницата што одржана на ден 12.05.2017 година, донесе
О Д Л У К А
За одобрување финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски
средства во вкупен износ од 15.000 денари, во вредносни бонови за бензин на
комисии, со членови на комисии и од други градови за теренски активности од
пролетното мрзнење на циновата лоза и овошните култури.
Член 2
Финансииските средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од
Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година, наменети за Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство ПЕ Кавадарци.
Член 3
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Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-1783/ 13
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко
планска документација за објекти надвор од планскиот опфат

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на потребата од донесување на
нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот
опфат, донесена на седницата на Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на
ден 12.05.2017 година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/14
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

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 Општина Кавадарци” бр.8/05), а 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, бр.124/15, бр.129/15, бр.217/15 и бр.31/16), Советот
на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 12.05. 2017 година,
донесе
О Д Л У К А
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:
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1.

Барање бр.15-171/1 - на барателот ДПУП Вендора од Скопје Центар за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Помошен објект-зграда 1 и Резервоари -згр.2, 3,4,5 и 6 (Р1,Р2,Р3,Р4 и
Р5) изграден на КП бр. 416 во КО Бојанчиште на м.в. Мустамост.
(надвор од опфатот, нема УП документација).

2. Барање бр.14-277 на барателот Спавере ДООЕЛ од Скопје за
утврдување на правен статус на бесправен објект.
– Станбен објект во м.в.Зелен Брег КО Радња, изграден на
КП бр. 744/43 во КО Радња.
(надвор од опфатот, нема УП документација) .

3. Барање бр.14- 2009 на барателот Цветанка Ничкова Плетварска од
Кавадарци за утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект згр.1, изграден на КП бр. 2389 на м.в. Бунарот во КО
Ресава
(надвор од опфатот, нема УП документација) .

4. Барање бр.14- 4949 на барателот Стефан Милков од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект.
– Станбен објект-згр.1,2 и 3 изграден на КП бр. 526/2 на в.б. Село во
КО Кесендре
(надвор од опфатот, нема УП документација) .

5. Барање бр.14- 1268 на барателот Ѓорѓи Митров од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Станбен објект-згр.5 , изграден на КП бр. 1189/2 м.в. Село КО
Возарци.
(надвор од опфатот, нема УП документација) .

6. Барање бр.14- 3067 на барателот Сашко Димовски од с.МаренаОпштина
Кавадарци за утврдување на правен статус на бесправен објект.
– Станбен објект- згр.1,2 и 3 изграден на КП бр. 2863/1 , 2863/2 и 2864/1
на м.в
Село
во КО Марена.
(надвор од опфатот, нема УП документација) .

7.

Барање бр.15-850 на барателот Панче Касапинов од Кавадарци
утврдување
на правен статус на бесправен објект .
– Викенд куќа згр.1, изграден на КП бр. 36 м.в. Свети Петре во КО
Рожден
(надвор од опфатот, нема УП документација) .

8. Барање бр.14- 3369 на барателот Марија Коцева од
утврдување
на правен статус на бесправен објект .
– Викенд куќа згр.2-,изградени

за

Кавадарци за
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на КП бр. 1364/1 на м.ц. Мелов Прелог во КО Бојанчиште
(надвор од опфатот, нема УП документација) .

9. Барање бр.14-3180 на барателот Весна Митревска од Кавадарци
за утврдување на правен статус на бесправен објект.
– Викенд куќа згр.1 изграден на КП бр. 2802/3 на м.в. Катуниште во
КО Ваташа
(надвор од опфатот, нема УП документација) .

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-1783/14
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
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
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на
бесправно изградените објекти со намените на земјиштето, донесена на
седницата на Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017
година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/15
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

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 Општина Кавадарци” бр.8/05), а 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,
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бр.44/14, бр.115/14, бр.199/14, бр.124/15, бр.129/15, бр.217/15 и бр.31/16), Советот
на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 12.05. 2017 година,
донесе
О Д Л У К А
За утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска
документација заусогласување на намената на бесправно изградените
објекти со намените на земјиштето
Член 1
Се утврдува потребата од донесување на нова урбанистичко планска
документација за усогласување на намената на бесправно изградените објекти
со намените на земјиштето со што ке се изврши документирање на состојбата
која е утврдена на лице место, за следното барање:

10. Барање бр.15-1209 - на барателот СЛОГА ПРОМ од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект .
– Објектот со намена Г2-6 деловен простор-комори -зграда 5 изграден
на КП бр. 10030 во м.в. Сопотски пат КО Кавадарци 2.
( се наоѓа на земјиште кое што со важечкиот ГУП има намена Б4).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-1783/15
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за финансиски придонес на Под-Проектот,, Интегрирана
програма за развој на туризмот во Општина Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за финансиски придонес на Под-Проектот,,
Интегрирана програма за развој на туризмот во Општина Кавадарци , донесена
на седницата на Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017
година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/16
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

стр.

24

бр.57 Службен гласник на Општина Кавадараци 15.05.2017 год.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став1 од Статутот на општина
Кавадарци (“Сл.гласник на општина Кавадарци” бр.8/05), Советот на Општина
Кавадарци на седницата одржана на ден 12.05. 2017 година, донесе

ОДЛУКА
За финансиски придонес на Под-Проектот,, Интегрирана програма за
развој на туризмот во општина Кавадарци,,
Член 1
Со оваа одлука се обезбедуваат финансиски средства за учество на
Општина Кавадарци Локална во проектот ,,Интегрирана програма за развој на
туризмот во општина Кавадарци,,. Проектот опфака имплементација на
активности со кои ќе се поддржи развојот на туризамот во Општина
Кавадарци.
Член 2
Вкупната проценета вредност на Проектот,, Интегрирана програма за развој на
туризмот во општина Кавадарци,, пресметана во првичната апликација
изнесува
8 933 500 денари. Средствата во износ од 7 531 140 денари ке се
обезбедат од Проектот за Локална и Регионална Конкурентност финансиран
преку Европска Унија, а кофинансирањето на Општина Кавадарци е во
првична проценета висина од 1 402 360 денари, односно 16% од вкупниот буџет
на под-проектот.
Член 3
Финансиските средства за учество на општината во висина од 16% од
вкупниот конечен буџет на под-проектот, ке се обезбедат од Буџетот на
општина Кавадарци.
Член 4
Се задолжува општинската администрација да ги превземе сите
активности потребни за подготовка на конкурентна апликација.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ке се објави во
Службен Гласник на Општина Кавадарци.
Бр.08-1783/16
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова – Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Заклучоци
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1. СЕ ОБЈАВУВААТ Заклучоците донесени на седницата на Советот на
ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017 година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/17
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ”бр.5/02) и член 132 став 2 од Статутот на Општина
Кавадарци (“Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), Советот на Општина
Кавадарци на Седницата одржана на ден 12.05.2017 година , ги донесе
следните
З А К Л У Ч О Ц И
1.Советот на Општина Кавадарци дава Иницијатива подрачјето на сливот
на Стара река до водоснабдителниот систем Лукар да се прогласи за заштитена
зона за експлоатација.
2. Да се организира јавна трибива по однос на проблемот кој мислиме
дека произлегува од ЈП,,Македонски шуми,,.
3.Да се превземат
Обвинителство.

соодветни

активности

пред

Основно

Јавно

4.Да се задолжат стручните служби на Општината и Инспекторот од
Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство како и
инспекторатот за животна средина да извршат увид на лице место и соодветно
да превземат мерки.
5. Заклучоците влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Кавадарци .
Бр. 08- 1783/17
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова-Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе

стр.

26

бр.57 Службен гласник на Општина Кавадараци 15.05.2017 год.

РЕШЕНИЕ
за објавување на
Заклучокот за усвојување на Извештајот за Тиквешки гроздобер Кавадарци
за 2016 година за 01,02,03-09.2016 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Извештајот за Тиквешки
гроздобер Кавадарци за 2016 година за 01,02,03-09.2016 година, донесен на
седницата на Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017
година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.09-1927/18
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ”бр.5/02) и член 132 став 2 од Статутот на Општина
Кавадарци (“Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), расправајки по
Извештајот за Тиквешки гроздобер Кавадарци за 2016 година за 01,02,0309.2016 година, Советот на Општина Кавадарци на Седницата одржана на ден
12.05.2017 година , го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за Тиквешки гроздобер Кавадарци за 2016
година за 01,02,03-09.2016 година , поднесен од организаторот Здружение на
грагани,,Пиволенд,,..
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен Гласник на Општина Кавадарци
Бр. 08- 1608/18
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова-Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот
на Општина Кавадарци, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Заклучокот за усвојување на на Извештајот за СВ,,Трифун 2017,, Кавадарци
за 13,14,-02.2017 година

стр.

27

бр.57 Службен гласник на Општина Кавадараци 15.05.2017 год.

1. СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на на Извештајот за
СВ,,Трифун 2017,, Кавадарци за 13,14,-02.2017 година, донесен на седницата на
Советот на ОпШтина Кавадарци одржана на ден 12.05.2017 година.
2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.09-1927/19
15.05.2017 година
Кавада рци

објави

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ”бр.5/02) и член 132 став 2 од Статутот на Општина
Кавадарци (“Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), расправајки по
Извештајот за СВ,,Трифун 2017,, Кавадарци за 13,14,-02.2017 година, поднесен
од организаторот ,,Темов ФШТ,,ДОО Скопје, Советот на Општина Кавадарци
на Седницата одржана на ден 12.05.2017 година , го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за СВ,,Трифун 2017,, Кавадарци за 13,14,02.2017 година, поднесен од организаторот ,,Темов ФШТ,,ДОО Скопје.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен Гласник на Општина Кавадарци .
Бр. 08- 1608/19
12.05.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова-Вилхелм

