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Број 62

06.09.2017 god.

на Општина Кавадарци

С О Д Р Ж И Н А
R E [ E N I E za objavuvawe na Odlukata za dodeluvawe na Nagrada,,7-mi
Septemvri,,
Odlukata za dodeluvawe na Nagrada,,7-mi Septemvri,,
R E [ E N I E za objavuvawe na Odlukata za davawe na soglasnost na Odlukata
za zgolemuvawe na brojot na deca po vospitni grupi za u~ebnata 2017/2018 vo
JOUDG,,Rada Poceva” Kavadarci;
Odlukata za davawe na soglasnost na Odlukata za zgolemuvawe na brojot na deca
po vospitni grupi za u~ebnata 2017/2018 vo JOUDG,,Rada Poceva” Kavadarci,
donesena na sednica na Upraven Odbor na JOUDG,,Rada Poceva” Kavadarci
br.02-104/3 od 03.07.2017 godina ;
R E [ E N I E za objavuvawe na Odlukata za prodol`uvawe na rabotnoto vreme
na ugostitelskite objekti vo Op{tina Kavadarci;
Odlukata za prodol`uvawe na rabotnoto vreme na ugostitelskite objekti vo
Op{tina Kavadarci;
R E [ E N I E za objavuvawe na Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te na prostorot na Op{tina
Kavadarci za 2017 godina;
Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata za ureduvawe na
grade`no zemji{te na prostorot na Op{tina Kavadarci za 2017 godina;
R E [ E N I E za objavuvawe na Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци
за 2017 година ;
Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe na Програмата за изработка на
урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2017 година ;
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R E [ E N I E za objavuvawe na Odlukata za osloboduvawe od plakawe
nadomestok za ureduvawe na grade`no zemji{te
Odlukata za osloboduvawe od plakawe nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemji{te
R E [ E N I E za objavuvawe na Zaklu~okot po Gra|anskata inicijativa
BUDEWE KAVADARCI za raspi{uvawe na referendum na lokalno nivo
protiv ovozmo`uvawe na uslovi za naseluvawe na begalci i migranti na
teritorijata na Op{tina Kavadarci;
Zaklu~okot po
Gra|anskata inicijativa BUDEWE KAVADARCI za
raspi{uvawe na referendum na lokalno nivo protiv ovozmo`uvawe na uslovi za
naseluvawe na begalci i migranti na teritorijata na Op{tina Kavadarci;
R E [ E N I E za objavuvawe na Odlukata za raspi{uvawe na referendum na
lokalno nivo;
Odlukata za raspi{uvawe na referendum na lokalno nivo;
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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
za objavuvawe na Odlukata za dodeluvawe na Nagrada,,7-mi Septemvri,,
1.
SE OBJAVUVA Odlukata za dodeluvawe na Nagrada,,7-mi Septemvri,
donesena na sednicata na Sovetot na Op{tina Kavadarci odr`ana na den
30.08.2017 godina.

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

Br.09-3278/1
06.09.2017 godina
Kavada rci

objavi vo

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

Vrz osnova na ~len 18 od Pravilnikot za na~inot,uslovite i postapkata
za dodeluvawe na nagrada “7 mi Septemvri” (“Sl.glasnik na Op{tina
Kavadarci” br.26/2003) i ~len 82 stav 1 to~ka 56 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”br.8/2005), Sovetot na Op{tina
Kavadarci na sednicata odr`ana na den 30.08.2017 godina, donese
О Д Л У К А
За доделување на Награда “7ми Септември “
^len 1
По повод “7-ми Септември “- Денот на ослободување на град
Кавадарци ,
Наградата ,, 7-ми Септември “се доделува на ,
- г-ѓа Велка Гавровска Лукиќ - за особен придонес во областа на
медицината.
- г-дин Петко Бојков
– за особен придонес во областа на
архитектурата.
- г-ѓа Катерина Танева-Ѓорѓиева – за особен придонес во областа на
уметноста.
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^len 2
Наградата се состои од плакета и диплома .
^len 3
Наградата ќе се додели на Свечена седница на Денот на празникот на
Општината 7-ми септември .
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во “Службен гласник на Општина Кавадарци “.
Br.08‐3069/1
30.08.2017 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 na soglasnost
na Odlukata za zgolemuvawe na brojot na deca po vospitni grupi za u~ebnata
2017/2018 vo JOUDG,,Rada Poceva” Kavadarci

1.
SE OBJAVUVA Odlukata za davawe na soglasnost na Odlukata za
zgolemuvawe na brojot na deca po vospitni grupi za u~ebnata 2017/2018 vo
JOUDG,,Rada Poceva” Kavadarci, donesena na sednicata na Sovetot na Op{tina
Kavadarci odr`ana na den 30.08.2017 godina.

2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-3278/2
06.09.2017 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
(“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 30.08.2017 godina , donese

ODLUKA
za davawe na soglasnost
na Odlukata za zgolemuvawe na brojot na deca po vospitni grupi za u~ebnata
2017/2018 vo JOUDG,,Rada Poceva” Kavadarci
^len 1
SE DAVA SOGLASNOST na Odlukata za zgolemuvawe na brojot na deca
po vospitni grupi za u~ebnata 2017/2018 vo JOUDG,,Rada Poceva” Kavadarci,
donesena na sednica na Upraven Odbor na JOUDG,,Rada Poceva” Kavadarci
br.02-104/3 od 03.07.2017 godina.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto , a ke se objavi vo
“Slu`ben Glasnik na Op{tina Kavadarci” .
Br.08‐3069/2
30.08.2017 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
za objavuvawe na Odlukata za prodol`uvawe na rabotnoto vreme na
ugostitelskite objekti vo Op{tina Kavadarci
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1.
SE OBJAVUVA Odlukata za prodol`uvawe na rabotnoto vreme na
ugostitelskite objekti vo Op{tina Kavadarci, donesena na sednicata na
Sovetot na Op{tina Kavadarci odr`ana na den 30.08.2017 godina.

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

Br.09-3278/3
06.09.2017 godina
Kavada rci

objavi vo

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

Врз основа на член 23 став 6 од Законот за угостителска дејност (“Сл.весник
на РМ бр.64/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 199/14, 129/15, 192/15,
39/16 и 71/2016), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05) член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа(“Сл.весник на РМ бр.05/2002), Советот на
Општина Кавадарци на седница одржaна на ден 30.08.2017 година, донесе

О Д Л У К А
за продолжување на работното време на угостителските објекти во
Општина Кавадарци
Член 1
Работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина
Кавадарци , утврдено во член 23 став 1 точка 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Законот за
угостителска дејност , во деновите 08,09 и 10.09.2017 година за време на
одржувањето на манифестацијата “Тиквешки Гроздобер“ се продолжува за
два часа.
Член 2
Оваа одлука влегува во ила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во “Службен гласник на Општина Кавадарци .

Br.08‐3069/3
30.08.2017 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
za objavuvawe na Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata za
ureduvawe na grade`no zemji{tena prostorot
na Op{tina Kavadarci za 2017 godina

1.
SE OBJAVUVA Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Programata za ureduvawe na grade`no zemji{tena prostorot na Op{tina
Kavadarci za 2017 godina, donesena na sednicata na Sovetot na Op{tina
Kavadarci odr`ana na den 30.08.2017 godina.

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

Br.09-3278/4
06.09.2017 godina
Kavada rci

objavi vo

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

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште (,,Сл.весник на РМ бр.
15/2015, 98/15, 193/15, 226/15, 31/2016), а во врска со член 4 од Правилникот за

степенот на уредување на градежно земјиште со објекти на комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за
уредувањето
во
зависност
од
степенот
на
уреденост(,,Сл.весникнаРМ,,бр.38/11,93/11,65/12,75/12,98/12,133/13,155/13,96/14
,107/14, 115/14, 149/15),член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.весник на РМ ,,бр.5/02),член 132 став 1 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци,, бр.8/2005),
Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 30.08.2017
година, донесе

П Р О Г РА М А
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ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПРОСТОРОТ НА
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2017 ГОД.

Во Програмата бр.08-5890/6 од 28.12.2016 година (,,Службен гласник на
Општина Кавадарци,, бр.52/17) се врши следното изменување и
дополнување:
Во глава V Извори на финансирањето на Програмата и распределба,
во табелата,
под ред. бр. 1. Средства од надоместок за уредување на градежно
земјиште – Комуналии, износот од 27.000.000,00 ден. се заменува со износ
од 15.000.000,00 денари,
под ред. бр. 4. Средства од Буџетот на Општината- даноци, износот
од 32.000.000,00 ден. се заменува со износ од 14.000.000,00 денари, и
под ред. бр.8, Приходи од продажба на градежно земјиште,
износот од 18.000.000,00 денари се заменува со 13.100.000,00.
Вкупната вредност на приходите се менува од 145.800.000,00
денари на износ од 110.900.000,00 денари.
Во глава ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ, РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И
ДРУГИ ОБЈЕКТИ ПО УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ, се менува и гласи:

УЗ ,,ВАТАША,, се менува и гласи:
-Насловот 3. ,,Реконструкција со проширување на мост“ се брише.
Вкупната вредност за УЗ ВАТАША се менува од износ 3.700.000,00
на износ од 2.900.000,00 денари.

УЗ ,,СРАШО ПИНЏУР,, се менува и гласи:
- Во насловот 2. ,,Реконструкција и асфалтирање“ се брише точка
три,
– Ул„ Рајко Жинзифов“ .
Вкупната вредност за УЗ СТРАШО ПИНЏУР се менува од износ
9.400.000,00 на износ од 7.900.000,00 денари.
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УЗ ,,КИРО КРСТЕВ,,
- Во насловот 1. ,,Реконструкција и асфалтирање“ се брише точка
два.
– Ул„ Струшка“ .
Вкупната вредност за УЗ Киро Крстев се менува од износ
9.900.000,00 на износ од 7.900.000,00 денари.

УЗ ,,БРАЌА ЏУНОВИ,, се менува и гласи:
- Во насловот 1. ,,Реконструкција и асфалтирање“ се брише точка
еден
– ул„ Страшо Пинџур“ – проширување кај вториот триаголник .
- Во насловот 2. ,,Поплочување на улици и тротоари“ се брише
точка три.
– ул„ Страшо Пинџур“ – тротоар кај вториот триаголник.
Вкупната вредност за УЗ БРАЌА ЏУНОВИ се менува од износ
2.700.000,00 на износ од 1.200.000,00 денари.

УЗ ,,КУЛА,, се менува и гласи:
- Во насловот 3. ,,Поплочување на улици и тротоари“ точка еден:
– ул„ Бул. Македонија“ проширување и паркинг се менува и гласи
– ул„ Охридска – Крак“ .
Вкупната вредност за УЗ Кула се менува од износ 4.000.000,00 на
износ од 3.800.000,00 денари.
РЕКАПИТУЛАЦИЈАТА по МЗ се менува и гласи:
УЗ ,,Ваташа
УЗ,, Глишиќ“
УЗ ,,Страшо Пинџур“
УЗ,,Киро Крстев“
УЗ,,Браќа Досеви“
УЗ,,Браќа Џунови“

2.900.000,оо ден.
1.600.000,оо ден.
7.900.000,оо ден.
7.900.000,оо ден.
1.300.000,оо ден.
1.200.000,оо ден.
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УЗ,,Задругар“
УЗ,,Слога“
УЗ ,,Кула“
УЗ,,Љубаш“
Изработка и ревизија на проекти,
надзор на комунална изградба,
изработка на елаборати и друго

5.700.000,оо ден.
3.400.000,оо ден
3.800.000,оо ден.
3.500.000,оо ден.

5.000.000,оо ден.
ВКУПНО: 44.200.000,оо денари

Во насловот,, Изградба на системи за водснабдување“ точката два:
- Изградба на водовод на ,,Локалитет Смилица“ се брише.
Вкупната вредност за Изградба на системи водоснабдување се менува
од 1.800.000 денари на сума од 800.000 денари.
Во насловот, ,,Изградба на системи за одводнување и
прочистување на отпадни води“ точката два:
- ,,Фекална канализација на ,,Локалитет Смилица“ се менува и гласи:
- ,,Фекална канализација на ул.„12-те Другари“.
Вкупната вредност за Изградба на системи за одводнување и
прочистување на отпадни води. се менува од 3.600.000 денари на сума од
3.100.000 денари.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ ЛИНИИ се менува и гласи:
-Изградба на системи за
водоснабдување
- Изградба на системи за
одводнување и прочистување на
отпадни води

800.000,00 ден.

3.100.000,00 ден.

Се Вкупно:

3.900.000,00 ден.

Во насловот Изградба на Јавни објекти точкита:
1. ,,Изградба на нова детска градина 1-ва фаза“ се брише.
2. ,,Доизградба на кеј на Луда Мара – кофинансирање“ се брише.
9. ,,Реконструкција на ограда на мост Видое Смилевски“ се брише.
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Се додава нова точка :
-,, Дополнително крпење на ударни дупки“

1.000.000,00 ден.

Вкупната вредност се менува од 79.300.000,00 ден
53.900.000,00денари.

на износ од

Во насловот, ,,Изградба на селски месни заедници“:
с. Сопот точката два:
- ,,Реконструкција на училиште“ се брише,
Вкупната вредност за с.Сопот се менува од 2.100.000 денари на сума
од 1.100.000 денари.
с. Возарци точката еден:
- ,,Доградба на училница“ се брише,
Вкупната вредност за с.Возарци се менува од 1.600.000 денари на
сума од 600.000 денари
Вкупната вредност за Изградба на селски месни заедници се менува од
10.900.000 денари на сума од 8.900.000 денари.

Вкупниот Рекапитулар се менува и гласи:

СЕ ВКУПЕН РЕКАПИТУЛАР
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- ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ, РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
УЛИЦИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ПО УРБАНИ
ЗАЕДНИЦИ
- ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНИ И
И КАНАЛИЗАЦИОНИ ЛИНИИ
- ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ВО СЕЛСКИ МЗ
- ИЗГРАДБА НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ

44.200.000,00 ден.
3.900.000,00 ден.
8.900.000,00 ден.
53.900.000,00 ден.

__________________________
110.900.000,00 ден.

ВКУПНО:

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во,,Службен гласник на Општина Кавадарци.”

Br.08‐3069/4
30.08.2017 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
Programa za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata za izrabotka na
urbanisti~ki planovi vo Op{tina Kavadarci za 2017 godina

1. SE OBJAVUVA
Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Programata za izrabotka na urbanisti~ki planovi vo Op{tina Kavadarci za
2017 godina, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana
na den 30.08.2017 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-3278/5
06.09.2017 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), а во врска со член 20 став 1 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16 и
163/16) 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 30.08.2017 година , донесе

ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина
Кавадарци за 2017 година
Член 1

Во Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци
за 2017 година (Службен гласник на "Општина Кавадарци” бр. 52/2017 i
56/2017) се врши следното изменување и дополнување:
Во Глава: IV. Урбанистички планови финансирани од правни и
физички лица, после точка 24 се додаваат нови точки кои гласат:
25. ,, Детален урбанистички план за дел од УБ 6 Брушанска Општина
Кавадарци,,
Површина на опфат -1.8652 ха
Граница на опфат– на север - улица Брушанска
- на исток - улица Брушанска
- на југ– улица Димче Мирчев
- на запад-улица Киро Крстев
Намена на површини – А- Домување
А1–Индивидуално домување
Е-Инфраструктура
Е2-Комунална супраструктура

Во останатиот дел Програмата останува непроменета.
26.ЛУПД за А3-Групно домување на КП бр.2877/2 и КП.бр.2878,КО
Сопот,Општина Кавадарци
Површина на опфат -1.38 ха
Намена на површини-А3 –дом за престој на стари лица
Член 3

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во "Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Br.08‐3069/5
SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
30.08.2017 godina
Pretsedatel,
Kavadarci
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
Odlukata za osloboduvawe od plakawe nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemji{te

1. SE OBJAVUVA Odlukata za osloboduvawe od plakawe nadomestok za
ureduvawe na grade`no zemji{te donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina
Kavadarci odr`ana na den 30.08.2017 godina.

2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-3278/6
06.09.2017 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.весникна РМ ,,бр.5/02)и член 132 став 1 од Статутот на Општина
Кавадарци(,,Сл.гласник на Општина Кавадарци,, бр.8/2005), Советот на
Општина Кавадарци на седницата одржaна на ден 30.08. 2017 година,
донесе:

ОДЛУКА
За ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно
земјиште
Член 1
Општина Кавадарци со седиште на плоштад ,,Маршал Тито,,бб
Кавадарци, се ослободува од обврската за плаќање надоместок за
уредување на градежно земјиште за објект : ,,Изградба на Градски пазар и
санитарен објект,, за потребите на градски пазар кој се наоѓа на
КПбр.10689/1 КОКавадарци, со намена Б-комерцијални и деловни намени и
Б2 –големи трговски единици, ГП д42 од ДУП за УБ ,,Едвард Кардељ,, по
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проект со техн.бр.ОП348-09/15 изработен од ДГГИПИ ,,ГеосМ,, ДООЕЛ
Скопје , во износ од 349.825,00ден.
Член 2
Општина Кавадарци со седиште на плоштад ,,Маршал Тито,,бб
Кавадарци, го превзема на свој товар уредувањето на градежно земјиште во
делот на приклучоците на комуналната инфраструктурна мрежа
(атмосферска,канализациона мрежа и друга инфраструктура)и истата ќе ја
предаде на јавното комунално претпријатие и овластени субјекти да
стопанисуваат со истата.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Br.08‐3069/6
30.08.2017 godina
Kavadarci

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

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

RE[ENIE
za objavuvawe na
Zaklu~okot po Gra|anskata inicijativa BUDEWE KAVADARCI za
raspi{uvawe na referendum na lokalno nivo protiv ovozmo`uvawe na uslovi za
naseluvawe na begalci i migranti na teritorijata na Op{tina Kavadarci

1. SE OBJAVUVA Zaklu~okot po Gra|anskata inicijativa BUDEWE
KAVADARCI za raspi{uvawe na referendum na lokalno nivo protiv
ovozmo`uvawe na uslovi za naseluvawe na begalci i migranti na teritorijata
na Op{tina Kavadarci, donesen na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci
odr`ana na den 30.08.2017 godina.
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2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.09-3278/7
06.09.2017 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) i ~len 132 stav 2 od Statutot na Op{tina Kavadarci
(“Sl.Glasnik na Op{tina Kavadarci” br.8/05), raspravajki po Gra|anskata
inicijativa BUDEWE KAVADARCI za raspi{uvawe na referendum na
lokalno nivo protiv ovozmo`uvawe na uslovi za naseluvawe na begalci i
migranti na teritorijata na Op{tina Kavadarci, Sovetot na Op{tina
Kavadarci na Sednicata odr`ana na den 30.08.2017 godina , go donese sledniot

Z A K L U ^ O K
1. Sovetot na Op{tina Kavadarci e protiv naseluvawe i integracija na
migranti na teritorijata na Op{tina Kavadarci.

2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto
Glasnik na Op{tina Kavadarci .

Br.08‐3069/7
30.08.2017 godina
Kavadarci

vo Slu`ben

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
Odlukata za raspi{uvawe na referendum na lokalno nivo

1. SE OBJAVUVA Odlukata za raspi{uvawe na referendum na lokalno
nivo, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den
30.08.2017 godina.

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

Br.09-3278/8
06.09.2017 godina
Kavada rci

objavi vo

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

Врз основа на член 25 став 1 и член 28 став 3 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02), член 6 став 2 и член 36 став 1
од Законот за референдум и други облици на непосредно одлучување на
граѓаните ("Службен весник на РМ" бр.81/05) и член 45 од Статутот на општина
Кавадарци, Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден
30.08.2017 година, донесе

ОДЛУКА
За распишување на референдум на локално ниво

Член 1
Советот на општина Кавадарци распишува референдум за подрачјето на
општина Кавадарци заради изјаснување на граѓаните за населување и
интеграција на мигранти на територијата на општина Кавадарци .
Советот на општина Кавадарци распишува референдум од претходниот
став по сопствена иницијатива.

стр.

18

бр. 62 Службен гласник на Општина Кавадараци 06.09.2017 год.

Член 2
На референдумот на локално ниво граѓаните на општина Кавадарци ќе
одговорат на следново прашање:" Дали сте за населување и интеграција на
мигранти на територијата на општина Кавадарци ?"
Граѓанинот на референдумот се изјаснува така што на гласачкото ливче
го заокружува зборот "ЗА" или "ПРОТИВ".
Член 3
Изјаснувањето по референдумското прашање од член 2 од оваа Одлука
се спроведува со цел граѓаните од подрачјето на општина Кавадарци да
одлучат дали ќе дозволат да се населуваат и интегрираат мигранти на
територијата на општина Кавадарци .
.
Член 4
Одлуката на референдумот ќе се смета за донесена доколку за неа
гласале мнозинството од вкупниот број кои што гласале, доколку гласале
повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во Избирачкиот
список на општина Кавадарци .
Одлуката донесена на референдумот е задолжителна.

Член 5
Доколку на референдумот се донесе негативна одлука на прашањето за
населување и интегрирање на мигранти на територијата на општина Кавадарци
Советот на општина Кавадарци ќе ги извести надлежните државни органи за
донесената одлука.
Член 6
Референдумот на локално ниво ќе се одржи најдоцна во рок од 40 дена
од денот на објавувањето на Одлуката за распишување на Референдумот во
службеното гласило и во другите средства за објавување во општина
Кавадарци, а гласањето ќе се спроведе во периодот од 07 до 19 часот.
Член 7
Референдумот на локално ниво ќе го спровeде Општинската изборна
комисија на општина Кавадарци и општинските избирачки одбори.
Член 8
Средствата за спроведување на референдумот ќе се обезбедат со
Ребаланс на Буџетот на општина Кавадарци за 2017 година.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Кавадарци “, а ќе биде објавена во средствата за јавно
информирање, на огласната табла во општина Кавадарци, како и на веб
страница на општина Кавадарци.
Br.08-3069/8
30.08.2017 godina
Kavadarci

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

