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бр.57 Службен гласник на Општина Кавадараци 15.06.2020г од.

на Општина Кавадарци
Број 57

15.06.2020 година

СОДРЖИНА

Решение за објавување на Решение за изменување и дополнување на
Решението за именување на членови во Управниот Одбор на Јавна
Општинска Установа-Локален Вински Музеј за регион Тиквеш-Кавадарци;
Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на
членови во Управниот Одбор на Јавна Општинска Установа-Локален
Вински Музеј за регион Тиквеш-Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Одлука со
арх.бр.03-1255/3 од 02.06.2020 година за изменување и дополнување на
Одлуката за утврдување на тарифа на цени по зони, за организирање на
зонско паркирање
Одлука за давање согласност на Одлука со арх.бр.03-1255/3 од 02.06.2020
година за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на
тарифа на цени по зони, за организирање на зонско паркирање
Решение за објавување на Одлуката за донесување на Конечен Предлог за
Урбанистички план за село Возарци, Општина Кавадарци со плански
период 2019-2029
Одлуката за донесување на Конечен Предлог за Урбанистички план за
село Возарци, Општина Кавадарци со плански период 2019-2029
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Решение за објавување на Програма за изменување и дополнување на
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Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Кавадарци;
Програма за изменување и дополнување на Програмата за поставување
на урбана опрема на подрачјето на Општина Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за примање од Агенцијата за
управување со одземен имот-Скопје и давање на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци на трајно користење на движна ствар –ТМВ Ивеко;
Одлука за примање од Агенцијата за управување со одземен имотСкопје и давање на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци на трајно користење
на движна ствар –ТМВ Ивеко;
Решение за објавување на Одлуката за примање од Дирекција за
заштита и спасување-Скопје и давање наТППЕ Кавадарци на трајно
користење на движни ствари без надомест
Одлуката за примање од Дирекција за заштита и спасување-Скопје и
давање наТППЕ Кавадарци на трајно користење на движни ствари
без надомест
Решение за објавување на Одлука за примање донација - Основен
Сообраќаен Проект за режим на сообраќај на дел од ул,,Шишка,, од
крстосница со ул,,Северен Булевар,, до крстосница со ул,,27-ми Март,, во
Кавадарци од ДТПУ ,,24 ИНГ,, Битола ;
Одлука за примање донација - Основен Сообраќаен Проект за режим на
сообраќај на дел од ул,,Шишка,, од крстосница со ул,,Северен Булевар,, до
крстосница со ул,,27-ми Март,, во Кавадарци од ДТПУ ,,24 ИНГ,, Битола ;
Решение за објавување на Одлука за примање на донација на материјални
добра за ублажување на последиците од COVID 19 (Корона Вирус) на
социјално загрозените семејства од Друштво за трговија на мало и големо
“КАМ” ДОО Скопје;
Одлука за примање на донација на материјални добра за ублажување на
последиците од COVID 19 (Корона Вирус) на социјално загрозените
семејства од Друштво за трговија на мало и големо “КАМ” ДОО Скопје;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Годишен
План за вработување во Општина Кавадарци за 2021 година;
Одлуката за давање согласност на Годишен План за вработување во
Општина Кавадарци за 2021 година;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на на Одлука со
арх. бр.02-781/5 од 11.06.2020 година за ослободување од пресметување на
камата за задоцнето плаќање на долг на физички лица корисници на
комунални услуги и трошоци во постапка спроведена пред надлежен суд
или нотар;
Одлуката за давање согласност на на Одлука со арх. бр.02-781/5
од
11.06.2020 година за ослободување од пресметување на камата за
задоцнето плаќање на долг на физички лица корисници на комунални
услуги и трошоци во постапка спроведена пред надлежен суд или нотар;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Одлука со арх.
бр.02-781/6 од 11.06.2020 година за склучување на договор за регулирање
на наплата на побарување по основ на комунални услуги за правни лица;
Одлуката за давање согласност на Одлука со арх. бр.02-781/6 од 11.06.2020
година за склучување на договор за регулирање на наплата на побарување
по основ на комунални услуги за правни лица;
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Решение за објавување на Одлука за давање на согласност на Одлука со
арх.бр.02-781/4 од 11.06.2020 година за давање на донација на Општина
Кавадарци;
Одлука за давање на согласност на Одлука со арх.бр.02-781/4 од 11.06.2020
година за давање на донација на Општина Кавадарци;
Решение за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за висината на цените за собирање и транспотирање на
комунален отпад во Општина Кавадарци;
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за висината на
цените за собирање и транспотирање на комунален отпад во Општина
Кавадарци;
Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот
Извештај за работа на Центарот за развој на Вардарски плански регион за
2019 година;
Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работа на Центарот за
развој на Вардарски плански регион за 2019 година;
Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот
Извештај за спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански
регион за 2019 година;
Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на
Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2019 година;
Решение за објавување на Одлука за утврдување на потребата од
донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти
надвор од планскиот опфат;
Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко
планска документација за објекти надвор од планскиот опфат;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Статутарна
Одлука за донесување на Статутот на Јавна Општинска установа –
Локален Вински Музејза регион Тиквеш – Кавадарци;
Одлука за давање согласност на Статутарна Одлука за донесување на
Статутот на Јавна Општинска установа – Локален Вински Музејза регион
Тиквеш – Кавадарци;
Решение за објавување на Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за Развој на Општина Кавадарци за 2020 година;
Програмата за изменување и дополнување на Програмата за Развој на
Општина Кавадарци за 2020 година;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Годишен
План за вработување на ЈОУ Дом на култура,,Иван Мазов Климе,,
Кавадарци за 2021 година;
Одлуката за давање согласност на Годишен План за вработување на ЈОУ
Дом на култура,,Иван Мазов Климе,, Кавадарци за 2021 година;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Годишен
План за вработување на ООУ,,Димката А. Габерот,, с.Ваташа Кавадарци за
2021 година;
Одлуката за давање согласност на Годишен План за вработување на
ООУ,,Димката А. Габерот,, с.Ваташа Кавадарци за 2021 година;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Годишен
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План за вработување на ООМБУ,,Лазо Мицев Рале,, Кавадарци за 2021
година;
Одлуката за давање согласност на Годишен План за вработување на
ООМБУ,,Лазо Мицев Рале,, Кавадарци за 2021 година;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Годишен
План за вработување на ОOУ,,Тошо Велков Пепето ,, Кавадарци за 2021
година;
Одлуката за давање согласност на Годишен План за вработување на
ОOУ,,Тошо Велков Пепето ,, Кавадарци за 2021 година;
Акти од Комисија за статут и прописи;
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
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на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за изменување и дополнување на Решението
за именување на членови во Управниот Одбор на Јавна Општинска
Установа-Локален Вински Музеј за регион Тиквеш-Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Решението за изменување и дополнување на
Решението за именување на членови во Управниот Одбор на Јавна
Општинска Установа-Локален Вински Музеј за регион ТиквешКавадарци, донесено на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 15.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-3340/1
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 42 од Законот за установите ( ,,Службен весник на РМ,,
бр. 32/05, 120/05 и 51/11 ),, член 36 став 1 точка 5 Законот за локална самоуправа

(,,Службен Весник на Република Македонија,, бр.5/2002), член 82 став 1 точка
29 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Службен Гласник на Општина
Кавадарци,,бр. 8/05, 14/10, 24/10, 38/19)
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница, одржaна на ден 15.06.2020
година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
изменување и дополнување на Решение зa именување на членови во
Управниот Одбор на
Јавна Општинска установа - Локален Вински музеј за регион Тиквеш –
Кавадарци
Член 1
СЕ РАЗРЕШУВА Драгица Чекорова член на Управниот Одбор на Јавна
Општинска установа-Локален Вински музеј за регион Тиквеш-Кавадарци,
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именувана со Решение бр.08-2812/16 од 27.05.2020 година,по лична Изјава
бр.08-3153/1 од 08.06.2020 година.
За член на Управниот Одбор на Јавна Општинска установа-Локален
Вински музеј за регион Тиквеш-Кавадарци СЕ ИМЕНУВА :
1. Јаким Зимоски од Кавадарци;
Член 2
Мандатот на именуваниот во Управниот Одбор на Јавна Општинска
установа-Локален Вински музеј за регион Тиквеш-Кавадарци, трае
заклучно со мандатот на Управниот Одбор каде се именува.
Член 3
Решението да се достави до именуваните и архивата на Општина
Кавадарци.
Член 4
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке објави се во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-3155/1
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на
на Одлука со арх. бр.03-1255/3 од 02.06.2020 година за изменување и
дополнување
на Одлуката за утврдување на тарифа на цени по зони,
за организирање на зонско паркирање
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлука со арх. бр.031255/3 од 02.06.2020 година за изменување и дополнувањена
Одлуката за утврдување на тарифа на цени по зони, за организирање
на зонско паркирање , донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 15.06.2020 година.
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2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-3340/2
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник
на РМ” бр.5/2002), a во врска со член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија (,,Сл.весник на РМ,, бр.38/96....35/2019), член 82 став 1 точка 31 од
Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци”
бр.8/05,14/10, 24/10 и 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница, одржана на ден
15.06.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на

на Одлука со арх. бр.03-1255/3 од 02.06.2020 година за изменување и
дополнување
на Одлуката за утврдување на тарифа на цени по зони,
за организирање на зонско паркирање
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука со арх. бр.03-1255/3 за изменување и

дополнување на Одлуката за утврдување на тарифа на цени по зони, за
организирање на зонско паркирање, донесена од Управен Одбор на
ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци, на седница одржана на ден
15.06.2020 година.
Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ке објави се во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-3155/2
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
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на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за донесување на Конечен Предлог за
Урбанистички план за село Возарци,
Општина Кавадарци со плански период 2019-2029

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на Конечен Предлог за
Урбанистички план за село Возарци, Општина Кавадарци со плански
период 2019-2029, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 15.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-3340/3
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, член 22 став 1 точка 1 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен Весник на Република
Македонија,, бр.5/2002), a во врска со член 41 точка 4 алинеја 2 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (”Сл.весник на РМ”
бр.199/14....168/18), член 82 став 1 точка 6 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,бр. 8/05, 14/10,
24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница, одржана на ден
15.06.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Конечен Предлог за Урбанистички план за село
Возарци,
Општина Кавадарци со плански период 2019-2029
Член 1
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Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци донесува Конечен
Предлог за Урбанистички план за село Возарци, Општина Кавадарци со
плански период 2019-2029.
Документацијата за донесување на Конечен Предлог за Урбанистички
план за село Возарци, Општина Кавадарци со плански период 2019-2029, е
изработена во согласност со Законот за просторно и урбанистичко
планирање (”Службен весник на РМ” бр. 199/14....168/18), Правилник за
стандарди и нормативи за урбанистички планирање (,,Службен весник на
РМ” бр. 142/15...86/18) и Правилник за поблиска содржина,форма и начин на
ГУП, ДУП, УПС, УПВНМ, регулациски план на ГУП, формата, содржината и
начинот на обработка на урбанистичко плански документации и
архитектонско урбанистичкиот проект и содржината, формата и начинот
на обработка на Проектот за инфраструктура (,,Службен весник на РМ”
бр.142/15.).
Член 2
Просторот за кој се донесува Конечен Предлог за Урбанистички план
за село Возарци, Општина Кавадарци со плански период 2019-2029, е со
вкупна површина од 43,02ха.
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 Конечен Предлог за Урбанистички план за село Возарци,
Општина Кавадарци со плански период 2019-2029.
Согласност од Mинистерството за транспорт и врски бр.24-3687/3 од
15.06.2020 година.
Член 4
Одлуката за донесување на Конечен Предлог за Урбанистички план за
село Возарци, Општина Кавадарци со плански период 2019-2029, ја
потпишува и заверува Претседателот на Советот на Општина Кавадарци.
Член 5
Со прикачување во електронска форма на Конечен Предлог за
Урбанистички план за село Возарци, Општина Кавадарци со плански
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период 2019-2029, истиот станува составен дел на електронскиот регистар
на донесени урбанистички планови во рамки на информацискиот систем еурбанизам со бр.на постапка 22016.
Член 6
Општина Кавадарци Конечен Предлог за Урбанистички план за село
Возарци, Општина Кавадарци со плански период 2019-2029, ке го објави во
електронска форма на својата WEB страна .
Член 7
Оваа Одлука ја спроведува Секторот за комунално уредување,
урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при Општина
Кавадарци.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-3155/3
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за изменување и дополнување на
Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина
Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Кавадарци, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 15.06.2020 година.
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2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-3340/4
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

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 41 од Законот за градежно земјиште
(,,Сл.Весник на РМ,, бр. 17/11…275/19) член 2 точка 4 и член 80, член 81-а и член 81 од
Законот за градење (Службен весник на РМ” бр.130/2009.....18/2020),, член 132 став 1
од Статутот на Општина Кавадарци (,,Службен Гласник,, на Општина Кавадарци
бр. 08/05, 14/10, 24/10, 38/19),

Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница одржaна на ден
15.06.2020 година, донесе

П РО Г Р А М А
за изменување и дополнување на Програма за поставување на урбана
опрема на подрачјето на Општина Кавадарци

Член 1
Во Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Кавадарци бр. 08-7017/42 од 25.12.2019 година, бр. 08-378/44 од
29.01.2020 и бр. 08-1458/26 од 13.03.2020 година, се врши следнава измена и
дополнување:
Во точка 2. Урбана опрема - после aлинеа 4 СЕ ДОДАВА нова aлинеа 5
која гласи:
,,Поставување на покриени и откриени шанкови на 6 локации, на м.в Меморијален Споменик ,,12 ВАТАШКИ ДРУГАРИ,, ( пешачка патека
на кејот на река Луда Мара.Локациите за поставување се со димензии
од 5 м2 x 3 м2 = 15 м2,, .
-Прилог скица;
Во останатиот дел Програма останува непроменета.
Член 2
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Програмата влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-3155/4
15.06.2020 година

КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,

Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за примање од Агенцијата за управување со
одземен имот-Скопје и давање на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци на трајно
користење на движна ствар –ТМВ Ивеко

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за примање од Агенцијата за управување со
одземен имот-Скопје и давање на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци на
трајно користење на движна ствар –ТМВ Ивеко, донесена на Седница
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 15.06.2020 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-3340/5
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (’’Сл.весник на РМ“ бр.05/02), а во врска со член 44 став 2 од
Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост(,,Сл.весник на РМ,, бр.78/15….275/19),
член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци ,,(Сл.Гласник на
Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10, 38/19),
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Советот на Oпштина Кавадарци на 42-та седница одржана на ден
15.06.2020 година, донесе :
О Д Л У К А
за примање од Агенцијата за управување со одземен имот-Скопје и
давање на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци на трајно користење на движна
ствар –ТМВ Ивеко

Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци – Локална Самоуправа прима на
трајно користење без надомест движна ствар од Агенцијата за управување
со одземен имот-Скопје, согласно Одлука бр.44-4061/21 од 14.05.2020 година
на Влада на Република Северна Македонија за давање согласност на
Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на
Општина Кавадарци бр.09-1556/2 од 13.05.2020 година и тоа:
-

ТМВ,,ИВЕКО ,, со бр.на шасија 2cfc357002145233 – 1(еден) број;
Член 2

Движнaта ствар од член 1 на оваа Одлука Општина Кавадарци ја дава
на
трајно
користење
на
ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци,
за
што
Градоначалникот на Општина Кавадарци ке склучи Договор за давање на
трајно користење .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ке се објави
во “Службен гласник на Општина Кавадарци “.
Бр.08-3155/5
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
15.06.2020 година
Претседател,
КАВАДАРЦИ
Ристо Сакалиев
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за примање од Дирекција за заштита и
спасување-Скопје и давање на
ТППЕ Кавадарци на трајно користење на движни ствари без надомест
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1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за примање од Дирекција за заштита и
спасување-Скопје и давање наТППЕ Кавадарци на трајно користење
на движни ствари без надомест, донесена на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 15.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-3340/6
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (’’Сл.весник на РМ“ бр.05/02), а во врска со Одлука за престанок
и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци,
со арх. бр.44-3331/1 од 26.05.2020 година, на Влада на Република Северна
Македонија, член 132 став 1
од Статутот на Општина Кавадарци
,,(Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Oпштина Кавадарци на 42-та седница одржана на ден
15.06.2020 година, донесе :
О Д Л У К А
за примање од Дирекција за заштита и спасување-Скопје и давање на
ТППЕ Кавадарци на трајно користење на движни ствари без надомест
Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци – Локална Самоуправа прима на
трајно користење без надомест движни ствари од Дирекција за заштита и
спасување Скопје, согласно Одлука бр.44-3331/1 од 26.05.2020 година на
Влада на Република Северна Македонија за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци, и тоа:
Ред.број

Назив на движните ствари

Номенклатурен број

1.

Пумпа за
Фиреко ХП

5810-0000-0099-0

2

2.

ПП Гребло

7730-0000-0200-2

5

3.

ПП Метла

7730-0000-0099-6

20

4.

Возило

висок

-марка:ГРЕАТ ВАЛЛ

притисок

Количина
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-тип: K2 STEED 5
-регистарска
AP

ознака:SK

-број
на
:LGWDBE172EG901588

9438

шасија
1

-година на производство: 2016
година
-работна
зафатнина
моторот:1996 sm3

на

Сила на моторот:105 kw
-боја на каросерија:БЕЛА/01

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа Одлука Општина Кавадарци
ги дава на ТППЕ Кавадарци за нејзини потреби.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави
во “Службен гласник на Општина Кавадарци “.
Бр.08-3155/6
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за примање донација - Основен Сообраќаен
Проект за режим на сообраќај на дел од ул,,Шишка,, од крстосница со
ул,,Северен Булевар,, до крстосница со ул,,27-ми Март,, во Кавадарци од
ДТПУ ,,24 ИНГ,, Битола

1. СЕ ОБЈАВУВА
Одлуката за примање донација - Основен
Сообраќаен Проект за режим на сообраќај на дел од ул,,Шишка,, од

стр.

16

бр.57 Службен гласник на Општина Кавадараци 15.06.2020г од.

крстосница со ул,,Северен Булевар,, до крстосница со ул,,27-ми
Март,, во Кавадарци од ДТПУ ,,24 ИНГ,, Битола, донесена на
Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
15.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-3340/7
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ,, бр.05/2002), а во врска со член 4 - 11 од Законот за
донации и спонзорства во јавните дејности (,,Сл.весник на РМ,, бр.47/06,
86/08, 51/11, 28/14 и 153/15), член 132 став 1 од Статутот на Општина
Кавадарци ( “Сл.гласник на Општина Кавадарци,, бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница одржана на ден
15.06.2020 година, донесе
О Д Л У К А
за примање донација – Основен Сообраќаен Проект за режим на сообраќај на
дел од ул.”Шишка” од крстосница со ул.”Северен Булевар” до крстосница со
ул.”27-ми Март” во Кавадарци од ДТПУ ,,24 ИНГ,, Битола

Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци прима донација Основен Сообраќаен
Проект за режим на сообраќај на дел од ул.”Шишка” од крстосница со ул.”Северен
Булевар” до крстосница со ул.”27-ми Март” во Кавадарци, од страна на давателот
на донацијата Друштво за трговија и проектантски улуги “24 ИНГ” ДООЕЛ увозизвоз Битола, за остварување, унапредување, промоција и поддршка на дејностите
од јавен интерес и тоа изградба, одржување, реконструкција и заштита на
локалните патишта, улици и други инфраструктурни објекти, како и за изградба и
одржување на јавниот простор за паркирање и регулирање на режимот на
сообраќајот, согласно член 22 ст.4 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник
на РМ,, бр. 5/02).

Член 2
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Вредноста на донација е утврдена на вкупен износ од 69.030,00
денари со вкалкулиран ДДВ.
Член 3
Со цел регулирање на меѓусебните права и обврски, а во врска со
примањето на донацијата од член 1, Советот на Општина Кавадарци го
овластува Градоначалникот како примател на донацијата да склучи
Договор за донација со давателот на донацијата согласно Законот за
донации и спонзорства во јавните дејности.
Член 4
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во
Службен гласник на Општина Кавадарци.
Бр.08-3155/7
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за примање на донација на материјални добра
за ублажување на последиците од COVID 19 (Корона Вирус) на социјално
загрозените семејства од Друштво за трговија на мало и големо “КАМ”
ДОО Скопјe
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за примање на донација на материјални
добра за ублажување на последиците од COVID 19 (Корона Вирус)
на социјално загрозените семејства од Друштво за трговија на
мало и големо “КАМ” ДОО Скопје, донесена на Седница на Совет
на Општина Кавадарци одржана на ден 15.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
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Бр.09-3340/8
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ,, бр.05/2002), а во врска со член 4 - 11 од Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности (,,Сл.весник на РМ,, бр.47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и
153/15), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци ( “Сл.гласник на
Општина Кавадарци,, бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница одржана на ден 15.06.2020
година, донесе

О Д Л У К А
за примање на донација на материјални добра за ублажување на последиците
од COVID 19 (Корона Вирус) на социјално загрозените семејства од Друштво за
трговија на мало и големо “КАМ” ДОО Скопје

Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци прима донација Пакети за социјално
загрозени семејства од Општина Кавадарци - 80 броја од страна на Друштво за
трговија на мало и големо “КАМ” ДОО Скопје, со седиште на ул “Индустриска” бб
Скопје, со цел за остварување, унапредување, промоција и поддршка на дејностите
од јавен интерес на од областа на социјалната заштита согласно член 22 ст.1 ал.7 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр. 5/02) и Уредбата со
законска сила за примена на законот за донации и за спонзорства во јавните
дејности за време на вонредна состојба (,,Сл. Весник на РСМ,, бр. 103/2020).
Член 2
Вредноста на донација е утврдена во износ од 75.120,00 денари со вклучен
ДДВ.

Член 3
Материјалните добра од членот 1 Општина Кавадарци се обврзува да ги
предаде на Банката за Храна – Скопје, со цел истите да се предадат на социјално
загрозените семејства на територијата на Општина Кавадарци.

Член 4
Со цел регулирање на меѓусебните права и обврски, а во врска со
примањето и давањето на донацијата од член 1 и 3, Советот на Општина Кавадарци

стр.

19

бр.57 Службен гласник на Општина Кавадараци 15.06.2020г од.

го овластува Градоначалникот како примател и давател на донацијата да склучи
Договор за донација со давателот и примателот на донацијата.
Член 5
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во Службен
гласник на Општина Кавадарци.
Бр.08-3155/8
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност на Годишен План за
вработување во Општина Кавадарци за 2021 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Годишен План за
вработување во Општина Кавадарци за 2021 година, донесена на
Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 15.06.2020
година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-3340/9
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 32 став 1 и став 2 од Законот за административни
службеници (,,Сл.Весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/2016,
142/2016, 11/2018,25/19, 14/20), член 20-б став 1 алинеа 3 од Законот за
вработени во јавниот сектор (,,Службен весник на РМ,, бр.27/14, 199/14,
27/16,198/18,143/19), 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
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Општина Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци,, бр.8/2005, 14/10,
24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница одржана на ден
15.06.2020 година, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на Годишен План за вработување во Општина
Кавадарци за 2021 година

Член 1
Се дава согласност на Годишен План за вработување во Општина
Кавадарци за 2021 година, со арх.бр.04-3206/1 од 09.06.2020 година, донесен
од Градоначалникот на Општина Кавадарци
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-3155/9
15.06.2020 година

КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,

Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност на
на Одлука со арх. бр.02-781/5 од 11.06.2020 година за ослободување од
пресметување на камата за задоцнето плаќање на долг на физички лица
корисници на комунални услуги и трошоци во постапка спроведена пред
надлежен суд или нотар
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на на Одлука со арх.
бр.02-781/5 од 11.06.2020 година за ослободување од пресметување
на камата за задоцнето плаќање на долг на физички лица корисници
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на комунални услуги и трошоци во постапка спроведена пред
надлежен суд или нотар, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 15.06.2020 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-3340/10
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник
на РМ” бр.5/2002), a во врска со член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија (,,Сл.весник на РМ,, бр.38/96....35/2019), член 82 став 1 точка 31 од
Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци”
бр.8/05,14/10, 24/10 и 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница, одржана на ден
15.06.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на

на Одлука со арх. бр.02-781/5 од 11.06.2020 година за ослободување од
пресметување на камата за задоцнето плаќање на долг на физички лица
корисници на комунални услуги и трошоци во постапка спроведена пред
надлежен суд или нотар

Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука со арх. бр.02-781/5 за ослободување

од пресметување на камата за задоцнето плаќање на долг на физички лица
корисници на комунални услуги и трошоци во постапка спроведена пред
надлежен суд или нотар, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец ,,
Кавадарци, на седница одржана на ден 11.06.2020 година.
Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ке објави се во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
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Бр.08-3155/10
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност на
на Одлука со арх. бр.02-781/6 од 11.06.2020 година за склучување на
договор за регулирање на наплата на побарување по основ на комунални
услуги за правни лица

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлука со арх.
бр.02-781/6
од 11.06.2020 година за склучување на договор за
регулирање на наплата на побарување по основ на комунални услуги
за правни лица, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 15.06.2020 година.

2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-3340/11
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник
на РМ” бр.5/2002), a во врска со член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија (,,Сл.весник на РМ,, бр.38/96....35/2019), член 82 став 1 точка 31 од
Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци”
бр.8/05,14/10, 24/10 и 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница, одржана на ден
15.06.2020 година, донесе
ОДЛУКА
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за давање согласност на

на Одлука со арх. бр.02-781/6 од 11.06.2020 година за склучување на
договор за регулирање на наплата на побарување по основ на комунални
услуги за правни лица
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука со арх. бр.02-781/6 за склучување на

договор за регулирање на наплата на побарување по основ на комунални
услуги за правни лица, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец ,,
Кавадарци, на седница одржана на ден 11.06.2020 година.
Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ке објави се во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-3155/11
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005, 14/10, 24/10,
38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност
на Одлука со арх. бр.02-781/4 од 11.06.2020 година
за давање на донација на Општина Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлука со арх. бр.02781/4
од 11.06.2020 година за давање на донација на Општина
Кавадарци, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 15.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-3340/12
15.06.2020 година

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
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Кавадарци

М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник
на РМ” бр.5/2002), a во врска со член 11 од Законот за јавните претпријатија
(,,Сл.весник на РМ,, бр.38/96....35/2019), член 82 став 1 точка 31 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05,14/10, 24/10 и
38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница, одржана на ден
15.06.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на

на Одлука со арх. бр.02-781/4 од 11.06.2020 година
за давање на донација на Општина Кавадарци
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука со арх. бр.02-781/ 4 за давање на

донација на Општина Кавадарци, донесена од Управен Одбор на
ЈП,,Комуналец ,, Кавадарци, на седница одржана на ден 11.06.2020 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-3155/12
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката
за изменување и дополнување на Одлуката за висината на цените за
собирање и транспотирање на комунален отпад
во Општина Кавадарци
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1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката
за висината на цените за собирање и транспотирање на комунален
отпад во Општина Кавадарци, донесена на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 15.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-3340/13
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), член 121 од Законот за управување со отпад
(,,Сл.Весник на РМ,, бр.68/04…..31/20 ), а во врска со Барање со арх.бр.03-793/1 од
12.06.2020 година од ЈП,,Комуналец,, Кавадарци, член 132 став 1 од Статутот на
општина Кавадарци (“Сл.Гласник на општина Кавадарци” бр.8/05,14/10, 24/10,
38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница, одржана на ден
15.06.2020 година, донесе
О Д Л У К А
за изменување и дополнување на Одлуката за висината на цените за собирање
и транспортирање на комунален отпад
во Општина Кавадарци
Член 1
Во Одлуката за висината на цените за собирање и транспортирање на
комунален отпад во Општина Кавадарци бр.07-413/8 од 08.02.2010 година
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.12/10), бр.07-2873/6 од 30.05.2011 година,
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.33/11), бр.07-276/11 од 28.01.2013 година
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,бр.57/13), бр.07-3014/6 од 08.07.2014 година,
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.20/14), бр.07-3862/7 од 27.08.2014 година
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.22/14), бр.08-5074/15 од 27.12.2017 година
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр. 5/17 ),бр.08-3330/2 од 27.06.2019 година
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр. 38/19),
се врши следната измена и дополнување:
I.

Во член 1 точка 5 алинеја 4 СЕ МЕНУВА и гласи :
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,, Комерцијален отпад од градење и рушење и ископ на земја - 0,00 денари.
ЈП ,,Комуналец,, Кавадарци го задржува правото да наплати надомест по
цена од 10ден/м3 при масовно и континуирано носење на земја од градење и
рушење како од физички така и од правни лица со предходна најава на
корисникот на услугата,,.
Во останатиот дел Одуката останува непроменета.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,

Бр.08-3155/13
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот
за усвојување на Годишниот Извештај за работа на Центарот за развој на
Вардарски плански регион за 2019 година

1. СЕ ОБЈАВУВА

Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работа на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2019 година,
донесен на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
15.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-3340/14
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев
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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 2 од Статутот на општина Кавадарци
(“Сл.Гласник на општина Кавадарци” бр.8/05,14/10, 24/10, 38/19), расправајќи по
Годишниот Извештај за работа на Центарот за развој на Вардарски плански
регион за 2019 година,
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница, одржана на ден
15.06.2020 година, донесе
З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишниот Извештај за работа на Центарот за развој на
Вардарски плански регион за 2019 година
1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за работа на Центарот за развој на
Вардарски плански регион за 2019 година, донесен од Советот за развој на
Вардарски плански регион со арх.бр.02-96/7 од 19.05.2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување
во,,Службен гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-3155/14
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот
за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој
на Вардарски плански регион за 2019 година

1.СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион
за 2019 година, донесен на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 15.06.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
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Бр.09-3340/15
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 2 од Статутот на општина Кавадарци
(“Сл.Гласник на општина Кавадарци” бр.8/05,14/10, 24/10, 38/19), расправајќи по
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Вардарски
плански регион за 2019 година,
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница, одржана на ден
15.06.2020 година, донесе
З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој
на Вардарски плански регион за 2019 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за
развој на Вардарски плански регион за 2019 година, донесен од Советот за
развој на Вардарски плански регион со арх.бр.02-96/8 од 19.05.2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување
во,,Службен гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-3155/15
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за утврдување на потребата од донесување на
нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од
планскиот опфат

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлука за утврдување на потребата од донесување на
нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од
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планскиот опфат, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 15.06.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-3340/16
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), a во врска со член 10 став 4 од
Законот за постапување со бесправно изградени објекти (,,Службен весник
на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14,
199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 132 став 1 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.весник на Општина Кавадарци” бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница, одржана на ден
15.06.2020 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 следното
барање:

1. Барање заведено со арх.бр. 15-316 од 18.07.2018 година во Општина
Кавадарци, на правното лице ДПТУ БИСТРИЦА ДООЕЛ с.Мајден
Кавадарци, со седиште во населено место без уличен систем с.Мајден
Кавадарци, за утврдување на правен статус на бесправен објект:
– инфраструктурен подземен објект односно атмосферска канализациона
мрежа (цевковод) КИА 1 за вода за пиење и одвод во КО Рожден;
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-3155/16
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност на Статутарна
Одлука за донесување
на Статутот на Јавна Општинска установа – Локален Вински Музеј
за регион Тиквеш – Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање согласност на Статутарна Одлука
за донесување на Статутот на Јавна Општинска установа –
Локален Вински Музејза регион Тиквеш – Кавадарци, донесена на
Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
15.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-3340/17
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ” бр.5/2002), a во врска сo член 32 став 4 од Законот за
установите (,,Сл. весник на РМ,, бр 32/05, 120/05, и 5/11), а во врска со член 15
став 3 од Одлуката за основање на ЈОУ Локален Вински Музеј за регион
Тиквеш –Кавадарци, со арх.бр08-2812/3 од 27.05.2020 година, (,,Сл.Гласник
на Општина Кавадарци,, бр.55/20),
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Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница, одржaна на ден
15.06.2020 година, донесе
О Д Л У К А
за давање согласност на Статутарна Одлука за донесување
на Статутот на Јавна Општинска установа – Локален Вински Музеј
за регион Тиквеш – Кавадарци
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Стaтутарна Одлука со арх.бр. 08-3324/2 за
донесување на Статутот на Јавна Општинска установа – Локален Вински
Музеј за регион Тиквеш – Кавадарци, донесена од Управен одбор на Јавна
Општинска установа – Локален Вински Музеј за регион Тиквеш –
Кавадарци, на седница одржана на ден 15.06.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-3155/17
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Програмата за изменување и дополнување на Програмата за Развој
на Општина Кавадарци за 2020 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за Развој на Општина Кавадарци за 2020 година,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 15.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
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Бр.09-3340/18
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

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.8/2005, 14/10,
24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница, одржана на ден
15.06.2020 година, донесе
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на Програмата за Развој на општина
Кавадарци за 2020 година

Во Програмата за Развој на општина Кавадарци за 2020 година
(,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,бр..49/19,53/20, ) се вршат
следните измени и дополнувања :
I.

Во Глава 4 Екологија
- После под-глава 5, се ДОДАВА нова под-глава која гласи:
- Проект,, Урбана Енергетска Независна Аеро Филтерска Постројка,, -.
Ергономски, постројката се проектира да зафаќа минимален простор на
која ќе се инсталира опрема за искористување на обновливи извори на
енерегија. Со ова се овозможува автономна работа на филтерот во период
од 4 часа.
Проектот ќе се реализира доколку се обезбедат извори на финансирање од
донации.
II.

Во останатиот дел Програмата останува неизменета.

III.

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-3155/18
15.06.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за давање согласност на Годишен План за вработување
на ЈОУ Дом на култура,,Иван Мазов Климе,, Кавадарци за 2021 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Годишен План за
вработување на ЈОУ Дом на култура,,Иван Мазов Климе,, Кавадарци
за 2021 година, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 15.06.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-3340/19
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 32 став 1 и став 2 од Законот за административни
службеници (,,Сл.Весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/2016,
142/2016, 11/2018,25/19, 14/20), член 20-б став 1 алинеа 3 од Законот за
вработени во јавниот сектор (,,Службен весник на РМ,, бр.27/14, 199/14,
27/16,198/18,143/19), 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, 14/10,
24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница одржана на ден
15.06.2020 година, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на Годишен План за вработување
на ЈОУ Дом на култура,,Иван Мазов Климе,, Кавадарци за 2021 година
Член 1
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Се дава согласност на Годишен План за вработување на ЈОУ Дом на
култура,,Иван Мазов Климе,, Кавадарци за 2021 година, со арх.бр.04-219/1
од 12.06.2020 година, донесен од Директорот на ЈОУ Дом на култура,,Иван
Мазов Климе,,.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-3155/19
15.06.2020 година

КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател

Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за давање согласност на Годишен План за вработување
на ООУ,,Димката А. Габерот,, с.Ваташа Кавадарци за 2021 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Годишен План за
вработување на ООУ,,Димката А. Габерот,, с.Ваташа Кавадарци за
2021 година, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 15.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-3340/20
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 32 став 1 и став 2 од Законот за административни
службеници (,,Сл.Весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/2016,
142/2016, 11/2018,25/19, 14/20), член 20-б став 1 алинеа 3 од Законот за
вработени во јавниот сектор (,,Службен весник на РМ,, бр.27/14, 199/14,
27/16,198/18,143/19), а во врска со член 84 од Законот за основно образование
(,,Сл.Весник на РСМ,, бр.161/19), член 36 став 1 точка 15 од Законот за
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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,
14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница одржана на ден
15.06.2020 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на Годишен План за вработување
на ООУ,,Димката А. Габерот,, с.Ваташа Кавадарци за 2021 година

Член 1
Се дава согласност на Годишен План за вработување на
ООУ,,Димката А. Габерот,, с.Ваташа Кавадарци за 2021 година, со арх.бр.01156/1 од 12.06.2020 година, донесен од Директорот на ООУ,,Димката А.
Габерот,, с.Ваташа Кавадарци.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-3155/20
15.06.2020 година

КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,

Ристо Сакалиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлуката за давање согласност на Годишен План за вработување
на ООМБУ,,Лазо Мицев Рале,, Кавадарци за 2021 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Годишен План за
вработување на ООМБУ,,Лазо Мицев Рале,, Кавадарци за 2021 година,
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донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 15.06.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-3340/21
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 32 став 1 и став 2 од Законот за административни
службеници (,,Сл.Весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/2016,
142/2016, 11/2018,25/19, 14/20), член 20-б став 1 алинеа 3 од Законот за
вработени во јавниот сектор (,,Службен весник на РМ,, бр.27/14, 199/14,
27/16,198/18,143/19), а во врска со член 84 од Законот за основно образование
(,,Сл.Весник на РСМ,, бр.161/19), 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, 14/10,
24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница одржана на ден
15.06.2020 година, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на Годишен План за вработување
на ООМБУ,,Лазо Мицев Рале,, Кавадарци за 2021 година
Член 1
Се дава согласност на Годишен План за вработување на ООМБУ,,Лазо
Мицев Рале,, Кавадарци за 2021 година, со арх.бр.01-111/1 од 11.06.2020
година, донесен од Директорот на ООМБУ,,Лазо Мицев Рале,, Кавадарци.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-3155/21
15.06.2020 година

КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,

Ристо Сакалиев
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005,
14/10, 24/10, 38/19), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на
за давање согласност на Годишен План за вработување
на ОOУ,,Тошо Велков Пепето ,, Кавадарци за 2021 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Годишен План за
вработување на ОOУ,,Тошо Велков Пепето ,, Кавадарци за 2021
година, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 15.06.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-3340/22
15.06.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 32 став 1 и став 2 од Законот за административни
службеници (,,Сл.Весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/2016,
142/2016, 11/2018,25/19, 14/20), член 20-б став 1 алинеа 3 од Законот за
вработени во јавниот сектор (,,Службен весник на РМ,, бр.27/14, 199/14,
27/16,198/18,143/19), а во врска со член 84 од Законот за основно образование
(,,Сл.Весник на РСМ,, бр.161/19), 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, 14/10,
24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 42-та седница одржана на ден
15.06.2020 година, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност на Годишен План за вработување
на ОOУ,,Тошо Велков Пепето ,, Кавадарци за 2021 година

Член 1
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Се дава согласност на Годишен План за вработување на ОOУ,,Тошо
Велков Пепето ,, Кавадарци за 2021 година, со арх.бр.01-171/1 од 11.06.2020
година, донесен од Директорот на ОOУ,,Тошо Велков Пепето ,,.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-3155/22
15.06.2020 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател

КАВАДАРЦИ

Ристо Сакалиев

Општина : Совет на Општина Кавадарци
Тип : Исправка
Наслов : Исправка на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на Општина Кавадарци за 2020 година бр.082812/24 од 27.05.2020 година(,,Сл.гласник на Општина Кавадарци“ бр.55/2020година)
Текст : По извршеното срамнување на изворниот текст на Програмата за изменување и
дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на Општина
Кавадарци за 2020 година бр.08-2812/24 од 27.05.2020 година, утврдено е дека во
текстот на Програмата е направена техничка грешка поради што Комисијата за статут
и прописи согласно член 92 од Статутот на Општина Кавадарци ја дава следната ,
И С П Р А В К А
Во Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови на Општина Кавадарци за 2020 година бр.08-2812/24 од
27.05.2020 година,

Во точка 56 во текстот ,,Детален урбанистички плаан УЕ 11, дел од Блок
11.1,,Слога,, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци,, , после зборот Слога се става
“-1“.
Бр.08-3173/3
12.05.2020 година
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Комисија за Статут и прописи
Претседател
Развигор Кабранов

