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Број 61

24.08.2020 година

на Општина Кавадарци

СОДРЖИНА
Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишната
програма за воспитно – образовната работа на СОУ
Гимназија,,Добри Даскалов,, Кавадарци за учебната 2020/2021

6

година;
Одлуката за усвојување на Годишната програма за воспитно –
образовната работа на СОУ Гимназија,,Добри Даскалов,, Кавадарци

6

за учебната 2020/2021 година;
Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишната
програма за воспитно – образовната работа на
СО ЗШУ,,Ѓорче

7

Петров Кавадарци, Кавадарци за учебната 2020/2021 година;
Одлуката за усвојување на Годишната програма за воспитно –
образовната работа на
СО ЗШУ,,Ѓорче Петров Кавадарци,

8

Кавадарци за учебната 2020/2021 година;
Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишната
програма за воспитно – образовната работа на СОУ,,Ќиро Спанџов-

8

Брко,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година;
Одлуката за усвојување на Годишната програма за воспитно –
образовната работа на СОУ,,Ќиро Спанџов-Брко,, Кавадарци за

9

учебната 2020/2021 година;
Решение за објавување на Одлуката за донесување на Годишната
програма за работана OОУ,, Страшо Пинџур,, Кавадарци за учебната

10

2020/2021 година;
Одлуката за донесување на Годишната програма за работана OОУ,,
Страшо Пинџур,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година;
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Решение за објавување на Одлуката за донесување на Годишната
програма за работа на OОУ,, Тошо Велков Пепето,, Кавадарци за

11

учебната 2020/2021 година;
Одлуката за донесување на Годишната програма за работа на OОУ,,

12

Тошо Велков Пепето,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година;
Решение за објавување на Одлуката за донесување на Годишната
програма за работа на OОУ,, Гоце Делчев,, Кавадарци за учебната

13

2020/2021 година;
Одлуката за донесување на Годишната програма за работа на OОУ,,
Гоце Делчев,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година;
Решение за објавување на Одлуката за донесување на Годишната
програма за работана OОУ,, Димката А. Габерот,, Кавадарци за
учебната 2020/2021 година;
Одлуката за донесување на Годишната програма за работана OОУ,,
Димката А. Габерот,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година;
Решение за објавување на Одлуката за донесување на Годишната
програма за работана OОУ,, Димката А. Габерот,, с.Ваташа за
учебната 2020/2021 година;
Одлуката за донесување на Годишната програма за работана OОУ,,

13
14

15
16

16

Димката А. Габерот,, с.Ваташа за учебната 2020/2021 година;
Решение за објавување на Одлуката за донесување на Годишната
програма за работа на OОМБУ,, Лазо Мицев Рале,, Кавадарци за

16

учебната 2020/2021 година;
Одлуката за донесување на Годишната програма за работа на
OОМБУ,, Лазо Мицев Рале,, Кавадарци за учебната 2020/2021

17

година;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност за
формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната

19

2020/2021 година во СОУ Гимназија ,,Добри Даскалов,,Кавадарци;
Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици за учебната 2020/2021 година во СОУ

19

Гимназија ,,Добри Даскалов,,Кавадарци;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност за
формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната

20

2020/2021 година во СОУ,,Киро Спанџов-Брко,, Кавадарци;
Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици за учебната 2020/2021 година во СОУ,,Киро

21

Спанџов-Брко,, Кавадарци;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност за
формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната
2020/2021 година во С.О Земјоделско шумарско училиште,,Ѓорче
Петров,,Кавадарци;
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Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици за учебната 2020/2021 година во С.О
Земјоделско шумарско училиште,,Ѓорче Петров,,Кавадарци ;
Решение за објавување на Одлуката за субвенционирање на ЈП за
стопанисување со спортски објекти ,,Мито Хаџи Василев Јасмин,,
Кавадарци;
Одлуката за субвенционирање на ЈП за стопанисување со спортски
објекти ,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на
Правилник со арх.бр.02-965/3 од 07.08.2020 година за изменување и
дополнување на Правилникот за плати и други надоместоци на
плата на вработените во ЈП,,Комуналец,, Кавадарци ;
Одлуката за давање согласност на Правилник со арх.бр.02-965/3 од
07.08.2020 година за изменување и дополнување на Правилникот за
плати и други надоместоци на плата на вработените во
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Одлука
со арх.бр.02-965/5 од 07.08.2020 година за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година со Заклучокот;
Одлуката за давање согласност на Одлука со арх.бр.02-965/5 од
07.08.2020 година за утврдување на тарифа за собирање и
одведување на урбани отпадни води на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
за регулиран период 2021-2023 година ;
Заклучокот по Одлуката за давање согласност на Одлука со
арх.бр.02-965/5 од 07.08.2020 година за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на
Одлука со арх.бр.02-965/6 од 07.08.2020 година за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година со
Заклучокот;
Одлуката за давање согласност на Одлука со арх.бр.02-965/6 од
07.08.2020 година за утврдување на тарифа за снабдување со вода за
пиење или водоснабдување на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за
регулиран период 2021-2023 година ;
Заклучокот по Одлуката за давање согласност на Одлука со
арх.бр.02-965/6 од 07.08.2020 година за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година ;
Решение за објавување на Одлуката за усвојување Извештај за
работењето на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за период од 01-01-
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30.06.2020 година;
Одлуката за усвојување Извештај за работењето на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци за период од 01-01-30.06.2020 година;
Решение за објавување на Одлуката за усвојување Извештај за
работењето на МХЕЦ Лукар ДООЕЛ Кавадарци за период од 01-0130.06.2020 година;
Одлуката за усвојување Извештај за работењето на МХЕЦ Лукар
ДООЕЛ Кавадарци за период од 01-01-30.06.2020 година;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на
Одлуката со арх.бр 02-1037/3 за продажба на расходовани основни
средства од спроведениот попис за 2019 на ЈП,,Комуналец
Кавадарци;
Одлуката за давање согласност на Одлуката со арх.бр 02-1037/3 за
продажба на расходовани основни средства од спроведениот попис
за 2019 на ЈП,,Комуналец Кавадарци ;
Решение за објавување на Одлуката
за давање согласност на
Годишен План за вработување на ЈП ,,Комуналец,, Кавадарци за
2021 година
Одлуката за давање согласност на Годишен План за вработување
на ЈП ,,Комуналец,, Кавадарци за 2021 година;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на на
Одлука со арх. бр.03-1602/3 од 17.08.2020 година за изменување и
дополнување на Одлуката за утврдување на тарифа на цени по зони,
за организирање на зонско паркирање;
Одлуката за давање согласност на на Одлука со арх. бр.03-1602/3
од 17.08.2020 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 давање согласност на на
Правилник со арх. бр.03-1602/4 од 17.08.2020 година за изменување
и дополнување на Правилникот за условите и начинот на вршење
надзор над непрописно запрени или паркирани возила и условите и
начинот за блокирање, отстранување и преместување на
непрописно запрени и паркирани возила, хаварисани и напуштени
возила и чување на истите на подрачјето на Општина Кавадарци ;
Одлуката за давање согласност на на Правилник со арх. бр.03-1602/4
од 17.08.2020 година за изменување и дополнување на Правилникот
за условите и начинот на вршење надзор над непрописно запрени
или паркирани возила и условите и начинот за блокирање,
отстранување и преместување на непрописно запрени и паркирани
возила, хаварисани и напуштени возила и чување на истите на
подрачјето на Општина Кавадарци;
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38
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на
Правилник со арх. бр.03-1602/5 од 17.08.2020 година за изменување
и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за
издавање на повластена паркинг карта за јавни паркиралишта со
наплата;
Одлуката за давање согласност на Правилник со арх. бр.03-1602/5
од 17.08.2020 година за изменување и дополнување на Правилникот
за начинот и постапката за издавање на повластена паркинг карта

39

за јавни паркиралишта со наплата;
Решение за објавување на Одлуката за изменување и дополнување
на Одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на

40

град Кавадарци;
Одлуката за
изменување и дополнување на Одлуката за
определување на зонско паркирање на подрачјето на град

41

Кавадарци;
Решение за објавување на Заклучоците
грозје

41

во врска со откупот на

за реколтата 2020 година;
Заклучоците во врска со откупот на грозје за реколтата 2020 година;
Решение за објавување на Одлуката за доделување на Награда “7ми
Септември“;
Одлука за доделување на Награда “7ми Септември“;
Решение за објавување на Одлуката за примање донација – Паметни
соларни клупи од ДММ Дрекслмајер Мануфактуринг Македонија
ДООЕЛ Кавадарци;
Одлуката за примање донација – Паметни соларни клупи од ДММ
Дрекслмајер Мануфактуринг Македонија ДООЕЛ Кавадарци;
Решение за објавување на Одлуката за примопредавање на бехатон
коцки;
Одлуката за примопредавање на бехатон коцки;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на
Годишен План за вработување за 2021 година на ЈОУ
Библиотека,,Феткин,, Кавадарци;
Одлуката за давање согласност на Годишен План за вработување
за 2021 година на ЈОУ Библиотека,,Феткин,, Кавадарци;
Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на
Годишен План со арх.бр.01-276/1 од 19.08.2020 година за вработување
на СОУ Гимназија Добри Даскалов,, Кавадарци за 2021 година;
Одлуката за давање согласност на Годишен План со арх.бр.01-276/1
од 19.08.2020 година за вработување на СОУ Гимназија Добри
Даскалов,, Кавадарци за 2021 година;
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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 усвојување на Годишната програма за воспитно – образовната работа
на СОУ Гимназија,,Добри Даскалов,, Кавадарци за учебната 2020/2021
година

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за
воспитно – образовната работа на СОУ Гимназија,,Добри Даскалов,,
Кавадарци за учебната 2020/2021 година, донесенa на Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 21.08.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/1
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр.05/02), a врска член 89-а став 1 алинеја 2
од Законот за средно образование (,,Сл.Весник на РМ,, бр.44/95, 24//96,
34/96....64/18), член 82 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Кавадарци
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр. 08/2005, 14/10, 24/10, 38/19),
расправајки по Годишната програма за воспитно – образовната работа на
СОУ Гимназија,,Добри Даскалов,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година,
Советот
на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна
на ден 21.08.2020 година, донесе
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О Д Л У К А
За усвојување на Годишната програма за воспитно – образовната работа
на СОУ Гимназија,,Добри Даскалов,, Кавадарци за учебната 2020/2021
година

Член 1
Советот на Општина Кавадарци ја донесе Годишната програма за
работа на СОУ Гимназија,,Добри Даскалов,, Кавадарци за учебната
2020/2021 година, предложенa од Училишниот Одбор на
СОУ
Гимназија,,Добри Даскалов,,.
Член 2
Одлуката да се достави до училишниот одбор на СОУ
Гимназија,,Добри Даскалов,,.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-4358/1
21.08.2020 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 усвојување на Годишната програма за воспитно – образовната работа
на
СО ЗШУ,,Ѓорче Петров Кавадарци, Кавадарци за учебната
2020/2021 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за
воспитно – образовната работа на СО ЗШУ,,Ѓорче Петров Кавадарци,
Кавадарци за учебната 2020/2021 година, донесена на Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 21.08.2020 година.

стр.

8

бр.61 Службен гласник на Општина Кавадараци 24.08.2020г од.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/2
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр.05/02), a врска член 89-а став 1 алинеја 2
од Законот за средно образование (,,Сл.Весник на РМ,, бр.44/95, 24//96,
34/96....64/18), член 82 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Кавадарци
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр. 08/2005, 14/10, 24/10, 38/19),
расправајки по Годишната програма за воспитно – образовната работа на
СО ЗШУ,,Ѓорче Петров Кавадарци за учебната 2020/2021 година,
Советот
на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна
на ден 21.08.2020 година, донесе

О Д Л У К А
За усвојување на Годишната програма за воспитно – образовната работа
на
СО ЗШУ,,Ѓорче Петров Кавадарци, Кавадарци за учебната
2020/2021 година
Член 1
Советот на Општина Кавадарци ја донесе Годишната програма за
работа на СО ЗШУ,,Ѓорче Петров Кавадарци за учебната 2020/2021
година, предложенa од Училишниот Одбор на СОУ Гимназија,,Добри
Даскалов,,.
Член 2
Одлуката да се достави до училишниот одбор на СО ЗШУ,,Ѓорче
Петров Кавадарци..
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-4358/2
21.08.2020 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 усвојување на Годишната програма за воспитно – образовната работа
на СОУ,,Ќиро Спанџов-Брко,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за
воспитно – образовната работа на СОУ,,Ќиро Спанџов-Брко,,
Кавадарци за учебната 2020/2021 година, донесена на Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 21.08.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/3
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр.05/02), a врска член 89-а став 1 алинеја 2
од Законот за средно образование (,,Сл.Весник на РМ,, бр.44/95, 24//96,
34/96....64/18), член 82 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Кавадарци
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр. 08/2005, 14/10, 24/10, 38/19),
расправајки по Годишната програма за воспитно – образовната работа на
СОУ,,Ќиро Спанџов-Брко,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година,
Советот
на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна
на ден 21.08.2020 година, донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Годишната програма за воспитно – образовната работа
на СОУ,,Ќиро Спанџов-Брко,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година
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Член 1
Советот на Општина Кавадарци ја донесе Годишната програма за
работа на СОУ,,Ќиро Спанџов-Брко,, Кавадарци за учебната 2020/2021
година, предложенa од Училишниот Одбор на СОУ,,Ќиро СпанџовБрко,, Кавадарци со бр.02-224/3 од 18.08.2020 година.
Член 2
Одлуката да се достави до училишниот одбор на СОУ,,Ќиро
Спанџов-Брко,, Кавадарци.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-4358/3
21.08.2020 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 донесување на Годишната програма за работа
на OОУ,, Страшо Пинџур,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на Годишната програма за
работана OОУ,, Страшо Пинџур,, Кавадарци за учебната 2020/2021
година, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 21.08.2020 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/4
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр.05/02), a во врска со член 108 став 1
алинеја 2, член 49 точка 8 и точка 10 од Законот за основно образование
(,,Сл.Весник на РСМ,,161/2019), член 82 став 1 точка 30 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.
08/2005,14/10, 24/10, 38/19), расправајки по Годишната програма за работа
на OОУ,, Страшо Пинџур,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година,
Советот
на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна
на ден 21.08.2020 година, донесе
О Д Л У К А
за донесување на Годишната програма за работа
на OОУ,, Страшо Пинџур,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година
Член 1
Советот на Општина Кавадарци ја донесе Годишната програма за
работа на OОУ,, Страшо Пинџур,, Кавадарци за учебната 2020/2021
година, предложенa од Училишниот Одбор на OОУ,, Страшо Пинџур,,,,
Кавадарци со бр.04-383/8 од 12.08.2020 година.
Член 2
Одлуката да се достави до училишниот одбор на OОУ,, Страшо
Пинџур,,,, Кавадарци.
Член 3
Се задолжува училишниот одбор, Одлуката за донесување
Годишната програма за работа на OОУ,, Страшо Пинџур,, Кавадарци
за учебната 2020/2021 година и Годишната програма за работа за
учебната 2020/2021 година, во електронска форма да ги достави до
Бирото за развој на образование и Државниот просветен инспекторат.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-4358/4
21.08.2020 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,
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РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката
за за донесување на Годишната програма за работа
на OОУ,, Тошо Велков Пепето,,,, Кавадарци за учебната 2020/2021
година

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на Годишната програма за
работа на OОУ,, Тошо Велков Пепето,, Кавадарци за учебната
2020/2021 година, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 21.08.2020 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
3.
Бр.09-4509/5
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
24.08.2020 година
ГРАДОНАЧАЛНИК,
Кавадарци
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр.05/02), a во врска со член 108 став 1
алинеја 2 , член 49 точка 8 и точка 10 од Законот за основно образование
(,,Сл.Весник на РСМ,,161/2019), член 82 став 1 точка 30 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.
08/2005,14/10, 24/10, 38/19), расправајки по Годишната програма за работа
на OОУ,, Тошо Велков Пепето,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година,
Советот
на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна
на ден 21.08.2020 година, донесе
О Д Л У К А
за донесување на Годишната програма за работа
на OОУ,, Тошо Велков Пепето,,,, Кавадарци за учебната 2020/2021
година
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Член 1
Советот на Општина Кавадарци ја донесе Годишната програма за
работа на OОУ,, Тошо Велков Пепето,,,, Кавадарци за учебната
2020/2021 година, предложенa од Училишниот Одбор на OОУ,, Тошо
Велков Пепето,,,, Кавадарци со Одлука бр.02-192/4 од 27.07.2020
година .
Член 2
Одлуката да се достави до училишниот одбор на OОУ,, Тошо Велков
Пепето,,,, Кавадарци.
Член 3
Се задолжува училишниот одбор, одлуката за донесување
Годишната програма за работа на OОУ,, Тошо Велков Пепето,,
Кавадарци за учебната 2020/2021 година и Годишната програма за
работа за учебната 2020/2021 година, во електронска форма да ги
достави до Бирото за развој на образование и Државниот просветен
инспекторат.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-4358/5
21.08.2020 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 донесување на Годишната програма за работа
на OОУ,, Гоце Делчев,,,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на Годишната програма за
работа на OОУ,, Гоце Делчев,, Кавадарци за учебната 2020/2021
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година, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 21.08.2020 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/6
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр.05/02), a во врска со член 108 став 1
алинеја 2, член 49 точка 8 и точка 10 од Законот за основно образование
(,,Сл.Весник на РСМ,,161/2019), член 82 став 1 точка 30 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.
08/2005,14/10, 24/10, 38/19), расправајки по Годишната програма за работа
на OОУ,, Гоце Делчев,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година,
Советот
на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна
на ден 21.08.2020 година, донесе
О Д Л У К А
за донесување на Годишната програма за работа
на OОУ,, Гоце Делчев,,,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година

Член 1
Советот на Општина Кавадарци ја донесе Годишната програма за
работа на OОУ,, Гоце Делчев,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година,
предложенa од Училишниот Одбор на OОУ,, Гоце Делчев,, Кавадарци
со бр.02-242/2 од 13.08.2020 година.
Член 2
Одлуката да се достави до училишниот одбор на OОУ,, Гоце
Делчев,, Кавадарци.
Член 3
Се задолжува училишниот одбор, одлуката за донесување
Годишната програма за работа на OОУ,, Гоце Делчев,, Кавадарци за
учебната 2020/2021 година и Годишната програма за работа за
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учебната 2020/2021 година, во електронска форма да ги достави до
Бирото за развој на образование и Државниот просветен инспекторат.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-4358/6
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
21.08.2020 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 донесување на Годишната програма за работа
на OОУ,, Димката А. Габерот,, Кавадарци
за учебната 2020/2021 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на Годишната програма за
работана OОУ,, Димката А. Габерот,, Кавадарци за учебната 2020/2021
година, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 21.08.2020 година.

2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/7
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр.05/02), a во врска со член 108 став 1
алинеја 2, член 49 точка 8 и точка 10 од Законот за основно образование
(,,Сл.Весник на РСМ,,161/2019), член 82 став 1 точка 30 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.
08/2005,14/10, 24/10, 38/19), расправајки по Годишната програма за работа
на OОУ,, Димката А. Габерот,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година,
Советот
на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна
на ден 21.08.2020 година, донесе
О Д Л У К А
за донесување на Годишната програма за работа
на OОУ,, Димката А. Габерот,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година
Член 1
Советот на Општина Кавадарци ја донесе Годишната програма за
работа на OОУ,, Димката А. Габерот,, Кавадарци за учебната 2020/2021
година, предложенa од Училишниот Одбор на OОУ,, Димката А.
Габерот,, Кавадарци со бр.02-249/1 од 13.08.2020 година.
Член 2
Одлуката да се достави до училишниот одбор на OОУ,, Димката А.
Габерот,, Кавадарци.
Член 3
Се задолжува училишниот одбор, одлуката за донесување
Годишната програма за работа на OОУ,, Димката А. Габерот,,
Кавадарци за учебната 2020/2021 година и Годишната програма за
работа за учебната 2020/2021 година, во електронска форма да ги
достави до Бирото за развој на образование и Државниот просветен
инспекторат.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-4358/7

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

21.08.2020 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
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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 Годишната програма за работа
на OОУ,, Димката А. Габерот,, с.Ваташа
за учебната 2020/2021 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на Годишната програма за
работана OОУ,, Димката А. Габерот,, с.Ваташа за учебната
2020/2021 година, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 21.08.2020 година.

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

Бр.09-4509/8
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр.05/02), a во врска со член 108 став 1
алинеја 2, член 49 точка 8 и точка 10 од Законот за основно образование
(,,Сл.Весник на РСМ,,161/2019), член 82 став 1 точка 30 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.
08/2005,14/10, 24/10, 38/19), расправајки по Годишната програма за работа
на OОУ,, Димката А. Габерот,, с.Ваташа, за учебната 2020/2021 година,
Советот
на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна
на ден 21.08.2020 година, донесе
О Д Л У К А
за донесување на Годишната програма за работа
на OОУ,, Димката А. Габерот,, с.Ваташа за учебната 2020/2021 година
Член 1
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Советот на Општина Кавадарци ја донесе Годишната програма за
работа на OОУ,, Димката А. Габерот,, Кавадарци за учебната 2020/2021
година, предложенa од Училишниот Одбор на OОУ,, Димката А.
Габерот,, с.Ваташа со бр. бр.02-219/2 од 21.07.2020 година.
Член 2
Одлуката да се достави до училишниот одбор на OОУ,, Димката А.
Габерот,, с.Ваташа.
Член 3
Се задолжува училишниот одбор, одлуката за донесување
Годишната програма за работа на OОУ,, Димката А. Габерот,,
с.Ваташа за учебната 2020/2021 година и Годишната програма за
работа за учебната 2020/2021 година, во електронска форма да ги
достави до Бирото за развој на образование и Државниот просветен
инспекторат.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-4358/8
21.08.2020 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 донесување на Годишната програма за работа
на OОМБУ,, Лазо Мицев Рале,, Кавадарци
за учебната 2020/2021 година

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на Годишната програма за
работа на OОМБУ,, Лазо Мицев Рале,, Кавадарци за учебната
2020/2021 година, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 21.08.2020 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.09-4509/9
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр.05/02), a во со врска член 108 став 1
алинеја 2, член 49 точка 8 и точка 10 од Законот за основно образование
(,,Сл.Весник на РСМ,,161/2019), член 82 став 1 точка 30 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.
08/2005,14/10, 24/10, 38/19), расправајки по Годишната програма за работа
на OОМБУ,, Лазо Мицев Рале,, Кавадарци, за учебната 2020/2021 година,
Советот
на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна
на ден 21.08.2020 година, донесе
О Д Л У К А
за донесување на Годишната програма за работа
на OОМБУ,, Лазо Мицев Рале,, Кавадарци за учебната 2020/2021 година
Член 1
Советот на Општина Кавадарци ја донесе Годишната програма за
работа на OОМБУ,, Лазо Мицев Рале,, Кавадарци за учебната 2020/2021
година, предложенa од Училишниот Одбор на OОУ,, Димката А.
Габерот,, Кавадарци со бр.02-219/2 од 21.07.2020 година.
Член 2
Одлуката да се достави до училишниот одбор на OОМБУ,, Лазо
Мицев Рале,, Кавадарци .
Член 3
Се задолжува училишниот одбор, одлуката за донесување
Годишната програма за работа на OОМБУ,, Лазо Мицев Рале,,
Кавадарци за учебната 2020/2021 година и Годишната програма за
работа за учебната 2020/2021 година, во електронска форма да ги
достави до Бирото за развој на образование и Државниот просветен
инспекторат.
Член 4
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Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-4358/9
21.08.2020 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 за формирање на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2020/2021 година
во СОУГимназија ,,Добри Даскалов,,Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици за учебната 2020/2021 година во
СОУ Гимназија ,,Добри Даскалов,,Кавадарци, донесена на Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 21.08.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/10
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 28 став 3 од од
Законот за средното образование (,,Сл.весник на РМ,, бр.23/13....104/19), позитивно
мислење со арх. бр.13-7003/4 од 27.07.2020 година од Министерство за образование
на РСМ, член 113 став 1 точка 2 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на
Општина Кавадарци бр.8/05, 14/10, 24/10,38/19) ,

Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна на ден
21.08.2020 година, донесе
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ОДЛУКА
за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2020/2021 година во СОУГимназија ,,Добри Даскалов,,Кавадарци

Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање на паралелки со помал број на ученици
за учебната 2020/2021 година во СОУ Гимназија ,,Добри Даскалов,, Кавадарци и
тоа :
-

-

Една паралелка во Прва година за гимназиско образование на македонски
наставен јазик, со 22 ученици;
Една паралелка во Прва година за образовен профил/квалификација
економски техничар од економско -правна и трговска струка, на македонски
наставен јазик со 18 ученици;
Една паралелка во Прва година за образовен профил/квалификација правен
техничарекономско -правна и трговска струка, на македонски наставен јазик
со 16 ученици;

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

Бр.08-4358/10
21.08.2020 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 за формирање на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2020/2021 година
во СОУ,,Киро Спанџов-Брко,, Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици за учебната 2020/2021 година во
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СОУ,,Киро Спанџов-Брко,, Кавадарци, донесена на Седница на Совет
на Општина Кавадарци одржана на ден 21.08.2020 година.

2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/11
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 28 став 3 од од
Законот за средното образование (,,Сл.весник на РМ,, бр.23/13....104/19), позитивно
мислење со арх. бр.13-7003/4 од 27.07.2020 година од Министерство за образование
на РСМ, член 113 став 1 точка 2 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на
Општина Кавадарци бр.8/05, 14/10, 24/10,38/19) ,

Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна на ден
21.08.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2020/2021 година во СОУ,,Киро Спанџов-Брко,, Кавадарци
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање на паралелки со помал број на
ученици за учебната 2020/2021 година во СОУ,,Киро Спанџов-Брко,, Кавадарци и
тоа :
-Една

паралелка
во
Прва
година
за
образовен
профил/квалификација
техничар за
компјутерско управување од
машинска струка, четиригодишно стручно образование на македонски
наставен јазик со 10 ученици;
Една
паралелка
во
Прва
година
за
образовен
профил/квалификација
техничар за
компјутерско управување од
машинска струка, четиригодишно стручно образование на македонски
наставен јазик со 22 ученици;
Една
паралелка
во
Прва
година
за
образовен
профил/квалификација електротехничар енергетичар од електротехничка
струка, четиригодишно стручно образование на македонски наставен јазик
со 16 ученици;
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Една
паралелка
во
Прва
година
за
образовен
профил/квалификација
техничар за индустриска мехатроника од
електротехничка струка, четиригодишно стручно образование на
македонски наставен јазик со 14 ученици;
Една
паралелка
во
Прва
година
за
образовен
профил/квалификација
автомеханичар од машинска струка,
четиригодишно стручно образование на македонски наставен јазик со 9
ученици;

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-4358/11
21.08.2020 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 за формирање на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2020/2021 година во С.О Земјоделско шумарско училиште,,Ѓорче
Петров,,Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици за учебната 2020/2021 година во
С.О Земјоделско шумарско училиште,,Ѓорче Петров,,Кавадарци,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 21.08.2020 година.

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

стр.

24

бр.61 Службен гласник на Општина Кавадараци 24.08.2020г од.

Бр.09-4509/12
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 28 став 3 од од
Законот за средното образование (,,Сл.весник на РМ,, бр.23/13....104/19), позитивно
мислење со арх. бр.13-7003/4 од 27.07.2020 година од Министерство за образование
на РСМ, член 113 став 1 точка 2 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на
Општина Кавадарци бр.8/05, 14/10, 24/10,38/19) ,

Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна на ден
21.08.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за
учебната 2020/2021 година во С.О Земјоделско шумарско училиште,,Ѓорче
Петров,,Кавадарци
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање на паралелки со помал број на
ученици за учебната 2020/2021 година во С.О Земјоделско шумарско
училиште,,Ѓорче Петров,,Кавадарци и тоа :
- Една паралелка во Прва година за образовен профил/квалификација
шумарски
техничар/техничар
за
пејсажен
дизајн
од
шумарскодрвопреработувачка струка, четиригодишно стручно образование на македонски
наставен јазик со 9 ученици;
- Една паралелка во Прва година за образовен профил/квалификација
техничар за мебел и ентериер/техничар за обработка на дрво од шумарскодрвопреработувачка струка, четиригодишно стручно образование на македонски
наставен јазик со 8 ученици;
- Една паралелка во Прва година за образовен профил/квалификација
агротехничар од земјоделско –ветеринарна струка, четиригодишно стручно
образование на македонски наставен јазик со 9 ученици;
- Една паралелка во Прва година за образовен профил/квалификација
техничар за фитомедицина од земјоделско –ветеринарна струка, четиригодишно
стручно образование на македонски наставен јазик со 11 ученици;
- Една паралелка во Прва година за образовен профил/квалификација
шумар/градинар – цвекар од шумарско-дрвопреработувачка струка, тригодишно
стручно образование на македонски наставен јазик со 4 ученици;
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Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-4358/12
21.08.2020 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 субвенционирање на ЈП за стопанисување со спортски објекти
,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за субвенционирање на ЈП за стопанисување
со спортски објекти ,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 21.08.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-4509/13
24.08.2020 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 8-б од Законот за јавните
претпријатија(..Сл.Весник на РМ,, бр.38/19....35/19), член 132 став 1 од Статутот на
Општина Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05,14/10, 24/10 и
29/19),
Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна на ден
21.08.2020 година, донесе
О Д Л У К А
За субвенционирање на ЈП за стопанисување со спортски објекти
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,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува субвенционирање
на ЈП за стопанисување со спортски објекти,,Мито Хаџи Василев Јасмин,,
Кавадарци, во износ од 1.000.000,00 (еден милион) денари за надминување на
потешкотии во работењето.
Финансиските средства од став 1 на овој член ќе се исплатат од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2020 година, сукцесивно согласно потребите на ЈП за
стопанисување со спортски објекти ,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Oпштина Кавадарци”.
Бр.08-4358/13
21.08.2020 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
Правилник со арх.бр.02-965/3 од 07.08.2020 година за изменување и
дополнување на Правилникот за плати и други надоместоци на плата на
вработените во ЈП,,Комуналец,, Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Правилник со
арх.бр.02-965/3 од 07.08.2020 година за изменување и дополнување
на Правилникот за плати и други надоместоци на плата на
вработените во ЈП,,Комуналец,, Кавадарци, донесена на Седница
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 21.08.2020 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.09-4509/14
24.08.2020 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 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 45-тата седница одржaна на ден
21.08.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на
Правилник со арх.бр.02-965/3 од 07.08.2020 година за изменување и
дополнување на
Правилникот за плати и други надоместоци на плата на вработените во
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилник со арх.бр.02-965/3 од за изменување
и дополнување на Правилникот за плати и други надоместоци на плата на
вработените во ЈП,,Комуналец,, Кавадарци, донесен од Управен Одбор на
ЈП,,Комуналец ,, Кавадарци, на седница одржана на ден 07.08.2020 година.
Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-4358/14
21.08.2020 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,
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РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката
за давање согласност на
Одлука со арх.бр.02-965/5 од 07.08.2020 година за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
за регулиран период 2021-2023 година со Заклучокот

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлука со арх.бр.02965/5 од 07.08.2020 година за утврдување на тарифа за собирање и
одведување на урбани отпадни води на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за
регулиран период 2021-2023 година со Заклучокот, донесена на Седница

на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 21.08.2020 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/15
24.08.2020 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 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 45-тата седница одржaна на ден
21.08.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на
Одлука со арх.бр.02-965/5 од 07.08.2020 година за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
за регулиран период 2021-2023 година
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ Одлука со арх.бр.02-965/5 07.08.2020 година за
утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година, донесена од
Управен Одбор на ЈП,,Комуналец ,, Кавадарци, на седница одржана на ден
07.08.2020 година.
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Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-4358/15
21.08.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

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 и 29/19), расправајки по
Одлуката со арх.бр.02-965/5 од 07.08.2020 година за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за
регулиран период 2021-2023 година,
Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна
21.08.2020 година, донесе

на ден

З А К Л У Ч О К
1. Советот на Општина Кавадарци препорачува тарифата

за
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година, да не се менува и да
остане остане иста со сегашната цена .

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесување, а ке се
објават во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-4358/15
21.08.2020 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,
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РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката
за давање согласност на
Одлука со арх.бр.02-965/6 од 07.08.2020 година за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година
со Заклучокот

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлука со
арх.бр.02-965/6 од 07.08.2020 година за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година со Заклучокот,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 21.08.2020 година.

2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/16
24.08.2020 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 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 45-тата седница одржaна на ден
21.08.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на
Одлука со арх.бр.02-965/6 од 07.08.2020 година за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци
за регулиран период 2021-2023 година
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука со арх.бр.02-965/6 за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година, донесена од Управен Одбор на
ЈП,,Комуналец ,, Кавадарци, на седница одржана на ден 07.08.2020 година.
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Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-4358/16
21.08.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

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 и 29/19), расправајки по Одлука со
арх.бр.02-965/6 за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или
водоснабдување на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за регулиран период 2021-2023
година,,
Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна
21.08.2020 година, донесе

на ден

З А К Л У Ч О К
1. Советот на Општина Кавадарци препорачува тарифата

за
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година, да не се менува и да
остане иста со сегашната цена .

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесување, а ке се
објават во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-4358/16
21.08.2020 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
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за усвојување Извештај за работењето на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за
период од 01-01-30.06.2020 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување Извештај за работењето на
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за период од 01-01-30.06.2020 година,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 21.08.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/17
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), a во врска со член 11 став 1 точка 7
од Законот за јавните претпријатија (,,Сл.весник на РМ,, бр.38/96....35/19),
член 82 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на
Општина Кавадарци” бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19), расправајки по Извештај за
работењето на ЈП,,Комуналец за период 01-01-30.06.2020 година на
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци,
Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржана на ден
21.08.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување Извештај за работењето на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за
период од 01-01-30.06.2020 година
Член 1
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работењето на ЈП,,Комуналец за период
01-01-30.06.2020 година на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци со арх.бр. 02-1037/6,
донесен на седница на Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
одржана на ден 18.08.2020 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
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Бр.08-4358/17
21.08.2020 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 усвојување Извештај за
за работа на МХЕЦ Лукар ДООЕЛ Кавадарци
за период 01-01-30.06.2020 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување Извештај за работењето на
МХЕЦ Лукар ДООЕЛ Кавадарци за период од 01-01-30.06.2020 година,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 21.08.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/18
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), a во врска со член 11 став 1 точка 7
од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр.38/96....35/2019),
член 82 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.весник на
Општина Кавадарци” бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19), расправајки по Извештајот
за работа на МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци за период 01-01-30.06.2020
година,
Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржана на ден
21.08.2020 година, донесе
ОДЛУКА
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за усвојување Извештај за
за работа на МХЕЦ Лукар ДООЕЛ Кавадарци
за период 01-01-30.06.2020 година

Член 1
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ
Кавадарци, за период 01-01-30.06.2020 година, со арх.бр. 02-1037/5, донесен
на седница на Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци одржана на ден
18.08.2020 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-4358/18
21.08.2020 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 Одлуката со арх.бр 02-1037/3 за продажба на
расходовани основни средства од спроведениот попис за 2019 на
ЈП,,Комуналец Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлуката со арх.бр
02-1037/3 за продажба на расходовани основни средства од
спроведениот попис за 2019 на ЈП,,Комуналец Кавадарци , донесена
на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
21.08.2020 година.

стр.

35

бр.61 Службен гласник на Општина Кавадараци 24.08.2020г од.

2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/19
24.08.2020 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 7
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.весник на
Општина Кавадарци” бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19), расправајки по Извештајот
за работа на МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци за 2019 година,
Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржана на ден
21.08.2020 година, донесе

ОДЛУКА
За давање согласност на Одлуката со арх.бр 02-1037/3 за
продажба на расходовани основни средства од спроведениот
попис за 2019 на ЈП,,Комуналец Кавадарци

Член 1
Се дава согласност на Одлуката со арх.бр. 02-1037/3 за продажба на
расходовани основни средства од спроведениот попис за 2019 на
ЈП,,Комуналец Кавадарци, донесена на седница на Управен Одбор
на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци одржана на ден 18.08.2020 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-4358/19
21.08.2020 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 ЈП ,,Комуналец,, Кавадарци
за 2021 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Годишен План за
вработување на ЈП ,,Комуналец,, Кавадарци за 2021 година, донесена
на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
21.08.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-4509/20
24.08.2020 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 37-з од Законот за јавните
претпријатија(,,Сл.Весник на РМ,, бр. 38/96....35/19), 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 45-тата седница одржана на ден
21.08.2020 година, донесе:

О Д Л У К А
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за давање согласност на Годишен План за вработување
на ЈП ,,Комуналец,, Кавадарци
за 2021 година

Член 1
Се дава согласност на Годишен План за вработување на ЈП
,,Комуналец,, Кавадарци за 2021 година, со арх.бр.0102-1409/1 од 17.08.2020
година, донесен од Директорот на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-4358/20
21.08.2020 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.03-1602/3 од 17.08.2020 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 на Одлука со арх.
бр.03-1602/3 од 17.08.2020 година за изменување и дополнување на
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 21.08.2020 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.09-4509/21
24.08.2020 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 45-тата седница, одржана на ден
21.08.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на

на Одлука со арх. бр.03-1602/3 од 17.08.2020 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. 03-1602/3 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
17.08.2020 година.
Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-4358/21
21.08.2020 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 Одлуката за давање согласност на
на Правилник со арх. бр.03-1602/4 од 17.08.2020 година за изменување и
дополнување на Правилникот за условите и начинот на вршење надзор
над непрописно запрени или паркирани возила и условите и начинот за
блокирање, отстранување и преместување на непрописно запрени и
паркирани возила, хаварисани и напуштени возила и чување на истите
на подрачјето на Општина Кавадарци, донесен од Управен одбор на
ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,,Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на на Правилник со арх.
бр.03-1602/4 од 17.08.2020 година за изменување и дополнување на
Правилникот
за условите и начинот на вршење надзор над
непрописно запрени или паркирани возила и условите и начинот за
блокирање, отстранување и преместување на непрописно запрени и
паркирани возила, хаварисани и напуштени возила и чување на
истите на подрачјето на Општина Кавадарци, донесен од Управен
одбор на ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,,Кавадарци, донесена на
Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 21.08.2020
година.

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

Бр.09-4509/22
24.08.2020 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 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),
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Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница,
21.08.2020 година, донесе

одржана на ден

ОДЛУКА
за давање согласност на

на Правилник со арх. бр.03-1602/4 од 17.08.2020 година за изменување и
дополнување на Правилникот за условите и начинот на вршење надзор
над непрописно запрени или паркирани возила и условите и начинот за
блокирање, отстранување и преместување на непрописно запрени и
паркирани возила, хаварисани и напуштени возила и чување на истите
на подрачјето на Општина Кавадарци, донесен од Управен одбор на
ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,,Кавадарци
Член 1
СЕ

ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилник со арх. бр.03-1602/4 за

изменување и дополнување на Правилник за условите и начинот на
вршење надзор над непрописно запрени или паркирани возила и условите
и начинот за блокирање, отстранување и преместување на непрописно
запрени и паркирани возила, хаварисани и напуштени возила и чување на
истите на подрачјето на Општина Кавадарци, донесен од Управен одбор на
ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,,Кавадарци, на седница одржана на ден
17.08.2020 година.
Член 2

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

Бр.08-4358/22
21.08.2020 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,
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РЕШЕНИЕ
за објавување Одлуката за давање согласност на
на Правилник со арх. бр.03-1602/5 од 17.08.2020 година за изменување и
дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање на
повластена паркинг карта за јавни паркиралишта со наплата

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Правилник со арх.
бр.03-1602/5 од 17.08.2020 година за изменување и дополнување на
Правилникот за начинот и постапката за издавање на повластена
паркинг карта за јавни паркиралишта со наплата, донесена на
Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 21.08.2020
година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-4509/23
24.08.2020 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 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 45-тата седница, одржана на ден
21.08.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на

на Правилник со арх. бр.03-1602/5 од 17.08.2020 година за изменување и
дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање на
повластена паркинг карта за јавни паркиралишта со наплата
Член 1

за
изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за
издавање на повластена паркинг карта за јавни паркиралишта со наплата,
СЕ

ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилник со арх. бр. 03-1602/5
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донесен од Управен Одбор на ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци, на
седница одржана на ден 17.08.2020 година.

Член 2

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

Бр.08-4358/23
21.08.2020 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 определување на зонско паркирање на подрачјето
на
град Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
определување на зонско паркирање на подрачјето на град Кавадарци ,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 21.08.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-4509/24
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весникна РМ ,,бр.5/02), а во врска со член 7 и член 348 од Законот за
безбедност во сообракајот на патиштата (,,Сл.Весник на РМ,, бр. 169/15,
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226/15, 55/16 и 11/2018), член 22 став 1 точка 4 од Законот за Локална
самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр,5/2002),
1.
член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.гласник на
Општина Кавадарци,, бр.8/2005,14/10, 24/10 и 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна на ден
21.08.2020 година, донесе
О Д Л У К А
за изменување и дополнување на Одлуката за определување на зонско
паркирање на подрачјето на град Кавадарци

Член 1
Во Одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на
град Кавадарци бр.07-4925/2 од 30.10.2014 година, Одлуката за изменување
и дополнување на Одлуката за определување на зонско паркирање на
подрачјето на град Кавадарци бр. 08-5914/23 од 31.10.2018 година, Одлуката
за изменување и дополнување на Одлуката за определување на зонско
паркирање на подрачјето на град Кавадарци бр.08-3610/5 од 14.11.2018
година, Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
определување на зонско паркирање на подрачјето на град Кавадарци бр 08728/20 од 11.02.2020 година, Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град
Кавадарци бр 08-1458/30 од 13.03.2020 година (,,Сл.Гласник на Општина
Кавадарци,, бр24/2014, 24/2018, 26/18, 51/20, 52/20), се врши следната измена
и дополнување:
-Во член 2 броевите во заградата се менуваат и тоа:
бројот 4, се менува со број 7;
бројот 16, се менува со број 13;
-во член 3 после точка 4 се додаваат нови точки и тоа:
-Подзона А5
На улица ,,Илинденска“ се организира улично паркирање од двете
страни на улицата од крстосница со улица ,,Цано Поп Ристов“ до
крстосница со улица ,,Партизанска“ –обезбедени се 20 паркинг места;
-Подзона А6
На улица ,,Илинденска“ се организира улично паркирање од двете
страни на улицата од крстосница со улица ,,Партизанска“ до крстосница со
улица ,,Максим Горки“ –обезбедени се 29 паркинг места;
-Подзона А7
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На улица ,,Илинденска“ се организира улично паркирање од двете
страни на улицата од крстосница со улица ,,Максим Горки “ до крстосница
со улица ,,Охридска“ , јавен паркинг на КП бр.11475/2 (пред Кам маркет и
ресторан Сино), јавен паркинг на КП.бр.11608/1, и КП бр.11626/1 (позади Strit
bar) –обезбедени се 14 паркинг места;
Во член 3 во ставот ,, Во зона А обезбедени се 108 места за паркирање”
бројот ,,108” се менува со бројот ,,171 “
Во членот 4 се бришат точките 5, 6 и 7.
Во член 4 во ставот ,, Во зона Б обезбедени се 507 места за паркирање”
бројот ,,507” се менува со бројот ,,444“
Во останатиот дел Одлуката останува непроменета.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во
,, Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-4358/24
21.08.2020 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 Заклучоците во врска со откупот на грозје
за реколтата 2020 година

1.

СЕ ОБЈАВУВААТ

Заклучоците

во врска со откупот на грозје за

реколтата 2020 година, донесени на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 21.08.2020 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.09-4509/25
24.08.2020 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 и 29/19),
Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна на ден
21.08.2020 година, донесе

З А К Л У Ч О Ц И
во врска со откупот на грозје
за реколтата 2020 година

1. Цената на грозјето да не биде пониска или иста како
минатогодишната со тоа што минималната цена на килограм предадено
грозеје од сортата смедеревка да биде 13 денари, а на сортата вранец 15
денари, со минимална шекерност од 17 шекерни единици за смедеревка и
19 шекерни единици за вранец.
2. Уште од првиот работен ден со отпочнување на работа на новиот
Министер за земјоделие и формирање на новата Влада на РСМ да се побара
од Институтот за лозарство и винарство и Катедрите по лозарство и
винарство на Универзитетот Св.,,Кирил и Методи,, и Универзитетот ,,Гоце
Делчев, да излезат со предлог за реална цена на чинење на 1 кг винско
грозје по сорти.
3. Да се побара од Министерството за земјоделие и Владата на РСМ
доколку има потреба преку некои Винарски визби да изврши интервентен
откуп на грозје.
4.Цените на килограм грозје да бидат објавени од почетокот на
винската година согласно Законот за вино.
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5.Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и
Владата на РСМ да ги информират сите Амбасади во соседните земји
доколку се појави вишок на грозје, за нивна заинтересираност за откуп.

6. Заклучоците влегуваат во сила со денот на донесување, а ке се
објават во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,

Бр.08-4358/25
21.08.2020 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 Одлуката за доделување на Награда “7ми Септември “

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за доделување на Награда “7ми Септември“ ,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 21.08.2020 година.

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

Бр.09-4509/26
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 18 од Правилникот за начинот , условите и постапката за
доделување на наградата “7-ми Септември “(Службен гласник на Општина
Кавадарци бр.26/2003) и член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05, 14/10, 24/10 и 38/19),
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Советот на Општина Кавадарци на седница одржана на ден 21.08.2020
година, донесе ,
О Д Л У К А
За доделување на Награда “7ми Септември “
Член 1
По повод “7-ми Септември “- Денот на ослободување на град Кавадарци ,
Наградата ,, 7-ми Септември “се доделува на ,
1. Комерцијална Банка АД Скопје претставувана од Главен извршен
Директор и Претседател на Управен Одбор г-дин Хари Костов
- за особен придонес во стопанството.

2. Друштво за производство, трговија и услуги ИГМ-Трејд Илија и други
ДОО Кавадарци претставувано од сопственикот г-дин Илија Гечев
– за особен придонес во стопанството.

3. Јавна здравствена установа Општа Болница со проширена дејност
Кавадарци
- за особен придонес во здравството.
Член 2
Наградата се состои од плакета и диплома .
Член 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 “.
Бр.08-4358/26
21.08. 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 Одлуката за примање донација
– Паметни соларни клупи
од ДММ Дрекслмајер Мануфактуринг Македонија ДООЕЛ Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за примање донација – Паметни соларни
клупи од ДММ Дрекслмајер Мануфактуринг Македонија ДООЕЛ
Кавадарци, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 21.08.2020 година.

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

Бр.09-4509/27
24.08.2020 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 Кавадаци бр.8/05,14/10, 24/10, 38/19),
Советот
на Општина
на ден 21.08.2020 година, донесе

Кавадарци

на

45-тата

седница

одржaна

О Д Л У К А
за примање донација – Паметни соларни клупи
од ДММ Дрекслмајер Мануфактуринг Македонија ДООЕЛ Кавадарци

Член 1
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Со оваа Одлука Општина Кавадарци прима донација 4 Паметни соларни
клупи од страна на давателот на донацијата ДММ Дрекслмајер Мануфактуринг
Македонија ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на Индустриска зона ТЕЛОТ –
Кавадарци, за остварување, унапредување, промоција и поддршка на дејностите од
јавен интерес, уредување на просторот, развојот на граѓанското општество и
зајакнување на капацитетите на општинската администрација, согласно член 22
ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 05/2002).

Член 2
Вредноста на донација е утврдена на вкупен износ од 226.592,00 денари без
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 со ден на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Кавадарци.

Бр.08-4358/27
21.08.2020 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 Одлуката за примопредавање на бехатон коцки

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за примопредавање на бехатон коцки,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 21.08.2020 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.09-4509/28
24.08.2020 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 Известување бр.14-1089/20 од
19.08.2020 година, член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05,14/10, 24/10 и 29/19),
Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна на ден
21.08.2020 година, донесе
О Д Л У К А
За примопредавање на бехатон коцки
Член 1
Општина Кавадарци прима бехатон коцки извадени на делницата
предмет на договорот за “Реконструкција на локален пат Ладно Долче Крњево“од страна на изведувачот ДОО Градба Промет Кавадарци во
површина од 700 м2 и истите ги предава на чување без надомест на платото
на сепарацијата на ДОО Градба Промет во с.Росоман .
Член 2
Советот на Општина Кавадарци дава согласност бехатон коцките од
член 1 на оваа Одлука да се употребуваат сукцесивно се до исцрпување на
количината, согласно потребите и барањата од граѓаните на Општина
Кавадарци преку урбаните и месните заедници.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци да формира
комисија за примање и следење на реализацијата на оваа Одлука .
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави
во ,,Службен гласник на општина Кавадарци “.
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Бр.08-4358/28
21.08.2020 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 Одлуката за давање согласност на Годишен План за
вработување за 2021 година
на ЈОУ Библиотека,,Феткин,, Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Годишен План за
вработување за 2021 година на ЈОУ Библиотека,,Феткин,, Кавадарци ,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 21.08.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-4509/29
24.08.2020 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.5/02), а во врска со член 20-б став 1
алинеа 3 од Законот за вработени во јавниот сектор (,,Службен весник на
РМ,, бр.27/14....198/18), член 82 точка 31 од Статутот на Општина Кавадарци
(,,Сл.гласник на Општина Кавадарци,, бр.8/200514/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржана на ден
21.08.2020 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на Годишен План за вработување за 2021 година
на ЈОУ Библиотека,,Феткин,, Кавадарци
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Член 1
Се дава согласност на на Годишен План за вработување за 2021
година на ЈОУ Библиотека,,Феткин,, Кавадарци со арх.бр.01-120/1
од
14.08.2020 година, донесен од Директорот на ЈОУ Библиотека,,Феткин,,
Кавадарци,.
Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (oмиот) ден од денот на објавување во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-4358/29
21.08.2020 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 Одлуката за давање согласност на Годишен План со
арх.бр.01-276/1 од 19.08.2020 година за вработување на СОУ Гимназија
Добри Даскалов,, Кавадарци за 2021 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Годишен План со
арх.бр.01-276/1 од 19.08.2020 година за вработување на СОУ Гимназија
Добри Даскалов,, Кавадарци за 2021 година, донесена на Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 21.08.2020 година.

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

Бр.09-4509/30
24.08.2020 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
М-р Митко Јанчев
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр.05/02), a врска член 59-д од Законот за
средно образование (,,Сл.Весник на РМ,, бр.44/95, 24//96, 34/96....64/18), член
82 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на
Општина Кавадарци,, бр. 08/2005, 14/10, 24/10, 38/19), ,
Советот
на Општина Кавадарци на 45-тата седница одржaна
на ден 21.08.2020 година, донесе

О Д Л У К А
За давање согласност на
Годишен План со арх.бр.01-276/1 од 19.08.2020 година за вработување на
СОУ Гимназија Добри Даскалов,, Кавадарци за 2021 година
Член 1
Се дава согласност на Годишен План со арх.бр.01-276/1 од 19.08.2020
година за вработување на СОУ Гимназија Добри Даскалов,, Кавадарци
за 2021 година, донесен од Директорот на СОУ Гимназија Добри
Даскалов,, Кавадарци
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-4358/30
21.08.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

