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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 Заклучокот
за усвојување на Кварталниот Извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Кавадарци за 2020 година- Трет квартал

1. СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Кварталниот Извештај за
извршувањето на Буџетот на Општина Кавадарци за 2020 година- Трет
квартал , донесен на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 25.09.2020 година.

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

Бр.09-5758/1

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за Локална самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002 ), член 32 од Законот за финансирање на единиците
на Локалната самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр. 61/04...244/19), 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 Кварталниот Извештај за извршувањето на
Буџетот на Општина Кавадарци за 2020 година- Трет квартал,
Советот на Општина Кавадарци на 48-та седница, одржaна на ден
28.10.2020 година, донесе
З А К Л У Ч О К
за усвојување на Квартален Извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Кавадарци за 2020 година-Трет квартал

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот Извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Кавадарци за 2020 година- Трет квартал.
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2. Заклучокот влегува во сила осмиот (8) ден од денот на објавувањето во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,
Бр.08-5608/ 1
28.10.2020 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 одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на
Општина Кавадарци во зимски услови за 2020/2021 (Зимска служба)

1. СЕ ОБЈАВУВА Програма за одржување на локалните патишта и улици на
подрачјето на Општина Кавадарци во зимски услови за 2020/2021 (Зимска
служба), донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 28.10.2020 година.

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

Бр.09-5758/2

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

М-р Митко Јанчев
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(,,Службен весник на Р Македонија,, бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот
за јавни патишта (“Сл.весник на РМ”бр. 84/08...163/16) член 2 од Законот за јавна
чистота (,,Сл.весник на РМ,, бр.11/08...31/16), член 132 став 1 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Службен гласник на Општина Кавадарци ,, бр.8/2005,14/10,
24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 48-та седница, одржaна на ден
28.10.2020 година, донесе

ПРОГРАМА
за одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина
Кавадарци во зимски услови за 2020/2021 (Зимска служба)

1. ВОВЕД
Со оваа Програма се уредуваат работите за зимско одржување на локалните
патишта и улици на подрачјето на Општина Кавадарци во зимски услови за
сезоната 2020/2021 година.
Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и
функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Кавадарци и тоа
преку:
одредување на обемот на работите и нивото на чистење на снегот и
голомразиците на коловозните површини;
дефинирање на правата и обврските на сите учесниците кои се
одговорни за реализација на оваа Програма;
дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на
Програмата.
2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА ЗИМСКАТА СЛУЖБА И ОБВРСКИ НА
УЧЕСНИЦИТЕ

На подрачјето на Општина Кавадарци, зимската служба ја организира
Локална самоуправа Кавадарци, како носител на сите работи и активности кои
се однесуваат на целокупното функционирање на зимската служба.
Преку својот надзорен орган Општина Кавадарци ја следи реализацијата на
Програмата и издава налози за работата.
Согласно Законот за јавни набавки се одредува правното лице - претпријатие
кое ќе ја спроведува оперативната Програма и ќе остварува соработка со сите
други субјекти во Општината задолжени за спроведување на Програмата за
зимска служба.
Функционирањето на Зимската служба се остварува со следната
организациона поставеност:
2.1. Правното лице на кое ќе му бидат отстапени работите
- преку целиот зимски период организира спремност за активирање на
службата, во текот на 24 часа;

стр.

8

бр.64 Службен гласник на Општина Кавадараци 29.10.2020г од.

- со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на

индустриска сол за отстранување на подмрзнатица од коловозните површини;
- возилата, машините и другата потребна механизација ја доведуваат во
исправна состојба за дејствување во зимски услови и истата во текот на
траењето на зимската сезона ја чува на плацот на претпријатието или
определени пунктови, како би можела при укажана потреба навремено да биде
ставена во функција;
- води целосна документација за работата на зимската служба;
- доставува до нарачателот распоред на лица за следење на зимската служба, со
податоци за работната рака и механизација;
- секојдневно и редовно го информира нарачателот за работата на зимската
служба, како и надзорниот орган;
- ги прима и секојдневно ги доставува до Центарот за известување и тревожење
извештаите и прогнозите за временските услови, нарачателот и Министерството
за внатрешни работи;
- секојдневно изготвува извештај за извршените работи од смената во зимската
служба.
За сезоната 2020/2021 година се обезбедуваат следните материјали:
набавка на песок (ризла 1мм- 2мм);
набавка на индустриска сол.
Наведените материјали ги набавува и се складираат во плацот на
претпријатието на кое му е отстапена работата. Нивната употреба во зимски
услови при температури помали од 7 С ќе биде како мешавина 3:1 (гранулиран
песок и сол), заради посипување на нагорни и критични места, со исклучок на
централното градско подрачје, каде што ке се исфрла само индустриска сол, на
температура под 0 степени.
2.2. Секторот за комунално уредување, урбанизам, сообраќај и заштита на
животната средина
- Ја координира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на
задачите од Програмата;
- преку средствата за јавно информирање, информира за работата на Зимската
служба и обврските на учесниците;
2.3. Надзорен орган
Носителот на работите го определува надзорниот орган со Решение со кое
ги определува работните задачи при реализацијата на Програмата за
организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на Општина
Кавадарци за 2020/2021 година.
Надзорниот орган ги врши следните работи:
- Ја следи работата на извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна
техничка документација;
- координира со органите и телата на Општина Кавадарци, со Центарот за
справување со кризи, Министерството за внатрешни работи и други учесници,
претпријатија, заедници и граѓани;
- дава налог за работа на претпријатието на кое му се отстапени работите.
2.4 Регионален центар за управување со кризи Кавадарци

Регионалниот
центар за управување со кризи Кавадарци не е
непосредно вклучен во работата на Зимската служба, меѓутоа Центарот
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посредно ќе ја следи работата на службата преку благовремено
информирање.
Во случај на појава на елементарни непогоди од поголеми размери на
подрачјето на Општина Кавадарци во зимскиот период, кои не ќе можат да се
разрешат со организационата поставеност на Зимската служба, на предлог на
Управувачкиот Комитет во системот за управување со кризи, Владата на
Република Северна Македонија прогласува кризна состојба и донесува Одлука за
ангажирање на човечки и материјални ресурси за справување со настанатите
ризици и опасности.
2.5 Други учесници
2.5.1 Министерство за внатрешни работи - сообраќајна полиција Кавадарци
Сообраќајната полиција го контролира и регулира сообраќајот во
новонастанатата состојба на сообраќајниците и патиштата и секогаш ќе биде во
непосредна врска со сите задолжени субјекти, ги отстранува паркираните возила
како би се овозможило чистење на сообраќајниците.
2.5.2 ЈП „Комуналец”- ОЕ „Зеленило и хигиена”
- Покрај своите редовни активности врши расчистување од снег на пристапите
до контејнерите за смет и околу нив;
- Ги расчистува пешачките зони и тротоарите, плоштадот и пешачккте пристапи
до објектите кои се од витално значење, а се предвидени со оваа Програма, како
и други јавни површини;
- чистење на снегот од ивиците на коловозите за нормално функционирање на
сливниците;
- Врши сечење и одстранување од коловозот на паднати дрва и гранки;
- Го отстранува снегот од пристапните патеки во парковите и спомен обележјата
во градот и други работи сврзани со зимската служба.
2.5.3 ЈП„Комуналец” - ОЕ Водовод и канализација:
-Ја оспособува атмосферската канализација и сливниците за прием на
поголеми количини вода во зимски услови.
2.5.4. ЕВН - КЕЦ „Електродистрибуција” - Кавадарци ги презема потребните
мерки за чистење на снегот од надворешните електро инсталации и објекти.
2.5.5. Извршителите на јавниот градски и приградски превоз - превземаат
мерки на одстранување на снегот и мразот од автобуските постојки и објекти и
нивно оспособување за користење;
2.5.6. „Македонски пошти” и „Македонски телекомуникации”- Кавадарци - ги
презема сите мерки за чистење на снегот од надворешните ТТ уреди, инсталации
и телефонски говорници.
2.5.7. Претпријатијата, заедниците и граѓаните чии отворени објекти и
простории се користат од страна на граѓаните (пазаришта, гробишта, бензински
пумпи, паркиралишта и слични објекти) преземат брзи и ефикасни мерки за
одстранување на снегот и подмрзнатиците од овие објекти и простории.
2.5.8 Претпријатија, заедниците и граѓаните - сопственици, односно корисници
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на деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници и
слични објекти) преземаат мерки за чистење на снегот и подмрзнатицата пред
своите објекти.
2.5.9 Граѓаните го чистат снегот и подмрзнатицата од тротоарите - патеките и
приодите пред своите станбени згради.
Исто така, граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите при што се
води сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и
сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградите на начин што обезбедува
непречен сообраќај.
3. ОБЕМ, ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ
3.1. Обем на одржување
Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите,
утврден согласно приоритетот за оспособување на коловозите за
функционирање на сообраќајот, и тоа:
- Сообраќајници од посебно значење за функционирање на сообраќајот, кон
стопанските и други објекти од интерес на општина Кавадарци;
- Пристапи (од сообраќајници до објекти) до објекти чие функционирање е од
витално значење за Општината;
- Локални патишта.
Обемот на коловозните површини предвидени за оспособување даден е во
прегледот за приоритетно расчистување на сообраќајниците (дел 4 од
програмата).
Согласно прегледот, физичкиот обем за оспособување на коловозните
површини за градски улици изнесува 70 км. а за локални патишта 30 км. или
вкупно 100 км.
3.2. Динамика и ниво на одржување
Расчистувањето на коловозните површини се врши по следниот
приоритет:
- Сообраќајници од прв приоритет по кој се одвива сообраќајот со критични
точки и пристап кон објекти кои се од витално значење за општината и градот и
други сообраќајници означени во прегледот;
- Сообраќајници од втор приоритет.
Отстранувањето на подмразнатиците во услови кога нема врнежи (падавини)
се врши по приоритетот на критичните точки и сообраќајниците по кои се
одвива сообраќајот.
Сообраќајниците
од прв приоритет ќе
бидат оспособени за
функционирање на сообраќајот во зимски услови најдоцна до 06,30 часот поради
доаѓање на работните места на луѓето и учениците или за најмногу од 6 часа по
престанувањето на снежните врнежи.
Сообраќајниците
од втор приоритет ќе
бидат оспособени за
функционирање на сообраќајот во зимски услови за 12-24 часа по
оспособувањето на сообраќајниците од прв приоритет.
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Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши
претпријатието на кое му е доверена работата, по претходна согласност на
надзорниот орган, a no налог на нарачателот.
Претпријатието на кое му е доверена работата треба да располага минимум
со следната механизација, опрема и работна сила:

-

Камион со

нож за чистење на снегот и посипувач (4x4)
со предна корпа
конбиниран со нож за чистење на снег (4x4)

Грејдер
Утоварач
Утоварач

голем со нож зачистење на снег (4x4)

Трактор
Булдожер

гасеничар со нож

Трактор

мал со приколица

Теренско

возило

Камион

кипер

-Камион-фрлач на снег на далечина со ширина од 2м до Зм(фреза)
4. ПРЕГЛЕД
ЗА
ПРИОРИТЕТНО
СООБРАЌАЈНИЦИТЕ – УЛИЦИТЕ

ЧИСТЕЊЕ

И

ПОСИПУВАЊЕ

НА

I. Приоритет
- Градски сообраќајници –
Бул.”Македонија”, Бул.”Блажо Алексов”, Бул.”Видое Смилевскии”,
ул.”Шишка” (дел), Бул.”Моша Пијаде” и Бул.”Никола Минчев”.
2.
Ул.”Мито Хаџивасилев”, спој со “Пионерска” до плоштадот.
3.
Ул.”7 септември” од плоштадот до спој со ул.”Дисанска”
4.
Ул.”Шишка” од спој на ул. со ”7 септември” до спојот со ул.”Видео
Смилевски”
5.
Ул.”Цано Поп Ристов” од спојот со ул.”7 септември” до спојот со ул.’’Илинд
енска”
6.
Ул.”Пано Мударов” од спојот со “Илинденска” и во продолжение на ул.”8
Септември” до спојот со “Западен Булевар” пред АК “Тиквеш“.
7.
Ул.”Ресавска од спојот со ул.”Пионерска” па по ул.”Тиквешко Востание” до
плоштадот “Маршал Тито” и целиот плоштад ул. „Ресавска“, до ул. „Јован
Планински“, ул. „Јован Планински“ до спој со ул. „Црноречка“ и ул.
„Црноречка“
8.
Ул.”Илинденска” со плоштадот до кружното движење
9.
Ул.”Браќа Џунови” од спојот со ул.”7 септември” до детската градинка и
ул.”Браќа Хаџитефови” со ул.”Миле В’чков” и спој со ул.”Тиквешко Востание”.
10.
Ул.”Браќа Миладинови” од спој со ул.”Ќиро Крстев” спој со ул.”Методија
Џунов Џико” и истата до спој со ул ”7 септември”.
11.
Ул.”Димката Габерот” од спој со ул.”7 септември” до спој со ул.”Видое

1.

стр.

12.
13.
14.

12

бр.64 Службен гласник на Општина Кавадараци 29.10.2020г од.

Смилевски” и ул.”Браќа Лазовски” до крај.
Ул.”Киро Крстев” од спој со ул.”7 септември” до спој со ул.”Димче Мирчев”.
Дел од ул.”Гоце Делчев” помеѓу ул.”8 Септември” и Бул.”Моша Пијаде”
Ул.”4 Мај”

Локални патишта
Локален пат бр.101
Од регионален пат бр.1107 Кавадарци - Неготино до с.Марена и до с.Сопот
2.
Локален пат бр.102
Од регионален пат 1107 - Кавадарци - Мотел Дреново до с.Ресава и до
с.Бегниште
3.
Локален пат бр. 104
Од регионален пат бр.1107 - Кавадарци - Мотел Дреново до с.Дреново
4.
Локален пат бр. 110
Од регионален пат 1107 - Кавадарци - Мотел Дреново до “Мелци”
5.
Локален пат бр.105
Од регионален пат бр.107 - Кавадарци - Мотел Дреново преку Возарци до
ХЕЦ “Тиквеш“
6.
Локален пат Раштани и локален пат Моклиште
7.
Локален пат Ладно Долче-Страгово-Крњево-Бохула-Чемерско-Горна
Бошава
8.
Локален патт за с.Брушани
9.
Локален пат за Михајлово
10.
Локален пат извор Лукар

1.

II.

Приоритет

- Градски сообраќајници –
Ул.”Љубашка”,
ул.”Максим Горки”,
Ул.”Охридска”,
Бул.”Кочо Рацин”,
Бул.”Никола Минчев” од спој со Бул.”Македонија” до крај,
Ул.”Вељко Влаховиќ” пред банката,
Ул.”Цветан Димов” од спој со Бул.”Моша Пијаде” до крајот,
Ул.”Блажо Алексов” од спој со ул.”7 септември” до мостот на Бул.”Видое
Смилевски”,
9.
Ул.”Или Костов” од спој со ул.”Браќа Хаџитефови” до спој со ул.”Страшо
Пинџур” и истата од “Тичвешко Востание“ до спој со ул.”3адругарска”,
10.
Ул.”Ќиро Спанџев” од спојот со ул.”Ило Костов” до ул.”Браќа Џунови” и
истата од ул.”Рајна Соколова” до спојот со ул.”Слога”,
11.
ул.”Мирче Ацев” од спој со “Блажо Алексов” до ул.”Партизанска” и
истата до спој со ул.”Илинденска”,
12.
Ул.”Слога” од спој со ул.”Киро Крстев” до спој со ул.”Страшо Пинџур”,
13.
“Брушанска”,
14.
Ул.”Словенска”,
15.
Ул.”Игман” до дел од ул.”Прилепска”,
16.
Ул.”Дешка Тошева”,
17.
Ул.”3адругарска”,
18.
ул.”Пиринска”,
19.
Ул.”16 Јуни”,
20.
Ул.”14 мај”,
21.
Ул.”Витачево”,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ул.”Методија Џунов Џико” од спојот со ул.”Браќа Миладинови” до
крајот,
23.
ул.”Дисанска” до гаражата на “Тиквеш Транс”,
24.
Ул.”Доне Попов” и ул.”Владимир Назор” со ул.”Вардарска”,
25.
Ул.”Смилица”,
26.
Ул.”Народна Младина”,
27.
ул.“Добри Даскалов”,
28.
“ул. “Ѓорѓи Сугаре”.

22.

Локални патишта

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Локален пат бр. 1107
Од регионален пат 1107 - Кавадарци - Прилеп до с.Шивец
Локален пат бр. 1108
Од регионален пат бр.1107 - Кавадарци - Прилеп - до с.Раец
Локален пат од П-1108 кон с. Рожден;
Локален пат за с.Бојанчиште
Локален пат бр.116 од регионален пат 1108 - до с.Рожден
Локален пат бр. 118 од регионаленпат 1108 - за с.Г.Бошава

III Приоритет

1.
2.
3.

Ул.”Бигла”,
Ул.”Ѓорѓи Соколов”,
Ул.”Народни херои” од спој со ул.”Страшо Пинџур” преку ул.”Браќа
Џунови” кај Кадрово маало до ул.”Слога”.

Локални патишта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Локален пат за с.Ќесендре
Локален пат за с.Шешково, с.Праведник, с.Добротино
Локален пат за с.Драдња
Локален пат за с.Мајдан
Локален пат за с.Драгожел
Локален пат с.Кошани
Локален пат с.Куманичево

Со Програмата за зимска служба во III приоритет се опфатени и локални
патишта кои не се споменати во Програмата.

5. ПРЕСМЕТКА ЗА ПОТРЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ПРИПРЕМА НА
ЗИМСКА СЛУЖБА ПРИПРАВНОСТ И ДРЖУРСТВО
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Материјални трошоци
Индустриска сол
Песок
Механизација и работна сила со ефективни часови на работа
Дежурство % работна сила
Приправност % механизација
Приправност – Работна сила

5.1.

ВКУПНО:

3.000.000,00 денари

Динамиката на реализацијата ќе се утврди договорно меѓу субјектите по
приоритет.
Потребните финансиски средства за зимска служба ќе се обезбедат од
Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија и тоа за
2020/2021 година или од буџетот на Локална Самоуправа Кавадарци.
6.3АВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во
„Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-5608/2
28.10.2020 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
Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина
Кавадарци (партиципативно тело)

1. СЕ ОБЈАВУВА Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на
Општина Кавадарци (партиципативно тело), донесена на Седница на Совет
на Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 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.09-5758/3

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 1, а во врска со член 62 став 1 од Законот за
локална самоуправа (,,Сл.весникна РМ ,,бр.5/02), член 185, член 82 став 1 точка 1
од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци,, бр.
08/2005, 14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 48-та седница, одржaна на ден
28.10.2020 година, донесе

СТАТУТАРНА О Д Л У К А
за измена и дополнување на Статутот на Општина Кавадарци

Член 1
Во Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци,,
бр.08/2005, 14/10, 24/10, 38/19), се врши измена и дополнување :
„Член 128-ж
Во

Општината

се

формира

Партиципативно

тело

за

обезбедување

на

инклузивност, партиципативност и јавност во процесот на урбанистичкото
планирање.
Партиципативното тело ги претставува сите различни интереси и интересни
групи во Општината и ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните
и правните лица, ги следи состојбите во планирањето преку давање иницијативи,
насоки и сугестии за изготвување на плански решенија и во постапката за
изработување и донесување на плановите ги разгледува планските програми и
планските решенија на урбанистичките планови во нивната работна верзија.
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Член 128-з
Начинот на работа и бројот на членови на Партиципативното тело се уредуваат во
Деловник на Партиципативното тело што го донесува Советот на Општина
Кавадарци, при што бројот на граѓански членови на Партиципативното тело што се
пријавиле на доброволна основа не е ограничен.“
Член 128-и
Партиципативното тело од областа на урбанизмот со Решение го формира
Градоначалникот на Општината, кој и ги назначува сите членови во истото.
`Со Решението Градоначалникот назначува и Претседател и Заменик
претседател на Партиципативното тело, кои ја координираат работата и ги
свикуваат седниците на Партиципативното тело.
Решението за формирање и назначување на членови на Партиципативното
тело треба да биде во согласност со Деловникот на Партиципативното тело
донесен од Советот на Општина Кавадарци.
128-ј
Во Партиципативното тело членуваат:
-

Сите членови на Комисијата за урбанизам на Општина Кавадарци., назначена со
Решение од Градоначалникот;

-

По еден претставник од секоја Урбана заедница и секоја Месна заедница во
Општината;

-

Најмалку едно стручно лице вработено во правното лице што го изработува
урбанистичкиот план кој е предмет на расправа;

-

Доброволно пријавени лица – претставници на здруженија на граѓани и
граѓански активисти од подрачјето на Општината што ги претставуваат
различните групи на граѓани, како и граѓани што се стручни лица од областа на
урбанистичкото

планирање

и

другите

стручни

области

суштествени

за

планирањето и одржливиот развој на Општината.
За вклучување во работата на доброволно пријавените лица, Општината
објавува јавен оглас најмалку еднаш на секои 4 (четири) години, кој се објавува на
веб страната на Општина Кавадарци., како и во писмена форма со излагање на
огласот на јавно место во траење од 30 дена.
Учеството

на

лицата

вработени

во

Општина

Кавадарци

во

Партиципативното тело е по службена должност, а на лицата што не се
вработени во Општината учеството е на доброволна основа.
128-к
Партиципативното тело работи на седници.
Партиципативното тело заседава најмалку еднаш на 2 (два) месеци и има
консултативна

улога

во

постапката

за

изработување

и донесување

на
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урбанистички планови, особено ја разгледува планската програма во фаза пред
таа да му биде предложена на Градоначалникот за одобрување, како и
урбанистичкиот план во фаза на урбанистичко планско решение пред да биде
дадено на стручна ревизија.
Работата на партиципативното тело е јавна.
Седниците на Партиципативното тело ги свикува Претседателот или
Заменик претседателот.
Партиципативното тело одлучува со мнозинство од вкупниот број на
членови.
На седниците на Партиципативното тело можат да присуствуваат и
учествуваат во работата Градоначалникот и Претседателот на Советот на
Општина Кавадарци , без право на одлучување.,,

Член 2
Статутарната одлука влегува во сила со денот на донесување, а ке
се објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-5608/3
28.10.2020 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
Деловник за работа на партиципативното тело од областа на урбанизмот на
Општина Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Деловник за работа на партиципативното тело од областа
на урбанизмот на Општина Кавадарци, донесена на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 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.09-5758/4

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник
на РМ ,,бр.5/02), а во врска со член 46 став 7 од Законот за урбанистичко планирање
(Сл.весник на РМ ,,бр.32/20), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци

(,,Сл.гласник на Општина Кавадарци,, бр.8/05, 14/10, 24/10),
Советот на Општина Кавадарци на 48-та седница, одржaна на ден 28.10.2020
година, донесе

Д Е Л О В Н И К
ЗА РАБОТА НА ПАРТИЦИПАТИВНОТО ТЕЛО ОД ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ
НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Член 1
Со овој Деловник се уредуваат прашањата на постапката и начинот на
работа на Партиципативното тело од областа на урбанизмот на Општина
Кавадарци (во понатамошниот текст: Партиципативното тело), како и други
прашања од надлежноста на Партиципативното тело.
Член 2
Цел на Партиципативното тело е да ги претставува сите различни
интереси и интересни групи во Општината и ги пренесува ставовите, мислењата
и потребите на граѓаните и правните лица, ги следи состојбите во планирањето
преку давање иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански
решенија и во постапката за изработување и донесување на плановите ги
разгледува планските програми и планските решенија на урбанистичките
планови во нивната работна верзија.
Партиципативното тело има консултативна улога во постапката за
изработување и донесување на урбанистички планови, особено ја разгледува
планската програма во фаза пред таа да му биде предложена на
Градоначалникот за одобрување, како и урбанистичкиот план во фаза на
урбанистичко планско решение пред да биде дадено на стручна ревизија.
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Работата на Партиципативното тело е јавна.

Член 3
Партиципативното тело се формира од страна на Градоначалникот на Општина
Кавадарци, врз основа на членовите 114 од Статутот на Општина Кавадарци, а согласно
одредбите на Член 46 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на
Република Северна Македонија, број 32/20).
Градоначалникот со Решение за формирање ги назначува сите членови на
Партиципативното тело.
Градоначалникот со Решението ги назначува и Претседателот и Заменик
претседателот на Партиципативното тело.
Градоначалникот може со Решение да разреши членови на Партиципативното
тело, како и да ги замени Претседателот и / или Заменик претседателот.
Со секое Решение за изменување на структурата на Партиципативното тело,
задолжително се констатира вкупниот број на членови настанат по измените од
Решението.

Член 4
Партиципативното тело има најмалку 11 членови, а горна граница на бројот на
членови не се утврдува.
Моменталниот вкупен број на членови се констатира во секое Решение на
Градоначалникот на Општина Кавадарци за формирање и / или изменување на
структурата на Партиципативното тело.
Членови на Партиципативното тело се:
-

Во Партиципативното тело задолжително членуваат сите членови на Комисијата за
урбанизам на Општина Кавадарци, назначени со засебно Решение од страна на
Градоначалникот на Општина Кавадарци. Секоја измена на составот на Комисијата за
урбанизам се пресликува и во составот на Партиципативното тело.

-

Во Партиципативното тело членуваат по 1 (еден) претставник од секоја Урбана заедница
и секоја Месна заедница во Општина Кавадарци. Возможно е повеќе Урбани заедници и
Месни заедници да имаат заеднички член кој ќе ги претставува.

-

Во Партиципативното тело членува најмалку едно стручно лице вработено во правното
лице што го изработува урбанистичкиот план кој е предмет на расправа. Овој член се
именува и разрешува за секој предмет засебно.

-

Во Партиципативното тело може да членуваат и доброволно пријавени лица –
претставници на здруженија на граѓани и граѓански активисти од подрачјето на
Општината што ги претставуваат различните групи на граѓани, како и граѓани што се
стручни лица од областа на урбанистичкото планирање и другите стручни области
суштествени за планирањето и одржливиот развој на Општината.
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Учеството на лицата вработени во Општина Кавадарци во Партиципативното
тело е по службена должност, а на лицата што не се вработени во Општината учеството
е на доброволна основа.
За работата на Партиципативното тело не следува надоместок.

Член 5
За вклучување во работата на доброволно пријавените лица, Општината објавува
јавен оглас најмалку еднаш на секои 4 (четири) години, кој се објавува на веб страната на
Општина Кавадарци, како и во писмена форма со излагање на огласот на јавно место во
траење од 30 дена.
Сите поднесени пријави се разгледуваат од страна на Градоначалникот и за
решението по однос на нивната пријава писмено се известуваат.
Доброволно пријавените лица чии што пријави се прифатени стануваат членови
на Партиципативното тело.
Доброволно пријавените лица кои станале членови на Партиципативното тело
можат своето членство да го повлечат, за што писмено го известуваат Градоначалникот.
Доброволно пријавените членови на Партиципативното тело кои нема да се
одѕиваат на повиците, не присуствуваат на седниците и не учествуваат активно во
работата на Партиципативното тело можат да бидат разрешени од страна на
Градоначалникот на Општина Кавадарци.
Во случаите од став (4) и став (5) на овој Член, Градоначалникот изготвува
Решение за изменување на структурата на Партиципативното тело.

Член 6
Партиципативното тело работи на седници.
Партиципативното тело заседава најмалку еднаш на секои 2 (два) месеци.
Работата на Партиципативното тело е јавна.
Седниците на Партиципативното тело ги свикува и со истите раководи
Претседателот, а во случај на негова спреченост Заменик претседателот.
Повиците за одржување на седницата, заедно со предлог на дневниот ред и
материјалите за кои се расправа (планските програми и планските решенија на
урбанистичките планови во нивната работна верзија), се доставуваат до сите членови на
Партиципативното тело најдоцна на 5 (пет) денови пред одржување на седницата.
На почетокот на секоја Седница се утврдува моменталниот вкупен број на
членови на Партиципативното тело, а согласно последно изготвеното Решение од
страна на Градоначалникот на Општина Кавадарци.
Седницата на Партиципативното тело може да се одржи ако се присутни
мнозинството од вкупниот број на членови.
Партиципативното тело одлучува со мнозинство од вкупниот број на членови.
На седниците на Партиципативното тело можат да присуствуваат и учествуваат
во работата Градоначалникот и Претседателот на Советот на Општина Кавадарци, без
право на одлучување.
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Член 7
За работата на седницата на Партиципативното тело се води Записник.
Записникот го води лице одредено од Претседателот или Заменик претседателот
на Партиципативното тело.
Донесените заклучоци и мислења од расправата се изготвуваат во писмена
форма.
Примероци од материјалите од ставовите (2) и (3) на овој член се доставуваат до
Градоначалникот на Општина Кавадарци и до Одделението за просторно и
урбанистичко планирање на Општина Кавадарци.

Член 8
Партиципативното тело има право да присуствува и учествува во расправата на
сите седници на Советот на Општина Кавадарци на кои се расправа за утврдување на
нацрт на урбанистички планови, донесување на урбанистички план, донесување на
Годишна програма за урбанистичко планирање на територијата на Општина Кавадарци
и усвојување на Извештај за состојбите во просторот.
На седниците на советот Партиципативното тело има право да ги презентира
своите мислења.
Презентирање на мислењата на Партиципативното тело на седниците на советот
по правило ги врши Претседателот на Партиципативното тело или во случај на негова
спреченост Заменик претседателот.
Во случај на различни мислења помеѓу членовите на Партиципативното тело, и
членовите чии мислења и заклучоци не биде донесени со мнозинство на гласови од
страна на Партиципативното тело или кои не се согласуваат со донесените мислења и
заклучоци од страна на мнозинството на членови, имаат право да присуствуваат на
седниците на Советот на Општина Кавадарци и да ги презентираат своите мислења.

Член 9
Претседателот

на

Партиципативното

тело

е

назначен

од

страна

на

Градоначалникот на Општина Кавадарци.
Претседателот на Партиципативното тело:
-

Ја координира работата на Партиципативното тело;

-

Ги свикува седниците на Партиципативното тело;
Го утврдува дневниот ред на седниците на Партиципативното тело;

-

Ги

презентира

мислењата

и

заклучоците

на

Партиципативното

тело

пред

Градоначалникот и пред Советот на Општина Кавадарци.

Член 10
Заменик претседателот на Партиципативното тело е назначен од страна на
Градоначалникот на Општина Кавадарци.

стр.

22

бр.64 Службен гласник на Општина Кавадараци 29.10.2020г од.

Во случај на времена спреченост на Претседателот, Заменик претседателот на
Партиципативното тело ги извршува сите работи од надлежност на Претседателот, сѐ
до престанување на спреченоста.

Член 11
Овој Деловник за работа на Партиципативното тело од областа на урбанизмот на
Општина Кавадарци го донесува Советот на Општина Кавадарци, а согласно одредбите
на член 36 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на
Република Северна Македонија, број 32/20).
Изменувањето и дополнувањето на Деловникот се врши на начин и постапка што
важат за неговото донесување.
Деловникот за работа и неговите изменувања и дополнувања се објавуваат во
„Службениот гласник на Општина Кавадарци “.

Член 12
Деловникот за работа на Партиципативното тело од областа на урбанизмот на
Општина Кавадарци влегува во сила на осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Кавадарци “, а ќе започне да се применува со донесување на
Решение за формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот на Општина
Кавадарци од страна на Градоначалникот на Општина Кавадарци.
Член 13

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-5608/4
28.10.2020 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 донесување на Детален урбанистички план за Урбана Единица -,,1,,
- дел од Блок 1.2, ,,Кожуфчанка,, -К.О.Кавадарци град, Општина Кавадарци, со
плански период (2020-2025)
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлука за донесување на Детален урбанистички план за
Урбана Единица -,,1,, - дел од Блок 1.2, ,,Кожуфчанка,, -К.О.Кавадарци град,
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Општина Кавадарци, со плански период (2020-2025), донесена на Седница
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 година.

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

Бр.09-5758/5

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

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),
член 41 точка 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(”Сл.весник на РМ” бр.199/14....168/18), член 8 2 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,бр.8/05,
14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 48-та седница, одржaна на ден
28.10.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички план
за Урбана Единица -,,1,, - дел од Блок 1.2, ,,Кожуфчанка,, -К.О.Кавадарци град,
Општина Кавадарци, со плански период (2020-2025)

Член 1
Со
оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци донесува Детален
урбанистички план за Урбана Единица -,,1,, - дел од Блок 1.2, ,,Кожуфчанка,, К.О.Кавадарци град, Општина Кавадарци, со плански период(2020-2025).
Документацијата за донесување на Детален урбанистички план за Урбана
Единица -,,1,, - дел од Блок 1.2, ,,Кожуфчанка,, -К.О.Кавадарци град, Општина
Кавадарци, со плански период(2020-2025), е изработена во согласност член 123 од
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Законот за просторно и урбанистичко планирање (”Службен весник на РМ” бр.
199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Правилник за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (,,Службен весник на РМ” бр. 142/15,
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18), и Правилник за поблиска
содржина, форма и начин на обработка на ГУП, ДУП, УПС, УПВНМ, Регулациски
план на ГУП, формата, содржината и начинот на обработка на Урбанистичко
плански документации и Архитектонско-урбанистички проект и содржината,
формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура (Службен
весник бр.142/15).

Член 2
Просторот за кој се донесува Детален урбанистички план за Урбана
Единица -,,1,, - дел од Блок 1.2, ,,Кожуфчанка,, -К.О.Кавадарци град, Општина
Кавадарци, со плански период(2020-2025), е со вкупна површина од 8,05 ха.
Член 3
Составен дел на оваа одлука е :
-Текстуален дел и графички приказ на планските решенија, како и нумерички
дел со билансни показатели за планираните површини и градби за донесување
Детален урбанистички план за Урбана Единица -,,1,, - дел од Блок 1.2,
,,Кожуфчанка,, -К.О.Кавадарци град, Општина Кавадарци, со плански
период(2020-2025).
Согласност од Министерството за транспорт и врски бр.24-6510/2 од
09.10.2020 година .
Член 4
Одлуката за донесување Детален урбанистички план за Урбана Единица ,,1,, - дел од Блок 1.2, ,,Кожуфчанка,, -К.О.Кавадарци град, Општина Кавадарци, со
плански период(2020-2025), ја потпишува и заверува Претседателот на Советот
на Општина Кавадарци.
Член 5
Со прикачување во електронска форма на Детален урбанистички план за
Урбана Единица -,,1,, - дел од Блок 1.2, ,,Кожуфчанка,, -К.О.Кавадарци град,
Општина Кавадарци, со плански период(2020-2025), истиот станува составен дел
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на електронскиот регистар на донесени урбанистички планови во рамки на
информацискиот систем е-урбанизам со бр.на постапка 27544.
Член 6
Општина Кавадарци - Деталниот урбанистички план за Урбана Единица ,,1,, - дел од Блок 1.2, ,,Кожуфчанка,, -К.О.Кавадарци град, Општина Кавадарци, со
плански период(2020-2025), 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.08-5608/5

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

28.10.2020 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
Одлука за донесување на Урбанистички план за село Бојанчиште Општина
Кавадарци (плански период 2018-2028)
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1.СЕ ОБЈАВУВА Одлука за донесување на Урбанистички план за село
Бојанчиште Општина Кавадарци (плански период 2018-2028), донесена на
Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 година.

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

Бр.09-5758/6

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

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),
член 41 точка 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(”Сл.весник на РМ” бр.199/14....168/18), член 8 2 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,бр.8/05,
14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 48-та седница, одржaна на ден
28.10.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување на Урбанистички план за село Бојанчиште
Општина Кавадарци (плански период 2018-2028)
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци донесува Урбанистички план
за село Бојанчиште Општина Кавадарци (плански период 2018-2028).
Документацијата за донесување на Урбанистички план за село Бојанчиште
Општина Кавадарци (плански период 2018-2028), е изработена во согласност член
123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (”Службен весник на
РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Правилник за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање (,,Службен весник на РМ” бр. 142/15,
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18), и Правилник за поблиска
содржина, форма и начин на обработка на ГУП, ДУП, УПС, УПВНМ, Регулациски
план на ГУП, формата, содржината и начинот на обработка на Урбанистичко
плански документации и Архитектонско-урбанистички проект и содржината,
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формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура (Службен
весник бр.142/15).
Член 2
Просторот за кој се донесува Урбанистички план за село Бојанчиште
Општина Кавадарци (плански период 2018-2028), е со вкупна површина од
11,
24 ха.

Член 3
Составен дел на оваа одлука е :
-Текстуален дел и графички приказ на планските решенија, како и нумерички
дел со билансни показатели за планираните површини и градби за донесување
Урбанистички план за село Бојанчиште Општина Кавадарци (плански период
2018-2028).
Согласност од Министерството за транспорт и врски бр.24-5877/3 од
05.10.2020 година .
Член 4
Одлуката за донесување Урбанистички план за село Бојанчиште Општина
Кавадарци (плански период 2018-2028), ја потпишува и заверува Претседателот
на Советот на Општина Кавадарци.
Член 5
Со прикачување во електронска форма на Урбанистички план за село
Бојанчиште Општина Кавадарци (плански период 2018-2028), истиот станува
составен дел на електронскиот регистар на донесени урбанистички планови во
рамки на информацискиот систем е-урбанизам со бр.на постапка 15570.
Член 6
Општина Кавадарци - Kонечен Предлог за Урбанистички план за село
Бојанчиште Општина Кавадарци (плански период 2018-2028), 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
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Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-5608/6
28.10.2020 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 за усогласување на намените на бесправно
изградени објекти
со намените на земјиштето

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на потребата од донесување на
нова урбанистичко планска документација за објекти за усогласување на
намените на бесправно изградени објекти со намените на земјиштето,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
28.10.2020 година.

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

Бр.09-5758/7

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

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), a во врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, бр.54/11, 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 48-та седница, одржaна на ден 28.10.2020
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска
документација за објекти за усогласување на намените на бесправно изградени
објекти со намените на земјиштето
Член 1
Се утврдува потребата од донесување на нова урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намена на бесправно изградени
објекти кои треба да се вклопат со поединечни зони според намената на земјиштето и
општиот режим на градење и со што ке се изврши документирање на состојбата која е
утврдена на лице место, за следното барање:
1. Барање заведено со арх.бр. 14-314 од 18.05.2011 година во Општина Кавадарци,
на лицето Ќиро Стојков со живеалиште во Кавадарци на ул.,,Игман’’ бр..25/13,за утврдување на правен статус на бесправен објект:
– Станбен и деловен објект кој се наоѓа на КП бр.12492/2 и зафаќа дел од КП
бр.12489/1 на ул.,,Дисанска’’ во КО Кавадарци,запишана во имотен лист бр.4609
и имотен лист бр.1;
2.

Барање заведено со арх.бр. 14-1652 од 01.08.2011 година во Општина

Кавадарци, на лицето Стојко Митковски со живеалиште во Кавадарци на
ул.,,Орце Николов’’ бр.70,за утврдување на правен статус на бесправен објект:

-

Станбен објект на КП бр.10242 КО Кавадaрци,запишана во имотен лист бр.1;
Член 2

Oдлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-5608/7

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

28.10.2020 година

Претседател,

КАВАДАРЦИ

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
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 планскиот опфат,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
28.10.2020 година.

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

Бр.09-5758/8

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

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 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, бр.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.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05,14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 48-та седница, одржaна на ден 28.10.2020
година, донесе
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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:
2. Барање заведено со арх.бр. 15-820 од 28.12.2018 година во Општина Кавадарци,
на
Тодор Илиjев од Кавадарци со живеалиште на ул..Кирил и Методиј’’бр.11, за
утврдување на правен статус на бесправен објект:
– Викенд куќа на КП бр.957 запишана во имотен лист бр.10 КО Конопиште на
м.в.Михајлово ;
3.

Барање заведено со арх.бр. 14-6500 од 02.09.20111 година во Општина
Кавадарци, на

АД Водостопанство Тиквеш

од Кавадарци со седиште

на

ул.,,Илинденска’’бр.26, за утврдување на правен статус на бесправен објект:
- Пумпна станица на КП бр.2357/2 запишана на имотен лист бр.369 КО Сопот ;
4. Барање заведено со арх.бр. 14-6504 од 02.09.20111 година во Општина Кавадарци,
на

АД

Водостопанство

Тиквеш

од

Кавадарци

со

седиште

на

ул.,,Илинденска’’бр.26, за утврдување на правен статус на бесправен објект:
- Викенд куќа на КП бр.196 со број на имотен лист 10 КО Куманичево на м.в.Курига;
5. Барање заведено со арх.бр. 14-3520 од 24.08.2011 година во Општина Кавадарци, од
Трајчо Чолаков со живеалиште на ул..Октомвриска’’бр.18 Прилеп, за утврдување
на правен статус на бесправен објект:

- Викенд куќа на КП бр.1932 и КП бр.1936м.в.Лазара запишани во имотен лист бр.96
и имотен лист бр.151 КО Бегниште;
6. Барање заведено со арх.бр. 15-285 од 23.06.2018 година во Општина Кавадарци, од
Кавадарци со живеалиште на ул..Октомврдиска’’бр.18 Прилеп, за утврдување на
правен статус на бесправен објект:
- други објекти на земјоделско земјиште на КП бр.611/1 запишана во имотен лист
бр.139 КО Марена;
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Барање заведено со арх.бр. 15-889 од 18.03.2016 година во Општина Кавадарци,
од
Љупчо Солеников од Кавадарци со живеалиште на ул..Игман’’бр.35, за
утврдување
на правен статус на бесправен објект:

- Викенд куќа на КП бр.911/1 и КП бр.1065 КО запишани во имотен лист бр.135 и
имотен лист бр,14 КО Ресава;
8. Барање заведено со арх.бр. 15-593 од 14.12.2018 година во Општина Кавадарци, од
Благој Павлов од Кавадарци со живеалиште на ул..Орце Николов’’бр.50, за
утврдување на правен статус на бесправен објект:
- Станбен простор на КП бр.576 со број на имотен лист бр.4 КО Конопиште;
9. Барање заведено со арх.бр. 15-453 од 12.10.2018 година во Општина Кавадарци, од
Славица Лостова од Кавадарци со живеалиште во с.Рожден Кавадарци, за
утврдување на правен статус на бесправен објект:
- Станбен објект на Кп бр.1007/2 КО запишана во имотен лист бр.681 КО Рожден ;
10. Барање заведено со арх.бр. 14-2022 од 09.08.20111 година во Општина Кавадарци,
на
ЈП Македонски шуми- Скопје,подружница Бор-Кавадарци со седиште на
ул.,,Шишка’’бр.53 Кавадарци, за утврдување на правен статус на бесправен објект;
- станбен и помошен простор кој се наоѓа во м.в.Круша,на КП бр.2112 во КО Рожден;

10. Барање заведено со арх.бр. 14-2029 од 09.08.20111 година во Општина Кавадарци, на
ЈП Македонски шуми- Скопје,подружница Бор-Кавадарци со седиште на
ул.,,Шишка’’бр.53 Кавадарци, за утврдување на правен статус на бесправен објект;
- станбен и помошен простор кој се наоѓа во м.в. Село,на КП бр.228 во КО Бохула;
11.

Барање заведено со арх.бр. 14-2032 од 09.08.20111 година во Општина Кавадар

на ЈП Македонски шуми- Скопје,подружница Бор-Кавадарци со седиште на
ул.,,Шишка’’бр.53 Кавадарци, за утврдување на правен статус на бесправен објект;
- станбен простор кој се наоѓа во м.в. ,,Бела вода’’на КП бр.320 во КО Клиново;
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12. Барање заведено со арх.бр. 14-2032 од 09.08.2011 година во Општина Кавадарци
на ЈП Македонски шуми- Скопје,подружница Бор-Кавадарци со седиште на
ул.,,Шишка’’бр
бр.53 Кавадарци, за утврдување на правен статус на бесправен објект;
- станбен простор кој се наоѓа во м.в.,,Бела вода’’на КП бр.320 во КО Клиново;

13.

Барање заведено со арх.бр. 14-2032 од 09.08.20111 година во Општина Кавадар

на ЈП
Македонски

шуми-

Скопје,подружница

Бор-Кавадарци

со

седиште

наул.,,Шишка’’бр.53
Кавадарци, за утврдување на правен статус на бесправен објект;
- магацин кој се наоѓа во м.в,,Лесниче’’ ,на КП бр.2105/1 во КО Рожден;
14. Барање заведено со арх.бр. 14-2778 од 18.08.2011 година во Општина Кавадарци,
од
Трајчо Коцев од Кавадарци со живеалиште на ул.,,Киро Спанџов ‘’бр.62
Кавадарци
за утврдување на правен статус на бесправен објект:
- Станбен простор на КП бр.900,КП бр.2401/1 и КП бр.2391/1 во КО Ресава;
- Барање заведено со арх.бр. 15-625 од 20.08.2018 година во Општина Кавадарци, од
Ацо Самарџиев од Кавадарци со живеалиште на ул.,,Пиринска‘’бр.39 Кавадарци
за утврдување на правен статус на бесправен објект:
- Фарма на КП бр.1128/5 и КП бр.1134 запишана во имотен лист бр 653 и бр.на
имотен лист 835 КО Сопот;
Член 2
Oдлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-5608/8
28.10.2020 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
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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 на согласност за реализација на идејниот Проект,, Урбано
зеленило - Парк и поставување на урбана опрема на КП.бр. 12497/1, КО
Кавадарци ,, (споменик ,,Ќиро Крстев,,)

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање на согласност за реализација на идејниот
Проект,, Урбано зеленило - Парк и поставување на урбана опрема на КП.бр.
12497/1, КО Кавадарци ,, (споменик ,,Ќиро Крстев,,), донесена на Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-5758/9

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

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), 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 48-та седница, одржaна на ден
28.10.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност за реализација на идејниот Проект,, Урбано зеленило
- Парк и поставување на урбана опрема на КП.бр. 12497/1, КО Кавадарци ,,
(споменик ,,Ќиро Крстев,,)
Член 1
Советот на Општина Кавадарци дава согласност за реализација на
идејниот Проект,, Урбано зеленило - Парк и поставување на урбана опрема на
КП.бр. 12497/1, КО Кавадарци ,,.
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Член 2
Идејниот Проект опфака површина од 3.100 м2, а истата се наоѓа на
КП.бр.12497/1, предвидена во ГУП и ДУП со намена Д1 –парковско зеленило.
Целта на овој Проект е зголемување на урбаното зеленило во градот, со
кој се оформува целосно една
урбанистичка архитектонска целина, а
истовремено
се зачува постоечката пејсажна вредност (споменикот на
народниот херој ,,Ќиро Крстев,,,), со надоградување на истата со зеленило и
урбана опрема (клупи, корпи за отпадоци) .
Составен дел на оваа Одлука е дигитална верзија на идејниот проект.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Кавадарци “.
Бр.08-5608/9
28.10.2020 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 на донација - финансиски средства на Исламска Верска
Заедница на Република Северна Македонија

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање на донација - финансиски средства на
Исламска Верска Заедница на Република Северна Македонија, донесена на
Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 година.

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

Бр.09-5758/10
29.10.2020 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.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
Кавадарци
на ден 28.10.2020 година, донесе

на

48-та

седница

одржaна

О Д Л У К А
за давање на донација – Финансиски средства
на Исламска Верска Зедница на Република Северна Македонија

Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци дава донација - финансиски средства во
износ од 2.600.000,00 денари на Исламска Верска Заедница на Република Северна
Македонија, со седиште на ул.”Чаирска” бр.22 Скопје, за градење на Капела на
муслиманските гробишта Кавадарци, со цел остварување, унапредување, промоција и
поддршка на дејностите од јавен интерес, уредување на просторот, развојот на
граѓанското општество, согласно член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.
Весник на РМ,, бр. 05/2002).

Член 2
Со цел регулирање на меѓусебните права и обврски, а во врска со давањето на
донацијата од член 1, Советот на Општина Кавадарци го овластува Градоначалникот
како давател на донацијата да склучи Договор за донација со примателот на донацијата
согласно Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.

Член 3
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Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ке се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-5608/10
28.10.2020 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 на трајно користење на движна ствар без надоместок на
Исламска Верска Заедница на Република Северна Македонија (ревизија на
основен проект)

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање на трајно користење на движна ствар без
надоместок на Исламска Верска Заедница на Република Северна
Македонија (ревизија на основен проект), донесена на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 година.

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

Бр.09-5758/11

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

М-р Митко Јанчев
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ бр.05/2002), а во врска со член 3 став 2 и член 42 став 1 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 82
став 1 точка 34 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина
Кавадарци бр.8/05,14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 48-та седница, одржaна на ден
28.10.2020 година, донесе

О Д Л У К А
за давање на трајно користење на движна ствар без надоместок на
Исламска Верска Зaедница на Република Северна Македонија
Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци дава на трајно користење движна
ствар без надоместок на Исламска Верска Зaедница на Република Северна
Македонија и тоа:
-

Ревидентски Извештај за Основен проект за изградба на објект- капела
во склоп на муслиманските гробишта во Кавадарци, со тех.бр.245/2020 март 2020, изработен од ДГТУ,,Тектон Инжинеринг,, ДООЕЛ Кавадарци.
Член 2

Со оваа Одлука се овластува Градоначалникот да склучи Договор за
уредување на односите со Исламска Верска Заедница на Република Северна
Македонија со врска со давањето на движната ствар од член 1 на оваа одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ке се објави во,,
Службен гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-5608/11
28.10.2020 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
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Одлука за давање во закуп на недвижнa ствар на КП.бр.13453/2 КО Кавадарци
во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно
наддавање
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање во закуп на недвижнa ствар на
КП.бр.13453/2 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат
на електронско јавно наддавање, донесена на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-5758/12

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 3, 4, 37, 38 и 39 од Законот за користење и располагање со
стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Сл.весник на
РМ“ бр.78/15, бр.106/15, бр.153/15, бр.190/16, бр.21/18 и бр.101/19), член 36 став 1 точка 10 од
Законот за Локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 82 став 1 точка 34 од
Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци”бр.8/05, 14/10,
24/10, 38/19),

Советот на Општина Кавадарци на 48-та седница, одржaна на ден
28.10.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање во закуп на недвижнa ствар на КП.бр.13453/2 КО Кавадарци во сопственост
на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање
Член 1
Да се дадe во закуп недвижнa ствар на кп.бр.13453/2 ул.„ЈНА“бр.104 КО Кавадарци
запишанa на Имотен лист број 15775 издаден од Агенција за катастар на недвижности
бр.1105-11940/2020 од 28.09.2020 година, по пат на електронско јавно наддавање согласно
одредбите од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Сл.весник на РМ“бр.78/15, бр.106/15, бр.153/15,
бр.190/16, бр.21/18 и бр.101/19) и тоа:
- Зграда број 1, намена на зграда – Месна заедница, влез 3, кат – ПР со вкупна
внатрешна површина од 97 м2.
Член 2
Проценетата вредност на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука е утврдена
согласно Извештај за процена на недвижен имот изработен од ДППУ „Абц – Бротхер“
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ДООЕЛ – Скопје, со деловоден бр.306 од 16.10.2020 година и истата е во износ од
4.942.570,50 денари.
Висината на почетната месечна закупнина изнесува 24.713,00 денари.
Износот на банкарската гаранција за сериозност на понудата изнесува 98.851,00
денари.
Член 3
Објавата за издавање во закуп на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука
треба да ги содржи следните податоци:
- недвижната ствар која е предмет на закуп (површина и број на катастарска
парцела каде се наоѓа, кататстарска општина и број на имотен лист, број на зграда,
намена на зграда, број на влез, број на посебен дел од зграда);
- урбанистичко - планска документација за земјиштето на кое се наоѓа
недвижната ствар која е предмет на закуп;
- почетната цена за недвижната ствар која е предмет на закуп;
- рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество на
јавното наддавање;
- време на започнување на јавното наддавање;
- услови за учество на јавно наддавање за странските физички и правни лица;
- услови за учество на јавно наддавање за домашни физички и правни лица;
-банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 2% од проценетата
вредност на недвижната ствар;
- обврска на најповолниот понудувач да ги уплати средствата во рок од 15 дена од
денот на приемот на писменото известување за избор, во спротивно нема да се пристапи
кон склучување на договор, а банкарската гаранција за сериозност на понудата ќе биде
активирана а понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое
идно јавно наддавање за предметните недвижни ствари;
- начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање
на учесниците на јавно наддавање, потребен број на учесници согласно закон,
дефинирање на почетокот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната
понуда, обврска за трошоци за солемнизација на договорот и право на приговор) и
- интернет страницата на која ќе се врши јавното наддавање.
Член 4
Објектот од член 1 на оваа Одлука се дава во закуп за период од 5 (пет) години.
Член 5
Закупецот недвижната ствар од член 1 на оваа одлука не може да ја дава во
подзакуп.
Член 6
Со најповолниот понудувач во постапката на електронското јавно наддавање
Градоначалникот склучува Договор заверен кај нотар.
Член 7
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Кавадарци“ .
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Бр.08-5608/12
28.10.2020 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 изменување и дополнување на Одлуката за примање донација на
садници за пошумување и озеленување на Градот Кавадарци од Здружение на
граѓани “4 Х 4 Х 4 БАЛКАНСКИ МОСТОВИ” Скопје
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
примање донација на садници за пошумување и озеленување на Градот
Кавадарци од Здружение на граѓани “4 Х 4 Х 4 БАЛКАНСКИ МОСТОВИ”
Скопје, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 28.10.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-5758/13

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

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 ден 28.10.2020 година, донесе

на

48-та

седница

одржaна

О Д Л У К А
за изменување и дополнување на
Одлуката за примање донација на садници за пошумување и озеленување на Градот
Кавадарци од Здружение на граѓани “4 Х 4 Х 4 БАЛКАНСКИ МОСТОВИ” Скопје
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Член 1
Во Одлуката за примање донација на садници за пошумување и озеленување на Градот
Кавадарци од Здружение на граѓани “4 Х 4 Х 4 БАЛКАНСКИ МОСТОВИ” Скопје бр.08-4989/48 од
25.09.2020 година (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.63/2020), се врши изменување и
дополнување:
Во членот 1:
- бројот “195” се заменува со “185”
Во членот 2 :
- износот од “599.625,00” се заменува со “568.875,00”

текстот,, со вклучен ДДВ,,, СЕ БРИШЕ и СЕ ДОДАВА нов текст кој гласи,,без
вклучен ДДВ,,,

-

врз основа на допис бр.10-4739/2 од 30.09.2020 година од страна на давателот на донацијата
Здружение на граѓани “4 Х 4 Х 4 БАЛКАНСКИ МОСТОВИ” Скопје.
Член 2
Во останатиот дел Одлуката останува непроменета.
Член 3

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

Бр.08-5608/13
28.10.2020 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 – движни ствари -Десктоп Компјутери од
ДММ Дрекслмајер Мануфактуринг Македонија ДООЕЛ Кавадарци и давање
на трајно користење на движните ствари на СОУ и ООУ на територијата на
Општина Кавадарци
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлука за примање на донација – движни ствари -Десктоп
Компјутери од ДММ Дрекслмајер Мануфактуринг Македонија ДООЕЛ
Кавадарци и давање на трајно користење на движните ствари на СОУ и
ООУ на територијата на Општина Кавадарци, донесена на Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 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.09-5758/14

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

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 ден 28.10.2020 година, донесе

на

48-та

седница

одржaна

О Д Л У К А
за примање на донација – движни ствари -Десктоп Компјутери од ДММ
Дрекслмајер Мануфактуринг Македонија ДООЕЛ Кавадарци и давање на
трајно користење на движните ствари на СОУ и ООУ на територијата на
Општина Кавадарци

Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци прима донација 124 HP Десктоп
компјутери (централни единици) – опремата е финансиски амотизирана, без
книговодствена вредност, 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, од областа на
образованието, согласно член 22 ст.1 т.8 од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на РМ бр. 05/2002).
Член 2
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 3
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Движните ствари од членот 1 од оваа одлука примателот на донацијата ги
дава на трајно користење на следните училишта на територијата на Општина
Кавадарци:
- СОУ Гимназија “Добри Даскалов” Кавадарци (10 броја )
- СОЗУ “Ѓорче Петров” Кавадарци (16 броја)
- СОУ,,Ќиро Спанџов-Брко,, Кавадарци (18 броја)
- ООУ,,Страшо Пинџур,, Кавадарци (22 броја)
- ООУ,,Тошо Велков Пепето,, Кавадарци (16 броја)
- ООУ,,Гоце Делчев ,, Кавадарци(3 броја)
- ООУ,,Тоде Хаџи Тефов,, Кавадарци( 12 броја)
- ООУ,,Димката А Габерот,, Кавадарци(14 броја)
- ООУ,,Димката А Габерот,, с.Ваташа (5 броја)
- ООМБУ,,Лазо Мицев Рале,, Кавадарци(7 броја),
за што ќе се склучи договор за давање на трајно користење и записник за
примопреддавање на истите.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-5608/14

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

28.10.2020 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
Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на ЈП,,ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ,, Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање на трајно користење на движни ствари
на ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци, донесена на Седница на Совет
на Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 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.09-5758/15

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ бр.05/2002), а во врска со член 3 став 2 и член 42 став 1 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 82
став 1 34 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина
Кавадарци,, бр.8/05), 14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци
на ден 28.10.2020 година, донесе

на

48-та

седница

одржaна

О Д Л У К А
За давање на трајно користење на движни ствари без надоместок на
ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДРЦИ,, Кавадарци

Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци дава на трајно користење движни
ствари без надоместок на ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци и тоа :
Ред
ен
број
1

2

Назив на
движнат
а ствар
Масабиро

клуб
столици

Карактеристики на
движната ствар

Количина
(парче)

Димензии:
ширина 50см;
должина 200 смбоја сива

1

Сина боја

2

Вредност -единечна

13.222.00 ден

3.875.00 ден

Член 2
Со оваа Одлука се овластува Градоначалникот да склучи Договор со
ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци, за уредување на правата и обврските за
движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
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Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во
,, Службен гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-5608/15
28.10.2020 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 изменување и дополнување на Одлуката за основање мешовита
установа од областа на културата (Културно социјален простор ПодиумЈАДРО)

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
основање мешовита установа од областа на културата (Културно социјален
простор Подиум-ЈАДРО), донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 година.

2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-5758/16

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ бр.05/2002), член 4 став 4, член 14 став 3 ,член 19 и член 21 од
Законот за установите ( ,,Службен весник на РМ,, бр . 32/05, 120/05 и 51/11 ), член
132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина
Кавадарци,, бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19),
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Советот на Општина Кавадарци
на ден 28.10.2020 година, донесе

на

48-та

седница

одржaна

ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за основање мешовита установа
од областа на културата
Член 1
Во Одлуката за основање мешовита установа од областа на културата бр.
08-7017/38 од 25.12.2019 (“Сл.гласник на Општина Кавадарци“ бр.49/19), се врши
следната измена и дополнување:
Во член 11 став 5,
-Текстот,, Членовите на управниот одбор имаат право на паричен
надоместок согласно Буџетот кој го утврдува Советот на Општината,, СЕ БРИШЕ.
Во останатиот дел одлуката останува непроменета.
Член 2
Одлуката влегува во сила
со денот на донесување, а ке се
објави,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-5608/16
28.10.2020 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
Решение за именување на членови во Управен Одбор на,,Културно социјален
простор Подиум-ЈАДРО,,

1.СЕ ОБЈАВУВА Решение за именување на членови во Управен Одбор
на,,Културно социјален простор Подиум-ЈАДРО,,, донесено на Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 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.09-5758/17

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

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 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,, бр.05/2002), член 82 став 1 точка 29 Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр. 8/05, 14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци
на
48-та
седница одржaна
на ден 28.10.2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за именување на членови во Управен Одбор на
,,Културно социјален простор Подиум-ЈАДРО,,

^len 1
За членови во Управен Одбор на ,,Културно социјален простор ПодиумЈАДРО,,.SE IMENUVAAT :
1.
2.
3.

Стефан Видиков;
Елена Данова;
Дарко Алексовски;
^len 2

Мандатот на именуваните членови во Управен Одбор на ,,Културно
социјален простор Подиум-ЈАДРО,, трае 4 години , без право на повторен избор.
^len 3
Решението да се достави до именуваните ,,Културно социјален простор
Подиум-ЈАДРО,, и архивата на Општина Кавадарци.
^len 4
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-5608/17

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
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28.10.2020 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
Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и
именување на членови во Управниот Одбор ЈОУДГ,,Рада Поцева,,
Кавадарци,, (совет на родители)

1.СЕ ОБЈАВУВА Решение за изменување и дополнување на Решението за
разрешување и именување на членови во Управниот Одбор ЈОУДГ,,Рада
Поцева,, Кавадарци,, (совет на родители), донесено на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-5758/18

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 114 од Закон за заштита на децата (,,Сл.весник на РМ,, бр.
23/13…..275/19), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на
РМ,, бр.5/2002),, член 82 став 1 точка 29 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 ден 28.10.2020 година, донесе

на

48-та

седница

одржaна

РЕШЕНИЕ

за изменување и дополнување на Решението за разрешување и
именување на членови
во Управниот одбор ЈОУДГ,,Рада Поцева,, Кавадарци,,
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Член 1
Се разрешуваат Никола Наумов и Јасминка Чулева Николова, членови во
Управен одбор на ЈОУ Детска Градинка,,Рада Поцева,, претставници од Совет на
родители во Управниот Одбор , именувани со Решение бр.08-2175/37 од 24.04.2018
година (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.11/18).
Член 2
За членови во Управен одбор на ЈОУ Детска Градинка,,Рада Поцева,,
претставници од Совет на родители во Управниот Одбор се именуваат :
-Александра Илиева;
-Јасмина Милкова Ќимова;
Член 3
Мандатот на именуваните членови трае заклучно со мандатот на
Управниот Одбор каде се именуваат.
Член 4
Решението да се достави до гореименуваните, архива на ЈОУДГ ,,Рада
Поцева,, Кавадарци и архивата на општина Кавадарци.

Член 5
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-5608/18

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

28.10.2020 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
Одлука за давање согласност на измена на Годишен План за вработување за
2020 година на Локален Музеј Галерија Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање согласност на измена на Годишен План
за вработување за 2020 година на Локален Музеј Галерија Кавадарци,
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донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
28.10.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-5758/19

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот
сектор (,,Сл.Весник на РМ,, бр.27/14...198/18), а во врска со член 11 точка 1 од Законот за
музеи (,,Сл.Весник на РМ,, бр.66/04....39/16), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 82 став 1 точка 31 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19),

Советот на Општина Кавадарци на 48-тата седница одржaна на ден
28.10.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на измена на Годишен план со арх.бр.01-141/2 од 16.10.2020
година - за вработување во ЈОУ Локален Музеј-галерија Кавадарци за 2020 година

Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на измена на Годишен план со арх.бр. 01-141/2 од
16.10.2020 година, за вработување во ЈОУ Локален Музеј-галерија Кавадарци за 2020
година, донесен од Директорот на ЈОУ Локален Музеј-галерија Кавадарци.
Член 2

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

Бр.08-5608/19

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

28.10.2020 година

Претседател,

КАВАДАРЦИ

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
Одлука за давање согласност на Одлука за одобрување на договор за кредит
на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање согласност на Одлука за одобрување на
договор за кредит на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци, донесена на Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-5758/20

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

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 став 1 точка 4 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, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 45-тата седница
28.10.2020 година, донесе

одржана на ден

ОДЛУКА
За давање согласност на Одлуката со арх.бр 02-1435/3 за одобрување на
склучување на договор за кредит на ЈП,,Комуналец Кавадарци
Член 1
Се дава согласност на Одлуката со арх.бр 02-1435/3 за одобрување на
склучување на договор за кредит на ЈП,,Комуналец Кавадарци, донесена
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на седница на Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци одржана на
ден 16.10.2020 година.

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

Бр.08-5608/20

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

28.10.2020 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
Одлука за усвојување Извештајот за работењето на ЈП за јавни
паркиралишта,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ ,, Кавадарци за период од 01-01.2020 30.09.2020 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување Извештајот за работењето на ЈП за
јавни паркиралишта,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ ,, Кавадарци за период од
01-01.2020 -30.09.2020 година, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-5758/21

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

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”
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бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19), расправајки Извештај за работењето на ЈП за јавни
паркиралишта,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ ,, Кавадарци за период од 01-01.2020 30.09.2020 година,
Советот на Општина Кавадарци на 48-та седница
28.10.2020 година, донесе

одржана на ден

ОДЛУКА
за усвојување Извештајот за работењето на ЈП за јавни
паркиралишта,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ ,, Кавадарци за период од 01-01.2020 30.09.2020 година

Член 1
СЕ УСВОЈУВА Извештајот на
ЈП за јавни паркиралишта,,ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ ,, Кавадарци за период од 01-01.2020 -30.09.2020 година, со
арх.бр.03-1893/3,
донесен на седница на Управен Одбор на ЈП за јавни
паркиралишта,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ ,, Кавадарци одржана на ден 21.10.2020
година.
Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-5608/21
28.10.2020 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 распределба на средства
во Буџетот на Општина Кавадарци за 2021 и 2022 година
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1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за распределба на средства во Буџетот на Општина
Кавадарци за 2021 и 2022 година, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 година.

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

Бр.09-5758/22

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

М-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ” 5/2002), член 82 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци
(“Сл.гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005, 14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 48-та седница одржaна
година, донесе

на ден 28.10.2020

ОДЛУКА
за распределба на средства
во Буџетот на Општина Кавадарци за 2021 и 2022 година

Член 1
Со оваа Одлука се изготвува Финансов План со кој се врши распределба на
средства во Буџетот на Општина Кавадарци за 2021 и 2022 година со намена – Набавка
на телефон и телефакс.

Од Буџетот на Општина Кавадарци за 2021 и 2022 година – се планира
распределба на трошоци за:
-

Програма Е0 – Општинска администрација позиција 421320 –телефон и
телефакс – 2.400.000 денари

Оваа Одлука со нејзиното донесување ќе биде составен дел на
Општина Кавадарци за 2021 и 2022 година .

Буџетот на
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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.08-5608/ 22

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

28.10.2020 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
Одлука за примање на донација – вибро ленти од Друштво за производство,
трговија и услуги “КОЖУВЧАНКА” ДОО увоз-извоз Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за примање на донација – вибро ленти од Друштво за
производство, трговија и услуги “КОЖУВЧАНКА” ДОО увоз-извоз Кавадарци,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
28.10.2020 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-5758/23

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

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),
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Советот на Општина Кавадарци
на ден 28.10.2020 година, донесе

на

48-та

седница

одржaна

О Д Л У К А
за примање на донација – вибро ленти од Друштво за производство, трговија и
услуги “КОЖУВЧАНКА” ДОО увоз-извоз Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци прима донација - вибро ленти, со вкупна
должина од 54 м, од страна на давателот на донацијата Друштво за производство,
трговија и услуги “КОЖУВЧАНКА” ДОО увоз-извоз Кавадарци, за остварување,
унапредување, промоција и поддршка на дејностите од јавен интерес, од областа на
регулирање на режимот на сообраќајот, согласно член 22 став 1 точка 4 од Законот за
локална самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр. 5/02).
Член 2
Вредноста на донацијата е во вкупен износ од 47.790,00 денари со вклучен ДДВ.

Член 3
Со цел регулирање на меѓусебните права и обврски, а во врска со примањето на
донацијата oд член 1, Општина Кавадарци и Друштво за производство, трговија и услуги
“КОЖУВЧАНКА” ДОО увоз-извоз Кавадарци, ќе склучат договор за донација.

Член 4
Одлуката влегува во сила со ден на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-5608/23

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

28.10.2020 година

Претседател,

КАВАДАРЦИ

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
Одлука за одобрување финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2020 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за одобрување финансиски средства од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2020 година, донесена на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020 година.

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

Бр.09-5758/24

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

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), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.гласник на
Општина Кавадарци,, бр.8/05,14/10, 24/10, 38/19),Записник од Комисија за финансии и
буџет со арх.бр.08-5622/2 од 27.10.2020 година,
Советот на Општина
Кавадарци
на
48-та
седница
одржaна
на ден 28.10.2020 година, донесе
О Д Л У К А
За одобрување финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2020 година
Член 1
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Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски средства
во вкупен износ од 30.000,00 денари на Елена Манчева Костова ул.,,Илинденска,, бр.81/15 од Кавадарци, за лекување на дете во Љубљана - Република Словенија.
Член 2
Финансиските средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2020 година - Програма ДО-тековна резерва, конто 413110 , на
донаторска сметка: 250-0090006800-66 депонент Шпаркасе Банка
со
ЕМБГ:
1509986455055;
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
гласник на Oпштина Кавадарци”.

Бр.08-5608/24
28.10.2020 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 одобрување на набавка на основни средства
1 .СЕ ОБЈАВУВА Одлука за одобрување на набавка на основни средства,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.10.2020
година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-5758/25

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

29.10.2020 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

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), Програмата за активностите на
општина
Кавадарци во областа на социјалната заштита за 2020 година, Записник од
Комисјата за финансии 08-5622/2 од 27.10.2020, член 86 од Статутот на општина
Кавадарци (,,Сл. гласник на Oпштина Кавадарци” бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19),
Советот на Општина Кавадарци
на
48-та
седница одржaна
на ден 28.10.2020 година, донесе
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ОДЛУКА
за одобрување на набавка на основни средства

Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Кавадарци одобрува набавка на
основни средства и тоа :
Бр. Основно средство
Количина
1
Електромоторна инвалидска
2
количка -СКУТЕР
2
Мотор 200W x2
2
Вкупна вредност
250.000,00
денари
Член 2
Средствата потребни за набавката од член 1 согласно Програмата за
активностите на општина Кавадарци во областа на социјалната заштита за 2020
година, се планирани во Буџетот на Општина Кавадарци за 2020 година конто
464990-други трансфери, Програма АО-Совет на Општина Кавадарци.
Член 3
Основните средства од член 1 на оваа одлука да се набават согласно
одредбите на Законот за јавни набавки.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-5608/25
28.10.2020 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

