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Службен гласник на Општина Кавадараци 05.03.2018 год.

ponedelnik, 05.03.2018 godina

на Општина Кавадарци

С О Д Р Ж И Н А

Re{enie za objavuvawe na Odluka za ednostrano
raskinuvawe na Dogovorot za vospostavuvawe na javno
privatno partnerstvo za davawe na uslugi na parkirawe vo
Op{tina Kavadarci koe se ostvaruva kako koncesija za
javna usluga so arh.br.21-2357/59 od 16.06.2017 godina (na
Op{tina Kavadarci);
Odluka za ednostrano raskinuvawe na Dogovorot za
vospostavuvawe na javno privatno partnerstvo za davawe na
uslugi na parkirawe vo Op{tina Kavadarci koe se
ostvaruva kako koncesija za javna usluga so arh.br.212357/59 od 16.06.2017 godina (na Op{tina Kavadarci);
Re{enie za objavuvawe na Odluka za davawe Сoglasnost za
potpi{uvawe na Spogodba za raskinuvawe na Dogovor za
Javno privatno partnerstvo(Koncesija ) za rekonstrukcija,
modernizacija i odr`uvawe na javnoto osvetluvawe vo
Op{tina Kavadarci br.03-713/8 od 27.06.2012 godina i
arh.br.03-81/1 od 27.06.2012 godina (na DPTU DOOEL uvozizvoz KMG EOL KVAZAR Skopje)
Odluka za davawe Сoglasnost za potpi{uvawe na Spogodba
za raskinuvawe na Dogovor za Javno privatno
partnerstvo(Koncesija ) za rekonstrukcija, modernizacija
i odr`uvawe na javnoto osvetluvawe vo Op{tina
Kavadarci br.03-713/8 od 27.06.2012 godina i arh.br.03-81/1
od 27.06.2012 godina (na DPTU DOOEL uvoz-izvoz KMG
EOL KVAZAR Skopje)
Re{enie za objavuvawe na Programa za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Programata za izrabotka na urbanisti~ki
planovi vo Op{tina Kavadarci vo 2018 godina;
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Programa za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata za
izrabotka na urbanisti~ki planovi vo Op{tina Kavadarci
vo 2018 godina;
Re{enie za objavuvawe na Odluka za utvrduvawe na
potrebata od donesuvawe na nova urbanisti~ko planska
dokumentacija za objekti nadvor od planskiot opfat;
Odluka za utvrduvawe na potrebata od donesuvawe na nova
urbanisti~ko planska dokumentacija za objekti nadvor od
planskiot opfat;
Re{enie za objavuvawe na Odluka za utvrduvawe na
potrebata od donesuvawe na nova urbanisti~ko planska
dokumentacija za usoglasuvawe na namenata na bespravno
izgradenite objekti so namenite na zemji{teto;
Odluka za utvrduvawe na potrebata od donesuvawe na nova
urbanisti~ko planska dokumentacija za usoglasuvawe na
namenata na bespravno izgradenite objekti so namenite na
zemji{teto;
Re{enie za objavuvawe na Programa za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Programata za komunalni dejnosti za 2018
godina;
Programa za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata za
komunalni dejnosti za 2018 godina;
Re{enie za objavuvawe na Odluka за кофинансирање на
Проектот “Изградба на дел од главен колектор за
отпадни води на град Кавадарци до прочистителна
станица”.
Odluka за кофинансирање на Проектот “Изградба на
дел од главен колектор за отпадни води на град
Кавадарци до прочистителна станица”.
Re{enie za objavuvawe na Odlukata za davawe na
soglasnost na Godi{en Plan za vrabotuvawe na
OOU,,Dimkata A Gaberot,, s.Vata{a so arh.br.04-32/3 od
14.02.2018 godina;
Odlukata za davawe na soglasnost na Godi{en Plan za
vrabotuvawe na OOU,,Dimkata A Gaberot,, s.Vata{a so
arh.br.04-32/3 od 14.02.2018 godina;
Re{enie za objavuvawe na Odluka za osloboduvawe od
pla}awe nadomestok za utvrduvawe na praven status na
bespraven objekt(Bojan~i{te);
Odluka za osloboduvawe od pla}awe nadomestok za
utvrduvawe
na
praven
status
na
bespraven
objekt(Bojan~i{te);
Re{enie za objavuvawe na Odluka za osloboduvawe od
pla}awe nadomestok za utvrduvawe na praven status na
bespraven objekt(bazent)
Odluka za osloboduvawe od pla}awe nadomestok za
utvrduvawe na praven status na bespraven objekt(bazent)
Tehni~ka Ispravka od Komisija Statut i propisi
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
Za objavuvawe na
Odluka za ednostrano raskinuvawe na Dogovorot za vospostavuvawe na
javno privatno partnerstvo za davawe na uslugi na parkirawe vo
Op{tina Kavadarci koe se ostvaruva kako koncesija za javna usluga so
arh.br.21-2357/59 od 16.06.2017 godina (na Op{tina Kavadarci)
1. SE OBJAVUVA
Odluka za ednostrano raskinuvawe na
Dogovorot za vospostavuvawe na javno privatno partnerstvo za davawe na
uslugi na parkirawe vo Op{tina Kavadarci koe se ostvaruva kako
koncesija za javna usluga so arh.br.21-2357/59 od 16.06.2017 godina (na
Op{tina Kavadarci), donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina
Kavadarci odr`ana na den 02.03.2018 godina.
2.Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-1204/1
05.03.2018 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
m-r Mitko Jan~ev

Врз основа на член 44 став 2, алинеја 2 од Законот за концесии и јавно
приватно партнерство (Службен Весник бр. 6/2012, 144/2014, 33/2015, 104/2015,
215/2015), член 114 од Законот за облигационите односи ( Службен Весник бр.
18/2001, 78/2001, 4/2002, 59/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009, 161/2009, 123/2013),
а согласно член 51 став 1, алинеја 4 од Договорот за воспоставување на јавно
приватно партнерство за давање на услуги на паркирање во Општина Кавадарци
кое се остварува како концесија за јавна услуга склучен помеѓу Општина
Кавадарци- Совет на Општина Кавадарци (во натамошниот текст:Концедент),
од една страна, и ДПН Градски Паркинг КавДооел Кавадарци и Друштво за
производство, трговија и услуги СУПЕРЈАЈЦЕ ДООЕЛ Увоз-извоз С.Сопот,
Кавадарци од друга страна, (во натамошниот текст: Концесионер), заведен под
ОДУ бр. 552/17 од 12.07.2017 година, согласно член 36 став 1 точка 16 од
Законот за Локалната самоуправа (Службен Весник бр. 5/2002),член 132 став 1
од Статутот на
Општина Кавадарци(,,Службен Гласник на Општина
Кавадарци,, бр.8/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржaна
на ден 02.03. 2018 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

Za ednostrano raskinuvawe na Dogovorot za vospostavuvawe na
javno privatno partnerstvo za davawe na uslugi na parkirawe vo
Op{tina Kavadarci koe se ostvaruva kako koncesija za javna
usluga
so arh.br.21-2357/59 od 16.06.2017 godina (na Op{tina Kavadarci)
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Член 1
ЕДНОСТРАНО СЕ РАСКИНУВА Договорот за воспоставување
на јавно приватно партнерство за давање на услуги на паркирање во
Општина Кавадарци склучен на ден 16.06.2017 година помеѓу Општина
Кавадарци и ДПН Градски Паркинг КавДооел Кавадарци и Друштво за
производство, трговија и услуги СУПЕРЈАЈЦЕ ДООЕЛ Увоз-извоз
С.Сопот, Кавадарци.
Член 2
Градоначалникот на Општина Кавадарци да иницира постапка за
наплата на Гаранцијата за навремено и квалитетно извршување на
договорот.
Член 3
Концесионерот не стекнува никакви права на опремата за вршење на
концесиска дејност, вклучувајќи ги и другите вложувања кои се предмет
на концесијата, како и на прирастоците и другите приходи од
концесијата.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе
се објави во ,,Службен гласник на Општина Кавадарци,,.
Br.08-984/1
02.03.2018 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
Risto Sakaliev

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
Za objavuvawe na
Odluka za davawe Сoglasnost za potpi{uvawe na Spogodba za
raskinuvawe na Dogovor za Javno privatno partnerstvo(Koncesija ) za
rekonstrukcija, modernizacija i odr`uvawe na javnoto osvetluvawe vo
Op{tina Kavadarci br.03-713/8 od 27.06.2012 godina i arh.br.03-81/1 od
27.06.2012 godina (na DPTU DOOEL uvoz-izvoz KMG EOL KVAZAR Skopje)

1. SE OBJAVUVA Odluka za davawe Сoglasnost za potpi{uvawe na
Spogodba
za
raskinuvawe
na
Dogovor
za
Javno
privatno
partnerstvo(Koncesija ) za rekonstrukcija, modernizacija i odr`uvawe
na javnoto osvetluvawe vo Op{tina Kavadarci br.03-713/8 od 27.06.2012
godina i arh.br.03-81/1 od 27.06.2012 godina (na DPTU DOOEL uvoz-izvoz KMG
EOL KVAZAR Skopje) , donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina
Kavadarci odr`ana na den 02.03.2018 godina.
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2.Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-1204/2
05.03.2018 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
m-r Mitko Jan~ev

Согласно член 46 во врска со член 43 став 1 алинеа 4 од Закон за
концесии и јавно приватно партнерство,,(,,Службен Весник на РМ,, br.6/2012,
144/2014, 33/2015,104/2015,215/2015), и Одлуката за давање согласност за
Спогодбено раскинување на Договор за јавно приватно партнерство (концесија)
за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во
Општина Кавадарци бр.08-725/1 од 16.02.2018 година, донесена од страна на
Советот на Општина Кавадарци, а врз основа на член 36 став 1 точка 16 од
Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.05/2002), член 132 став 1
од Статутот на
Општина Кавадарци ("Службен гласник на Општина
Кавадарци" бр.8/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржaна
на ден 02.03.2018 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за давање Согласност за потпишување на Спогодба за раскинување на
Договор за Јавно приватно партнерство (Концесија) за реконструкција,
модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина
Кавадарци
бр.03-713/8 од 27.06.2012 година
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци дава Согласност за
потпишување на Спогодба за раскинување на Договор за Јавно приватно
партнерство (Концесија) за реконструкција, модернизација и одржување на
јавното осветлување во Општина Кавадарци бр.03-713/8 од 27.06.2012 година и
тоа :
СПОГОДБА
За раскинување на Договор за Јавно приватно партнерство (Концесија)
за реконструкција, модернизација и одржување на
јавното осветлување во Општина Кавадарци
бр.03-713/8 од 27.06.2012 година
Склучена на ден ______.2018 година во Кавадарци помеѓу:
1)ОПШТИНА КАВАДАРЦИ, со седиште на Плоштад Маршал Тито бб, со
ЕМБС____________ застапувана од Градоначалникот Митко Јанчев, како Јавен
партнер и
2)КМГ ЕОЛ КВАЗАР Скопје,бул,Партизански Одреди 40-1/5 Скопје, со
ЕМБС:6301983 и ЕДБ:МК4030007012510, застапувано од управителот Горанчо
Паунов, како Приватен партнер.
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Член 1
Со Договор за Јавно приватно партнерство (Концесија) за
реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во
Општина Кавадарци заверен кај Јавниот партнер под бр.03-713/8 од 27.06.2012
година и кај Приватниот партнер под бр.03-81/1 од 27.06.2012 година (во
натамошниот текст: Договор за ЈПП), Јавниот и Приватниот партнер ги уредија
меѓусебните права и обврски во врска со реконструкција, модернизација и
одржување на јавното осветлување во општина Кавадарци, а во согласност со
тендерската документација по спроведениот Отворен повик 1/2012 број 18-713/1
од 10.02.2012 година.
Член 2
Со оглед на тоа што Потписниците ги повредиле договорните обврски
кои за нив произлегуваат од Договорот за ЈПП, а особено што:
1.Приватниот партнер не изготвил основен и изведбен проект за
реконструкција во рок не подолг од 30 дена од склучувањето на Договорот за
ЈПП;
2.Приватниот партнер не поставил ормарчиња во доволен број утврден
во член 10 став 1 ал.4 од Договорот за ЈПП;
3.Приватниот партнер во рок од 15 дена по истекот на рокот за замена на
светлечките тела не доставил банкарска гаранција за навремено и квалитетно
извршување на Договор во износ од 0,3% од вредноста на Договорот за ЈПП;
4. Јавниот партнер во повеќе наврати не ги извршувал редовно своите
обврски во поглед на навремена исплата на месечниот надоместок за
модернизација, реконструкција и одржување на јавното осветлување,
Потписниците слободно, сериозно и непоколебливо СПОГОДБЕНО го
раскинуваат Договорот за ЈПП, така што обете се ослободуваат од своите
обврски за негово исполнување.
Член 3
Потписниците се согласни дека со денот на потпишувањето на оваа
спогодба правото на сопственост на светлечките тела, како и на другите
составни делови на јавното осветлување се пренесува на Јавниот партнер без
надомест.
Потписниците се согласни дека правото на користење и управување со
светлечките тела, како и на другите составни делови на јавното осветлување
приватниот партнер ќе му го пренесе на Јавниот партнер во рок од 30 дена по
истекот на рокот од 3 месеци од член 4 став 1 ал.3 од оваа спогодба. Преносот
ќе се изврши со записник од страна на овластени лице од двете страни.
Член 4
Со оглед на тоа што постојат меѓусебни побарувања настанати со
исполнување на дел од обврските од Договорот за ЈПП, потписниците вршат
порамнување со взаемни попуштања така што:
-Потписниците спогодбено се откажуваат од правото да бараат надомест
на штета поради неисполнување;
- Потписниците спогодбено се откажуваат од пресметка и барањето за
исплата на камати по основ на задоцнето плаќање по било кој основ;
-Приватниот партнер се обврзува, на свој трошок,да продолжи со
одржувањето на јавното осветлување на начин како што е утврдено со
Договорот за ЈПП во период од 3 месеци, односно заклучно со 01.05.2018
година;
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-Потписниците се согласни последната фактура која Јавниот партнер се
обврзува да му ја исплати на Приватниот партнер согласно договорот за ЈПП да
биде фактурата за месец Јануари 2018 година. Јавниот партнер се обврзува на
Приватниот партнер да му ја плати фактурата за месец Јануари 2018 година, во
рок од 8 дена од денот на потпишувањето на оваа спогодба .
Член 5
Со благовременото и целосно исполнување на взаемните права и обврски
кои за потписниците произлегуваат од оваа Спогодба, заеднички изјавуваат
дека меѓу себе повеќе ништо не побаруваат по овој основ.
Потписниците на оваа Спогодба се согласни дека во случај една од нив
благовремено и во целост да не исполни некоја обврска преземена врз основа на
оваа Спогодба, должна е на другата страна да и ја надомести целокупната штета
во вид на обична штета и изгубена добивка.
Член 6
Со потпишувањето и исполнувањето на оваа спогодба престанува да
важи јавното приватно партнерство (Концесијата), воспоставено со Договорот
за ЈПП.
Член 7
Оваа Спогодба се заверува кај Нотар, а трошоците за неговата заверка ќе
ги сноси Јавниот партнер.
Член 8
Во случај на спор, Потписниците на оваа спогодба ќе се обидат спорните
прашања да ги решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат надлежен за
решавање на спорот ќе биде стварно и месно надлежниот суд во Република
Македонија.
Член 9
Оваа Спогодба е составена во 5 (пет) истоветни примероци од кои по 2
(два) за секоја договорна страна, и 1 за надлежниот Нотар.
За Јавниот партнер,
М-р Митко Јанчев,
Градоначалник

За Приватниот партнер,
Горанчо Паунов,
Управител

Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци да ја потпише
горецитираната Спогодба.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Br.08-984/2
02.03.2018 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
Risto Sakaliev

стр. 8

бр.8

Службен гласник на Општина Кавадараци 05.03.2018 год.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
Za objavuvawe na
Programa za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata za izrabotka na
urbanisti~ki planovi vo Op{tina Kavadarci vo 2018 godina
1. SE OBJAVUVA Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Programata za izrabotka na urbanisti~ki planovi vo Op{tina
Kavadarci vo 2018 godina, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina
Kavadarci odr`ana na den 02.03.2018 godina.
2.Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-1204/3
05.03.2018 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
m-r Mitko Jan~ev

Врз основа на члeн 36 став 1 точка 16 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл. весник на РМ” бр.5/2002), а во врска со член 20 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. весник на
РМ”бр. 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 132 став 1 од
Статутот на општина Кавадарци (,,Сл. гласник на Oпштина
Кавадарци” бр.8/05), Советот на Oпштина Кавадарци на седницата
одржана на ден 02.03.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина
Кавадарци за 2018 година
Член 1

Во Програма за изработка на урбанистички планови во Општина
Кавадарци за 2018 година (Службен гласник на "Општина Кавадарци”
бр. 4/2017) се врши следното изменување и дополнување:
Во Глава: IV. Урбанистички планови финансирани од Правни
и физички лица, Општина Кавадарци, после точка 23 се додава
една нова точка која гласи:
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24. ,, Локална урбанистичка планска документација за Г2-Лесна
индустрија на КП бр. 190/1, 190/2 и 192/2, КО Крњево, Општина
Кавадарци,,
Површина на опфат - 2,1ха
Граница на опфат– на северо-запад - улица Ѓоре Брушански
- на северо-исток - улица 11-та Бригада
- на југо-исток - улица Бегнишка
- на југо-запад – улица Праведничка
Намена на површини – Г- Производство, Индустрија и Сервиси
Г2–Лесна и незагадувачка индустрија

25. ,, Детален урбанистички план за дел од УБ 6К (опфат меѓу ул. Киро
Крстев, ул. Димче Мирчев, ул. Шакалица, ул. Методија Џунов-Џико),
Општина Кавадарци,,
Површина на опфат - 1,7ха
Граница на опфат– на северо - улица Димче Мирчев
- на исток - улица Методија Џунов - Џико
- на запад - улица Киро Крстев
- на југо – улица Шакалица
Намена на површини – А1- Домување во станбени куќи
26.,, Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за
дел од УБ ”Трибор”, урбан модул 8 Општина Кавадарци,,
Површина на опфат - 0,76ха
Граница на опфат– на северо-исток - улица Пано Џунов
- на северо-запад - граница на КП бр 3993/1 КО
Ваташа
- на југо-запад - улица Моклишка
- на југо-исток – граница на КП бр 4176 КО
Ваташа
Намена на површини – А1- Домување во станбени куќи
27.,, Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за
УБ ”Едвард Кардељ”, урбан модул В, Општина Кавадарци,,
Површина на опфат - 1,5ха
Граница на опфат– на север - Булевар Кочо Рацин
- на запад - улица Илинденска
- на југо - улица Охридска
- на исток – улица Орце Николов
Намена на површини – А1- Домување во станбени куќи
Б2-Големи трговски единици
Е2 – комунална супраструктура-автобуска станица
Д- Зеленило и рекреација

28.,, Детален урбанистички план за дел од УБ 9К, Општина
Кавадарци,,
Површина на опфат - 4ха
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Граница на опфат–

на север - Северен Булевар
- на запад - Западен Булевар
- на југо - булевар Вељко Влаховиќ
- на исток – Булевар Цветан Димов
Намена на површини – Б - Комерцијални и деловни намени
Е2 – комунална супраструктура-бензинска пумпа

Во останатиот дел Програмата останува непроменета.
Член 3

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во "Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Br.08-984/3
02.03.2018 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
Risto Sakaliev

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

RE[ENIE
Za objavuvawe na
Odluka za utvrduvawe na potrebata od donesuvawe na nova urbanisti~ko
planska dokumentacija za objekti nadvor od planskiot opfat
1. SE OBJAVUVA Odluka za utvrduvawe na potrebata od
donesuvawe na nova urbanisti~ko planska dokumentacija za objekti
nadvor od planskiot opfat, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina
Kavadarci odr`ana na den 02.03.2018 godina.
2.Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.09-1204/4
05.03.2018 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
m-r Mitko Jan~ev
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Врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.весник на Општина Кавадарци” бр.8/05),
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, бр.155/12, бр.53/13, бр.72/13, бр.44/14, бр.115/14,
бр.199/14, бр.124/15, бр.129/15, бр.217/15 и бр.31/16), Советот на Општина
Кавадарци на седницата одржaна на ден 02.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко
планска
документација за објекти надвор од планскиот опфат
Член 1
Се утврдува потребата од донесување на нова урбанистичко
планска документација за објекти надвор од планскиот опфат, со што
ке се изврши документирање на состојбата која е утврдена на лице
место, за следните барања:

1. Барање арх.бр. 14-4524 на барателот Пано Трајков, ул.Шакалица
бр.26 од Кавадарци, за утврдување на правен статус на бесправен
објект.
–Станбен простор –Викенд куќа – зграда бр.29 изграден на КП
бр.548 м.в. Рамниште во КО Брушани.
2. Барање

арх.бр.

15-93

на

барателот

Ристо

Стамаџиев,

ул.Тиквешка бр.12 од Кавадарци, за утврдување на правен статус
на бесправен објект.
–Станбен простор – Викенд куќа – зграда бр.7 изграден на КП
бр.24 м.в. Голема Страна во КО Драдња.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

Br.08-984/4
02.03.2018 godina
Kavadarci

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

RE[ENIE
Za objavuvawe na
Odluka za utvrduvawe na potrebata od donesuvawe na nova urbanisti~ko
planska dokumentacija za usoglasuvawe na namenata na bespravno
izgradenite objekti so namenite na zemji{teto
1. SE OBJAVUVA
Odluka za utvrduvawe na potrebata od
donesuvawe na nova urbanisti~ko planska dokumentacija za usoglasuvawe
na namenata na bespravno izgradenite objekti so namenite na zemji{teto,
donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den
02.03.2018 godina.
2.Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.09-1204/5
05.03.2018 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
m-r Mitko Jan~ev

Врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Сл.весник на Општина Кавадарци” бр.8/05), 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, бр.155/12, бр.53/13, бр.72/13, бр.44/14, бр.115/14,
бр.199/14, бр.124/15, бр.129/15, бр.217/15 и бр.31/16), Советот на Општина
Кавадарци на седницата одржaна на ден 02.03. 2018 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко
планска
документација за усогласување на намената на бесправно
изградените објекти со намените на земјиштето
Член 1
Се утврдува потребата од донесување на нова урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши усогласување на
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намената на бесправно изградените објекти кои треба да се вклопат
со поединечни зони со намената на земјиштето и општиот режим на
градење, на тој начин што со идната урбанистичко планска
документација ќе се изврши усогласување со состојбата која е
утврдена на лице место, за следните барања :

1. Барање бр.14-4766 на барателот Димитар Илиев од Кавадарци за
утврдување на правен статус на бесправен објект.
–Деловен простор – зграда бр.1 изграден на КП бр.10904 м.в.
Индустриска бб во КО Кавадарци 2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

Br.08-984/5
02.03.2018 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
Risto Sakaliev

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

RE[ENIE
Za objavuvawe na
Programa za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata za komunalni
dejnosti za 2018 godina
1. SE OBJAVUVA Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Programata za komunalni dejnosti za 2018 godina, donesena na sednicata
na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 02.03.2018 godina.
2.Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.09-1204/6
05.03.2018 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
m-r Mitko Jan~ev
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Врз основа на член 5 и член 7 од Законот за комунални дејности од
(Сл.весник на РМ бр.95/12,163/13,42/14,44/15,147/15и 31/16 ) а во врска со Одлуката за
на Општина
комунален ред бр.08-4875/20 од 20.12.2017 година, (Сл.гласник
Кавадарци бр.4/2017 ) член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(Сл.гласник на ОпштинаКавадарци,, бр.8/2005), и член 36 став 1 точка 16 од Законот
за локална самоуправа (,,Сл.весникна РМ ,,бр.5/02), Советот на Општина Кавадарци
на седницата одржана на ден 02.03.2018 година, донесе

П Р О Г РА М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОМУНАЛНИ
ДЕЈНОСТИ ЗА 2018 год.

Член 1

Во Програмата бр.08-4875/2 од 20.12.2017(,,Службен гласник на Општина
Кавадарци,,бр. 4/2017) се врши следното изменување и дополнување :
1.

Во глава В - Јавно осветлување се врши следната измена
под ред.број 2 -Инвестициони активности
-поставување на нова НН мрежа за
улично осветлување, вредноста од 9.003.250,00 не се менува .
Се врши измена на позициите во Спецификацијата за 2018 година и тоа:

- позиција ул,,Праведничка,, износот од 138.000,00 се заменува со износ од
588.000,00ден.
- позиција ул,,Кеј 800 метри осветлување 32 канделабри ,, се менува и гласи
,,Кеј река Луда Мара –осветлување,, и износот од 1.000.000,00 се заменува со
износ од 300.000,00 ден.
После позиција ,,Градски гробишта,,во табелата се додава нова позиција
која гласи: ,,бул,,Блажо Алексов,,-спој со бул,,Видое Смилевски-Бато,,
осветлување (нов кружен тек),, со износ од 250.000,00ден.

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

Br.08-984/6
02.03.2018 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
Risto Sakaliev
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
Za objavuvawe na
Odluka за кофинансирање на Проектот “Изградба на дел од главен
колектор за отпадни води на град Кавадарци до прочистителна
станица”.
1. SE OBJAVUVA Odlukaта за кофинансирање на Проектот
“Изградба на дел од главен колектор за отпадни води на град
Кавадарци до прочистителна станица”, donesena na sednicata na
Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 02.03.2018 godina.
2.Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-1204/7
05.03.2018 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
m-r Mitko Jan~ev

Врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот
на општина Кавадарци (“Сл.гласник на општина Кавадарци” бр.8/05),
Советот на Општина Кавадарци на седницата одржaна на ден 02.03.
2018 година, донесе

ОДЛУКА
За кофинансирање на Проектот “Изградба на дел од главен
колектор за отпадни води на град Кавадарци до прочистителна
станица”
Член 1
Со оваа Одлука се обезбедуваат финансиски средства за
учество на Општина Кавадарци во проектот “Изградба на дел од
главен колектор за отпадни води на град Кавадарци до
прочистителна станица”.
Проектот опфаќа изградба на дел од главниот колекторски
систем на општина Кавадарци во должина од 300 метри.
Член 2
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Вкупната вредност на Проектот “Изградба на дел од главен
колектор за отпадни води на град Кавадарци до прочистителна
станица” е во износ од 3.699.654 денари со вклучен ДДВ.
Член 3
Финансиските средства од член 2, до износ од 2.000.000 денари
ке се обезбедат од Министерство за Животна Средина и просторно
планирање, а Општина Кавадарци ќе обезбеди дополнителни
средства за кофинансирање на овој проект во висина од 1.699.654, кои
ке се обезбедат од Буџетот на општина Кавадарци за 2018 година
програма – Г.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во службен гласник на општина Кавадарци.

Br.08-984/7
02.03.2018 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
Risto Sakaliev

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
Za objavuvawe na
Odlukata za davawe soglasnost na Godi{en Plan za vrabotuvawe na
OOU,,Dimkata A Gaberot,, s.Vata{a so arh.br.04-32/3 od 14.02.2018 godina
1. SE OBJAVUVA Odlukata za davawe soglasnost na Godi{en
Plan za vrabotuvawe na OOU,,Dimkata A Gaberot,, s.Vata{a so arh.br.0432/3 od 14.02.2018 godina, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina
Kavadarci odr`ana na den 02.03.2018 godina.
2.Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.09-1204/8
05.03.2018 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
m-r Mitko Jan~ev
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Vrz osnova na ~len 20-b stav 1 alinea 3 i stav 2 od Zakonot za vraboteni
vo javniot sektor (,,Slu`ben vesnik na RM,, br.27/14,199/14,27/16) 50 stav 1
to~ka 6 od Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM”br.05/2002) , ~len 36 stav 1 to~ka 16 do Zakonot za lokalna samouprava
(“Sl.vesnik na RM” br.05/2002),~len 82 stav 1 to~ka 31 od Statutot na
Op{tina
Kavadarci
(“Slu`ben
glasnik
na
Op{tina
Kavdadarci”br.8/2005), Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata
odr`ana na den 02.03.2018 godina, donese
ODLUKA
za davawe soglasnost na Godi{niot plan za vrabotuvawe na OOU
,,Dimkata Angelov-Gaberot ,,s.Vata{a, donesena od U~ili{en odbor na
OOU,, Dimkata Angelov-Gaberot ,,s.Vata{a
br.02-34/3 od 22.01.2018 godina
^len 1
Se dava soglasnost na Godi{niot plan za vrabotuvawe na OOU ,,
Dimkata Angelov-Gaberot ,, s.Vata{a, donesen od U~ili{en odbor na
OOU,, Dimkata Angelov-Gaberot, s.Vata{a br. 02-34/3 od 22.01.2018
godina
^len 2
Odlukata da se dostavi do arhiva на OOU,, Dimkata AngelovGaberot,,s.Vata{a.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-984/8
02.03.2018 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
Risto Sakaliev

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

RE[ENIE
Za objavuvawe na
Odluka za osloboduvawe od pla}awe nadomestok za utvrduvawe na praven
status na bespraven objekt(Bojan~i{te)
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1. SE OBJAVUVA Odluka za osloboduvawe od pla}awe nadomestok
za utvrduvawe na praven status na bespraven objekt(Bojan~i{te),
donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den
02.03.2018 godina.
2.Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-1204/9
05.03.2018 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
m-r Mitko Jan~ev

Врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, бр.5/02) , член 59 стaв 12 од Закон за
градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009,
124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013,
137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014,
187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016,
71/2016 и 132/2016), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(,,Сл.гласник
на Општина Кавадарци,, бр.8/2005), Советот
на
Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 02.03.2018 година,
донесе:
ОДЛУКА
За ослободување од плаќање надоместок
за утврдување на правен статус на бесправен објект
Член 1
Општина Кавадарци Локална Самоуправа се ослободува од
обврската за плаќање надоместок за утврдување на правен статус на
бесправен објект - /други посебни делови на згради во с. Бојанчиште,
означен како број на зграда 1, влез 01, кат: приземје, намена на
зграда/посебен дел од зграда В4-8 /органи на локална самоуправа /,
со локација во мв,,Бојанчиште,, на КПбр.890 КО Бојанчиште, со
внатрешна површина
деловен простор од 54м2 , во износ од
111.137,00денари.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се
објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Br.08-984/9
SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
02.03.2018 godina
Pretsedatel,
Kavadarci
Risto Sakaliev
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
Za objavuvawe na
Odluka za osloboduvawe od pla}awe nadomestok za utvrduvawe na praven
status na bespraven objekt(bazent)
1. SE OBJAVUVA Odluka za osloboduvawe od pla}awe nadomestok
za utvrduvawe na praven status na bespraven objekt(bazent), donesena na
sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 02.03.2018
godina.
2.Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.09-1204/10
05.03.2018 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
m-r Mitko Jan~ev

Врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, бр.5/02) , член 59 став 12 од Закон за градење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011,
36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013,
27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015,
217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016), член 132 став
1 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци,,
бр.8/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден
02.03.2018 година, донесе:
ОДЛУКА
За ослободување од плаќање надоместок
за утврдување на правен статус на бесправен објект
Член 1
Општина Кавадарци
Локална Самоуправа
се ослободува од
обврската за плаќање надоместок за утврдување на правен статус на
бесправен објект - помошни објекти и базени кои се наоѓаат на
ул,,Вишешница,, на КПбр.13709 КО Кавадарци 2:
–помошен објект кој се наоѓа на ул,,Вишешница,, на КПбр.13709 КО
Кавадарци 2, означен како број на зграда 2, влез 01, кат: приземје, намена на
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зграда/посебен дел од зграда Д3-13 /П /, со внатрешна површина од 96м2 ,
во износ од 119.625,00денари.
-помошен објект кој се наоѓа на ул,,Вишешница,, на КПбр.13709 КО
Кавадарци 2, означен како број на зграда 3, влез 01, кат: приземје, намена
на зграда/посебен дел од зграда Д3-13 /П /, со внатрешна површина од 4м2 ,
во износ од 5.425,00денари.
-деловен објект кој се наоѓа на ул,,Вишешница,, КПбр.13709 КО
Кавадарци 2, означен како број на зграда 4, влез 01, кат:По, намена на
зграда/посебен дел од зграда Б3-13 /П /, со внатрешна површина од 116м2 ,
во износ од 87.175,00денари.
-базен кој се наоѓа на ул,,Вишешница,, на КПбр.13709 КО Кавадарци
2,означен како број на зграда 5, намена на зграда/посебен дел од зграда Д32 /П /, со внатрешна површина од 1242м2 /волумен 3541м3 во износ од
621.000,00денари.
- базен кој се наоѓа на ул,,Вишешница,, на КПбр.13709 КО Кавадарци
2, означен како број на зграда 6, намена на зграда/посебен дел од зграда Д32 /П /, со внатрешна површина од 172м2 /волумен 158м3, во износ од
86.000,00денари.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Br.08-984/10
02.03.2018 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
Risto Sakaliev

Општина : Совет на Општина Кавадарци
Тип : Исправка

Наслов : Исправка на Решението за разрешување и именување на
претставници за Општина Кавадарци во Надзорниот Одбор за
вршење контрола на материјално-финансиско работење на ЈП за
стопанисувањесо спортски објекти “Мито Хаџи Василев Јасмин“
Кавадарци бр.08-725/10 од 16.02.2018 година.
Текст : По извршеното срамнување на изворниот текст на Решението
за разрешување и именување на претставници за Општина
Кавадарци во Надзорниот Одбор за вршење контрола на
материјално-финансиско работење на ЈП за стопанисувањесо
спортски објекти “Мито Хаџи Василев Јасмин“ Кавадарци (Сл.гласник
на Општина Кавадарци бр.07/2018), утврдено е дека во текстот на
Решението е направена техничка грешка поради што Комисијата за
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статут и прописи согласно член 92 од Статутот на Општина
Кавадарци ја дава следната
И С П Р А В К А
Во член 2 од Решението за разрешување и именување на
претставници за Општина Кавадарци во Надзорниот Одбор за
вршење контрола на материјално-финансиско работење на ЈП за
стопанисувањесо спортски објекти “Мито Хаџи ВасилевЈасмин“
Кавадарци бр.08-725/10 од 16.02.2018 година името Лазе Тасев се
менува и гласи Тасе Лазов .

Бр.08-988/3
01.03.2018 година

Комисија за Статут и прописи
Претседател
Развигор Кабранов

