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бр.68 Службен гласник на Општина Кавадараци 01.02.2021 г од.

на Општина Кавадарци
Број 68

01.02.2021година

СОДРЖИНА

Решение за објавување на Заклучок за усвојување на Квартален Извештај за

извршување на Буџетот на Општина Кавадарци за 2020 година (4-ти Квартал);
Заклучок за усвојување на Квартален Извештај за извршување на Буџетот на
Општина Кавадарци за 2020 година (4-ти Квартал);
Решение за објавување на Одлука за утврдување на изгледот на фасади на
колективни станбени објекти на подрачјето на Општина Кавадарци;
Одлука за утврдување на изгледот на фасади на колективни станбени објекти
на подрачјето на Општина Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за ко-финансирање на Проектот,,
Реконструкција на водоводна линија за краци на улица ,,Илинденска,, крак на
улица,,Маршал Тито,, со асфалтирање;
Одлука за ко-финансирање на Проектот,, Реконструкција на водоводна линија
за краци на улица ,,Илинденска,, крак на улица,,Маршал Тито,, со асфалтирање;
Решение за објавување на Одлука за ко-финансирање на предлог регионален
проект,,Инсталирање на мерни станици за СМАРТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО за
општините Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија” ;
Одлука за ко-финансирање на предлог регионален проект,,Инсталирање на
мерни станици за СМАРТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО за општините Кавадарци, Росоман,
Неготино и Демир Капија” ;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност за спогодбено
раскинување на Договор за набавка на мотoрни бензини и дизел гориво бр.195189/8 од 01.12.2020 година;
Одлука за давање согласност за спогодбено раскинување на Договор за набавка
на мотoрни бензини и дизел гориво бр.19-5189/8 од 01.12.2020 година;
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Одлука за давање согласност за спогодбено раскинување на Договор за набавка
на мотoрни бензини и дизел гориво бр.19-5189/8 од 01.12.2020 година;
Решение за објавување на Заклучок за усвојување на Годишен Извештај на
единиците на локална самоуправа за напредокот на состојба со еднаквите
можности за жените и мажите Општина Кавадарци.
1. Констатирам дека е усвоен предлогот предложениот Дневен ред да се
дополни со
77
Заклучок за усвојување на Годишен Извештај на единиците на локална
самоуправа за напредокот на состојба со еднаквите можности за жените и
мажите Општина Кавадарци
Решение за објавување на Заклучок за усвојување на Локален акционен план
и програма на Комисијата за родова рамноправност за 2021 година;
Заклучок за усвојување на Локален акционен план и програма на Комисијата
за родова рамноправност за 2021 година;
Решение за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација
на Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и
млади во 2020 година ;
Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2020
година ;
Решение за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација
на Програмата за изградба реконструкција и одржување на локалните патишта
во Општина Кавадарци за 2020 година;
Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изградба
реконструкција и одржување на локалните патишта во Општина Кавадарци за
2020 година;
Решение за објавување на Одлука за донесување на Детален Урбанистички
План за УЕ 14, Дел од Блок 14.8, ООУ,,Димката Ангелов Габерот,, Општина
Кавадарци , плански период 2020-2025;
Одлука за донесување на Детален Урбанистички План за УЕ 14, Дел од Блок 14.8,
ООУ,,Димката Ангелов Габерот,, Општина Кавадарци , плански период 20202025;
Решение за објавување на Одлука за донесување на Техничка исправка на
урбанистички план за ГП 17.57 Урбанистички План за село Сопот КО Сопот
Општина Кавадарци (донесен со Одлука бр.08-3604/20 од 10.07.2019 година) ;
Одлука за донесување на Техничка исправка на урбанистички план за ГП 17.57
Урбанистички План за село Сопот КО Сопот Општина Кавадарци (донесен со
Одлука бр.08-3604/20 од 10.07.2019 година) ;
Решение за објавување на Заклучоци по Извештај за спроведени управни
постапки за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти на
територијата на Општина Кавадарци;
Заклучоци по Извештај за спроведени управни постапки за утврдување на
правен статус на бесправно изградени објекти на територијата на Општина
Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за утврдување на потребата од донесување
на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот
опфат;
Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко
планска документација за објекти надвор од планскиот опфат;
Решение за објавување на Одлука за утврдување на потребата од донесување
на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на
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бесправно изградени објекти со намена на земјиште;
Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска
документација за усогласување на намената на бесправно изградени објекти со
намена на земјиште;
Решение за објавување на Одлука за уредување и опремување на детски
игралишта во Општина Кавадарци;
Одлука за уредување и опремување на детски игралишта во Општина
Кавадарци;
Решение за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација
на Програмата за заштита и благосостојба на животните - третман на бездомни
кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни
површини без присуство на сопственикот за 2019 година и 2020 година;
Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за заштита
и благосостојба на животните - третман на бездомни кучиња, односно
нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без
присуство на сопственикот за 2019 година и 2020 година;
Решение за објавување на Програма за изменување и дополнување на
Програмата за заштита и благосостојба на животните - третман на бездомни
кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни
површини без присуство на сопственикот за 2021 година;
Програма за изменување и дополнување на Програмата за заштита и
благосостојба на животните - третман на бездомни кучиња, односно
нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без
присуство на сопственикот за 2021 година;
Решение за објавување на Одлука за откажување од корисничко право на
недвижна ствар за КО Кавадарци ;
Одлука за откажување од корисничко право на недвижна ствар за КО
Кавадарци ;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на
судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски
предмет ВПП.бр.55/20 поведен пред Основен суд Кавадарци;
Одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање
на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.55/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на
судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски
предмет ВПП.бр.58/20 поведен пред Основен суд Кавадарци;
Одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање
на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.58/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на
судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски
предмет ВПП.бр.62/20 поведен пред Основен суд Кавадарци;
Одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање
на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.62/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на
судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски
предмет ВПП.бр.65/20 поведен пред Основен суд Кавадарци;
Одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање
на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.65/20 поведен пред
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Основен суд Кавадарци;

Решение за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на

судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски
предмет ВПП.бр.54/20 поведен пред Основен суд Кавадарци;
Одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање
на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.54/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на
судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски
предмет ВПП.бр. 61/20 поведен пред Основен суд Кавадарци;
Одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање
на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр. 61/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на
судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски
предмет ВПП.бр.59/20 поведен пред Основен суд Кавадарци;
Одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање
на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.59/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на
судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски
предмет ВПП.бр.63/20 поведен пред Основен суд Кавадарци;
Одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање
на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.63/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на
судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски
предмет ВПП.бр.64/20 поведен пред Основен суд Кавадарци;
Одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање
на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.64/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката
за ослободување од надоместок за користење на просторот пред деловните
простории за вршење на дејност и намалување на висината на комуналната
такса;
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за ослободување од
надоместок за користење на просторот пред деловните простории за вршење на
дејност и намалување на висината на комуналната такса;
Решение за објавување на Одлука за примање на движна ствар –патничко
моторно возило (Мерцедес) од Агенција за управување со одземен имот-Скопје;
Одлука за примање на движна ствар –патничко моторно возило (Мерцедес) од
Агенција за управување со одземен имот-Скопје;
Решение за објавување на Одлука за примање на движна ствар-товарно
моторно возило(Фолсваген)од Агенција за управување со одземен имот-Скопје
и давање на трајно користење без надомест на ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ ,,
Кавадарци,;
Одлука за примање на движна ствар-товарно моторно возило(Фолсваген)од
Агенција за управување со одземен имот-Скопје и давање на трајно користење
без надомест на ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ ,, Кавадарци,;
Решение за објавување на Одлука за примање на движна-ствар-1 комплет/сет
спасувачки систем од Дирекција за заштита и спасување и давање на трајно
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користење без надомест
на Територијална противпожарна единица –
Кавадарци, ;
Одлука за примање на движна-ствар-1 комплет/сет спасувачки систем од
Дирекција за заштита и спасување и давање на трајно користење без надомест
на Територијална противпожарна единица – Кавадарци, ;
Решение за објавување на Одлука за примање на движна-ствар -1 комплет /сет
воздушни перници од Дирекција за заштита и спасување и давање на трајно
користење без надомест на Територијална противпожарна единица - Кавадарци
Одлука за примање на движна-ствар -1 комплет /сет воздушни перници од
Дирекција за заштита и спасување и давање на трајно користење без надомест
на Територијална противпожарна единица - Кавадарци
Решение за објавување на Одлука за примање на движна ствар –патничко
специјално моторно возило од ЈЗУ,,Општа Болница со проширена дејност,,
Кавадарци и давање на времено користење без надомест на Територијална
противпожарна единица – Кавадарци,;
Одлука за примање на движна ствар –патничко специјално моторно возило од
ЈЗУ,,Општа Болница со проширена дејност,, Кавадарци и давање на времено
користење без надомест на Територијална противпожарна единица –
Кавадарци,;
Решение за објавување на Одлука за примање донација материјално доброметални столбови за тротоари од Друштво за производство, трговија и услуги
“КОЖУВЧАНКА” ДОО увоз-извоз Кавадарци;
Одлука за примање донација материјално добро-метални столбови за тротоари
од Друштво за производство, трговија и услуги “КОЖУВЧАНКА” ДОО увозизвоз Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за примање донација материјално добротехничка документација проекти за инфраструктура, градежен и основен
сообраќаен проект од Друштво за услуги, трговија и производство “ВЕЛКОМ
ТРЕЈД” ДООЕЛ Кавадарци;
Одлука за примање донација материјално добро-техничка документација
проекти за инфраструктура, градежен и основен сообраќаен проект од Друштво
за услуги, трговија и производство “ВЕЛКОМ ТРЕЈД” ДООЕЛ Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства од
Буџетот на Општина Кавадарци за 2021 година (опожарени објекти);
Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина
Кавадарци за 2021 година (опожарени објекти);
Решение за објавување на Одлука за субвенционирање на ЈП за јавни
паркиралишта,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци;
Одлука за
субвенционирање на ЈП за јавни паркиралишта,,ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ,, Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Изменување и
дополнување на Годишен финансов План на ЈОУ Локален Вински Музеј за
регион Тиквеш-Кавадарци за 2021 година, донесен од Управен одбор на на ЈОУ
Локален Вински Музеј за регион Тиквеш-Кавадарци;
Одлука за давање согласност на Изменување и дополнување на Годишен
финансов План на ЈОУ Локален Вински Музеј за регион Тиквеш-Кавадарци за
2021 година, донесен од Управен одбор на на ЈОУ Локален Вински Музеј за
регион Тиквеш-Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за субвенционирање на ЈОУ Локален Вински
Музеј за регион –Тиквеш-Кавадарци;
Одлука за субвенционирање на ЈОУ Локален Вински Музеј за регион –ТиквешКавадарци;
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Решение за објавување на Одлука за усвојување на Извештај со арх.бр.0202/2

од 05.12.2020 година за активностите на КСП Подиум-Јадро Кавадарци за 2020
година, донесен од Управен одбор на КСП Подиум-Јадро Кавадарци;
Одлука за усвојување на Извештај со арх.бр.0202/2 од 05.12.2020 година за
активностите на КСП Подиум-Јадро Кавадарци за 2020 година, донесен од
Управен одбор на КСП Подиум-Јадро Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Изменување и
дополнување на Финансов план за работа на КСП Подиум-Јадро Кавадарци за
2021 година, донесен од Управен одбор на КСП Подиум-Јадро Кавадарци;
Одлука за давање согласност на Изменување и дополнување на Финансов
план за работа на КСП Подиум-Јадро Кавадарци за 2021 година, донесен од
Управен одбор на КСП Подиум-Јадро Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за субвенционирање на КСП Подиум-Јадро
Кавадарци;
Одлука за субвенционирање на КСП Подиум-Јадро Кавадарци;
Решение за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за работа на
Општинскиот Совет за превенција против малолетничка деликвенција на град
Кавадарци за 2020 година;
Заклучок за усвојување на Извештај за работа на Општинскиот Совет за
превенција против малолетничка деликвенција на град Кавадарци за 2020
година;
Решение за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на
Општинскиот Совет за превенција против малолетничка деликвенција на град
Кавадарци за 2021 година;
Заклучок за усвојување на Програма за работа на Општинскиот Совет за
превенција против малолетничка деликвенција на град Кавадарци за 2021
година;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Информација со
арх.бр.03-74/1 од 21.01.2021 година, донесена од пом. Директорот на
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци;
Одлука за давање согласност на Информација со арх.бр.03-74/1 од 21.01.2021
година, донесена од пом. Директорот на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Одлука со арх.бр. 0264/5 од 20.01.2021 година, за усвојување на ценовник за одржување на локални
патишта на територијата на Општина Кавадарци;
Одлука за давање согласност на Одлука со арх.бр. 02-64/5 од 20.01.2021 година, за
усвојување на ценовник за одржување на локални патишта на територијата на
Општина Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Одлука со арх.бр. 0264/4 од 20.01.2021 година за усвојување на ценовник за одржување на полски
патишта на територијата на Општина Кавадарци;
Одлука за давање согласност на Одлука со арх.бр. 02-64/4 од 20.01.2021 година за
усвојување на ценовник за одржување на полски патишта на територијата на
Општина Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност наОдлука со арх.бр. 0264/3 од 20.01.2021 година за усвојување на ценовник за одржување на
сообракајни знаци и столбови на територијата на Општина Кавадарци и за
одржување на урбана опрема на територијата на Општина Кавадарци;
Одлука за давање согласност наОдлука со арх.бр. 02-64/3 од 20.01.2021 година за
усвојување на ценовник за одржување на сообракајни знаци и столбови на
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територијата на Општина Кавадарци и за одржување на урбана опрема на
територијата на Општина Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Одлука со арх.бр. 0264/2 од 20.01.2021 година за усвојување на ценовник за одржување на поплочени
улици и прередување на гранитни коцки на територијата на Општина
Кавадарци
Одлука со арх.бр. 02-64/2 од 20.01.2021 година за усвојување на ценовник за
одржување на поплочени улици и прередување на гранитни коцки на
територијата на Општина Кавадарци
Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Одлука со арх.бр. 0253/1 од 15.01.2021 година за утврдување на висина на бод за исплата на плата на
административни службеници вработени во ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука со арх.бр. 02-53/1 од 15.01.2021 година за
утврдување на висина на бод за исплата на плата на административни
службеници вработени во ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Одлука со
арх.бр.117/1 од 15.01.2021 година, за утврдување на вредност на бодот за исплата
на плати на административните службеници вработени во ЈП,,ПАРКИНГ
КАВАДАРЦИ,, Кавадарци
Одлука за давање согласност на Одлука со арх.бр.117/1 од 15.01.2021 година, за
утврдување на вредност на бодот за исплата на плати на административните
службеници вработени во ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци
Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Измена и
дополнување на Годишен План за вработување за 2021 година ЈОУ Локален
Музеј Галерија Кавадарци, донесен од д иректорот на ЈОУ Локален Музеј
Галерија Кавадарци;
Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен План за
вработување за 2021 година ЈОУ Локален Музеј Галерија Кавадарци, донесен од
д иректорот на ЈОУ Локален Музеј Галерија Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за ажурирање процена на загрозеност на
подрачјето на Општина Кавадарци од сите ризици и опасности;
Одлука за ажурирање процена на загрозеност на подрачјето на Општина
Кавадарци од сите ризици и опасности;
Решение за објавување на Одлука за давање на согласност на Одлука со
арх.бр.04-642/3 од 10.12.2020 година за отуѓување движни ствари, донесена од
Училишен Одбор на ООУ,,Страшо Пинџур,, Кавадарци;
Одлука за давање на согласност на Одлука со арх.бр.04-642/3 од 10.12.2020
година
за отуѓување движни ствари, донесена од Училишен Одбор на
ООУ,,Страшо Пинџур,, Кавадарци;
Решение за објавување на Одлука за давање согласност за измена и
дополнување на Годишен План за вработување за 2021 година во Општина
Кавадарци;
Одлука за давање согласност за измена и дополнување на Годишен План за
вработување за 2021 година во Општина Кавадарци;
Решение за објавување на, Одлука за кофинансирање на Проектот“Регулација
и уредување на речно корито на река Луда Мара,
Одлука за кофинансирање на Проектот“Регулација и уредување на речно
корито на река Луда Мара
Решение за објавување на Одлука за давање согласност за размена на
недвижни ствари во сопственост на Република Северна Македонија и Општина
Кавадарци – корисник Центар за управување со кризи Кавадарци со недвижни
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ствари сопственост на Општина Кавадарци;
Одлука за давање согласност за размена на недвижни ствари во сопственост на
Република Северна Македонија и Општина Кавадарци – корисник Центар за
управување со кризи Кавадарци со недвижни ствари сопственост на Општина
Кавадарци;
Решение за објавување на Програма за изменување и дополнување на
Програмата за комунални дејности за 2021 година
Програма за изменување и дополнување на Програмата за комунални дејности
за 2021 година
Програма за изменување и дополнување на Програмата за комунални дејности
за 2021 година
Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Одлука со арх.бр.
02-93/3 од 27.01.2021 за донација за остварување на проект од јавен интерес за
АД Градски ракометен клуб Тиквеш 2014 Кавадарци, донесена од Управен одбор
на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци;
Одлука за давање согласност на Одлука со арх.бр. 02-93/3 од 27.01.2021 за
донација за остварување на проект од јавен интерес за АД Градски ракометен
клуб Тиквеш 2014 Кавадарци, донесена од Управен одбор на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци;
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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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување
на Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кавадарци за
2020 година (4-ти Квартал)
1. СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за усвојување на Квартален Извештај за
извршување на Буџетот на Општина Кавадарци за 2020 година (4-ти
Квартал), донесен на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/1
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
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- 4-ти квартал,
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница, одржaна на ден 29.01.2021
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-4-ти квартал
1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот Извештај за извршувањето на Буџетот на
Општина Кавадарци за 2020 година-4-ти квартал.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот (8) ден од денот на објавувањето во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,
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Бр.08-370/1
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за утврдување на изгледот на фасади на колективни
станбени објекти на подрачјето на Општина Кавадарци
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на изгледот на фасади на
колективни станбени објекти на подрачјето на Општина Кавадарци, донесена
на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021
година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/2
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(“Службен Весник на РМ” бр.5/2002), член 67-а од Законот за изменување и дополнување
на Законот за градење (“Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14,
187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18,
168/18,Сл.Весник на РСМ “ бр.244/19 и 18/20) Скици за утврдување на изглед на фасади
на згради арх.бр.11-955/1 од 10.02.2020 година, арх.бр.11-956/1 од 10.02.2020 година и
арх.бр. 11-365/1 од 22.01.2021, и Програма за уредување на градежно земјиште на простор
на општина Кавадарци за 2021 бр. 08-6496/10 од 16.12.2020 година, член 132 став 1 од
Статутот на општина Кавадарци (“Сл.Гласник на општина Кавадарци” бр.8/05…64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден 29.01.2021
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на изгледот на фасади на објекти во централнто градско подрачје
Член 1
Се утврдува изгледот на фасадите на станбени објекти за колективно домување
на ул.,,29-ти Ноември’’ бр.20, ул.,,29-ти Ноември’’ бр.22, ул.,,29-ти Ноември’’ бр.24,
ул.,,Блажо Алексов” бр.1, ул.,,Блажо Алексов” бр.3, ул.,,Блажо Алексов” бр.51, ул.,,Цветан
Димов” бр.5, ул.,,Цветан Димов” бр.7, ул.,,Цветан Димов” бр.9, ул.,,Беласица” бр.1,
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ул.,,Беласица” бр.3, ул.,,Беласица” бр.5, ул.,,Беласица” бр.7, ул.,,Страшо Пинџур” бр.63,
ул.,,7-ми Септември” бр.64, ул.,,7-ми Септември” бр.70, ул.,,7-ми Септември” бр.72, ул.,,Иво
Андриќ” бр.2, ул.,,Иво Андриќ” бр.4, ул.,,Иво Андриќ” бр.6,
ул.,,Ленинова” бр.26,
ул.,,Игман” бр.19, ул.,,Ѓуро Салај” бр.15, како што е предвидено во Скиците арх.бр.11-365/1
од 22.01.2021 година, од општина Кавадарци.
Член 2
Со утврдување на изгледот на фасадата се обезбедува изведување на градежни
работи на објекти кои се утврдени како објекти од значење за Општина Кавадарци.
Член 3
Составен дел на оваа Одлука се проект – скиците наведен во член 1 од оваа
Одлука.
Член 4
Општина Кавадарци ќе обезбеди финансиски средства од сопствен Буџет за
изведување на градежните работи за реализација на одлуката, врз основа на проект –
скиците.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен
Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-370/2
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за ко-финансирање на Проектот,, Реконструкција на
водоводна линија за краци на улица ,,Илинденска,, крак на улица,,Маршал
Тито,, со асфалтирање
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за ко-финансирање на Проектот,,
Реконструкција на водоводна линија за краци на улица ,,Илинденска,,
крак на улица,,Маршал Тито,, со асфалтирање, донесена на Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/3
01.02.2021 година

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
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Кавадарци

м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник
на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци (“Сл.Гласник на
општина Кавадарци” бр.8/05……..64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден 29.01.2021 година,
донесе
ОДЛУКА
за кофинансирање на Проектот ,,Реконструкција на водоводна линија за краци
на улица ,,Илинденска, крак на улица,, Маршал Тито,,
со асфалтирање,,
Член 1
Со оваа одлука се обезбедуваат парични средства во висина од
1. 923. 754 денари
за учество на Општина Кавадарци-Локална Самоуправа во Проектот ,,Реконструкција на
водоснабдителен систем на дел од ул,,Илинденска, ул,,Маршал Тито со асфалтирање”.
Член 2

Вкупната проценета вредност на Проектот ,,Реконструкција на водоводна линија
за краци на улица ,,Илинденска, крак на улица,, Маршал Тито,, со асфалтирање,,
изнесува 5. 075. 982 денари со вклучен ддв. Средствата во износ од 3. 152. 228 денари се
обезбедени во вид на грант средства од Министерството за Финансии – Проект за
подобрување на општинските услуги а кофинансирањето на Општина Кавадарци е во
висина од 1 923 754 денари.

Член 3
Финансиските средства за учество на општината од член 1, ќе се обезбедат од Буџетот
на општина Кавадарци за 2021 година.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во ,,Службен
Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-370/3
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за ко-финансирање на предлог регионален
проект,,Инсталирање на мерни станици за СМАРТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО за
општините Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија”
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за ко-финансирање на предлог регионален
проект,,Инсталирање на мерни станици за СМАРТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО за
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општините Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија”, донесена на
Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021
година.

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

Бр.09-630/4
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник
на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци (“Сл.Гласник на
општина Кавадарци” бр.8/05……..64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден 29.01.2021 година,
донесе
ОДЛУКА
за ко-финансирање на предлог регионален проект
,,Инсталирање на мерни станици за СМАРТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО за општините
Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија”
Член 1
Со оваа одлука се обезбедуваат парични средства за учество на Општина КавадарциЛокална Самоуправа во проектот ,,Инсталирање на мерни станици за СМАРТ
ЗЕМЈОДЕЛСТВО за општините Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија”.
Член 2
Вкупната проценета вредност на регионалниот проект изнесува
10. 000. 000
денари со вклучен ДДВ. Средствата во износ од 9. 000. 000 денари ќе се обезбедат од Биро
за регионален развој, а останатите 1. 000. 000 денари ќе се обезбедат од другите општини
Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија.
Член 3
Ко-финансирањето на општина Кавадарци е во висина од 450.000 денари за
поставување на 18 мерни станици, и ќе се обезбедат од Буџетот на општина Кавадарци за
2021 година.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во ,,Службен
Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-370/4
29.01.2021 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005, 14/10, 24/10, 38/19,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност за спогодбено раскинување на
Договор за набавка на мотoрни бензини и дизел гориво бр.19-5189/8 од
01.12.2020 година
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за спогодбено раскинување
на Договор за набавка на мотoрни бензини и дизел гориво бр.19-5189/8 од
01.12.2020 година, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/5
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ” бр.05/02), а во врска со член 120 став 1 ал.-а од Законот за јавни
набавки (“Сл.весник на РМ” бр.24/2019), член 122 од Законот за облигациони односи
(“Сл.весник на РМ” бр.18/01, 04/02, 05/03, 84/08, 81/09, 161/09 и 123/13), член 132 став 1 од
Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05…64/20),

Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна
година, донесе

на ден

29.01.2021

ОДЛУКА
За давање Согласност за спогодбено раскинување на
Договор за набавка на моторни бензини и дизел гориво
бр.19-5189/8 од 01.12.2020 година
Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Кавадарци дава Согласност за спогодбено
раскинување на Договор за набавка на моторни бензини и дизел гориво бр.19-5189/8 од
01.12.2020 година, склучен помеѓу Општина Кавадарци и ДПТУ ТРИТЕРОЛ ДООЕЛ
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Скопје, со арх.бр. 19-5189/8 од 01.12.2020 година (на Општина Кавадарци) и арх.бр.03-68 од
12.11.2020 година (на ДПТУ ТРИТЕРОЛ ДООЕЛ Скопје).

Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци или од него овластено
лице да склучи писмена Спогодба за раскинување на горецитираниот договор со
следната содржина:
СПОГОДБА
За раскинување на Договор за набавка на моторни бензини и дизел гориво бр.19-5189/8
од 01.12.2020 година
Член 1
Со Договор за набавка на моторни бензини и дизел гориво за потребите на
Општина Кавадарци заверен со арх.бр. 19-5189/8 од 01.12.2020 година и арх.бр. 03-68 од
12.11.2020 година кај Носителот на набавката, договорните страни ги уредија
меѓусебните права и обврски во врска со набавка на моторни бензини и дизел гориво за
потребите на Општина Кавадарци, по вид, карактеристики и количини согласно
Техничката спецификација и Понудата на Носителот на набавката, кои Носителот на
набавката се обврзува да ги испорача, а Нарачателот да ги преземе и плати во
согласност со одредбите на договорот.
Член 2
Поради променети околности кои настапиле по склучување на договорот и
објективна неможност за исполнување на обврските од страна на Носителот на
набавката, поради продажба на бензинска пумпа во Општина Кавадарци, согласно
доставено писмено Известување бр.41-81/10 од 05.01.2021 година од страна на Носителот
на набавката,
Потписниците слободно, сериозно и непоколебливо СПОГОДБЕНО го
раскинуваат Договорот за набавка на моторни бензини и дизел гориво, така што двете
страни се ослободуваат од своите обврски за негово исполнување.
Член 3
Со оглед на тоа што постојат меѓусебни побарувања настанати со исполнување на
дел од обврските од Договорот, потписниците вршат порамнување со взаемни
попуштања така што:
- Потписниците се согласни Носителот на набавката да достави фактура со
Спецификација на сметки за набавеното течно гориво со безготовински картички , од
денот на склучување на договорот до денот на спогодбеното раскинување;
- Нарачателот се обврзува да му ја плати фактурата на Носителот на набавката во
рок до 60 дена од приемот на фактурата;
- Потписниците спогодбено се откажуваат од правото да бараат надомест на
штета поради неисполнување.
Член 4
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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 Основен суд Кавадарци.
Член 5
Оваа Спогодба е составена во 4 (четири) истоветни примероци од кои по 2 (два) за
секоја договорна страна.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл.гласник
на Општина Кавадарци”.
Бр.08-370/5
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување
на Годишен Извештај на единиците на локална самоуправа за напредокот на
состојба со еднаквите можности за жените и мажите Општина Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за усвојување на Годишен Извештај на единиците
на локална самоуправа за напредокот на состојба со еднаквите можности
за жените и мажите Општина Кавадарци, донесен на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/6
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(’’Сл.весник на РМ“ бр.05/02), член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци
,,(Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20),
расправајќи по Годишниот Извештај на единиците на локална самоуправа за
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напредокот на состојба со еднаквите можности за жените и мажите - Општина
Кавадарци,
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна
29.01.2021 година, донесе

на ден

З А К Л У Ч О К
1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај на единиците на локална
самоуправа за напредокот на состојба со еднаквите можности за
жените и мажите - Општина Кавадарци.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник“ на Општина Кавадарци .
Бр.08-370/6
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување
Локален акционен план и програма на Комисијата за родова рамноправност
за 2021 година
1.СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за усвојување на Локален акционен план и
програма на Комисијата за родова рамноправност за 2021 година, донесен
на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021
година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/7
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(’’Сл.весник на РМ“ бр.05/02), член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци
,,(Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20),
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расправајќи по Локалниот акционен план и програма на Комисијата за родова
рамноправност за 2021 година,
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна
29.01.2021 година, донесе

на ден

З А К Л У Ч О К
1. СЕ УСВОЈУВА Локалниот акционен план и програма на Комисијата за
родова рамноправност за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објават
во “Службен гласник“ на Општина Кавадарци .
Бр.08-370/7
29.01.2022 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување
Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина
Кавадарци во областа на спорт и млади во 2020 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на
Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на
спорт и млади во 2020 година, донесен на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/8
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
01.02.2021 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.05/02), член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци
,,(Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20),
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расправајќи по Извештајoт за реализација на Програмата за активностите на
Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2020 година,
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна
29.01.2021 година, донесе

на ден

З А К Л У Ч О К
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајoт за реализација на Програмата за
активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во
2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник“ на Општина Кавадарци .
Бр.08-370/8
29.01.2023 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување
Извештај за реализација на Програмата за изградба реконструкција и
одржување на локалните патишта во Општина Кавадарци за 2020 година
1.СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на
Програмата за изградба реконструкција и одржување на локалните
патишта во Општина Кавадарци за 2020 година, донесен на Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/9
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

стр.

20

бр.68 Службен гласник на Општина Кавадараци 01.02.2021 г од.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(’’Сл.весник на РМ“ бр.05/02), член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци
,,(Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20),
расправајќи по Извештајoт за реализација на Програмата за изградба
реконструкција и одржување на локалните патишта во Општина Кавадарци за
2020 година,
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна
29.01.2021 година, донесе

на ден

З А К Л У Ч О К
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајoт за реализација на Програмата за изградба
реконструкција и одржување на локалните патишта во Општина
Кавадарци за 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во “Службен гласник“ на Општина Кавадарци .
Бр.08-370/9
29.01.2024 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за донесување на Детален Урбанистички План за У3
14, Дел од Блок 14.8, ООУ,,Димката Ангелов Габерот,, Општина Кавадарци ,
плански период 2020-2025

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на Детален Урбанистички План за
У3 14, Дел од Блок 14.8, ООУ,,Димката Ангелов Габерот,, Општина
Кавадарци , плански период 2020-2025, донесена на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/10

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
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01.02.2021 година
Кавадарци

ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, член 22 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен Весник на Република Македонија,, бр.5/2002),
член 41 точка 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(”Сл.весник на РМ” бр.199/14....168/18), член 20 став 3 од Закон за урбанистичко
планирање(,,Сл.Весник на РСМ,, бр.32/20) член 8 2 став 1 точка 6 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,бр.8/05,
14/10, 24/10, 38/19, 64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна
29.01.2021 година, донесе,

на ден

ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички план
за У3 14, дел од Блок 14.8 ООУ,,Димката Ангелов Габерот,, КО Ваташа,
Општина Кавадарци, со плански период (2020-2025)

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци донесува Детален
урбанистички план за У3 14, дел од Блок 14.8 ООУ,,Димката Ангелов Габерот,, КО
Ваташа, Општина Кавадарци, со плански период (2020-2025).
Документацијата за донесување на Детален урбанистички план за У3 14, дел
од Блок 14.8 ООУ,,Димката Ангелов Габерот,, КО Ваташа, Општина Кавадарци, со
плански период (2020-2025), 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), член 27 од Закон за урбанистичко
планирање(,,Сл.Весник на РСМ,, бр.32/20),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).
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Член 2
Просторот за кој се донесува Детален урбанистички план за У3 14, дел од
Блок 14.8 ООУ,,Димката Ангелов Габерот,, КО Ваташа, Општина Кавадарци, со
плански период (2020-2025), е со вкупна површина од 0.5 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 У3 14, дел од Блок 14.8 ООУ,,Димката Ангелов
Габерот,, КО Ваташа, Општина Кавадарци, со плански период (2020-2025).
Согласност од Министерството за транспорт и врски бр.24-387/2 од
22.01.2021 година .
Член 4
Одлуката за донесување Детален урбанистички план за У3 14, дел од Блок
14.8 ООУ,,Димката Ангелов Габерот,, КО Ваташа, 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 У3
14, дел од Блок 14.8 ООУ,,Димката Ангелов Габерот,, КО Ваташа, Општина
Кавадарци, со плански период (2020-2025), истиот станува составен дел на
електронскиот регистар на донесени урбанистички планови во рамки на
информацискиот систем е-урбанизам со бр.на постапка 27922.
Член 6
Општина Кавадарци - Детален урбанистички план за У3 14, дел од Блок 14.8
ООУ,,Димката Ангелов Габерот,, КО Ваташа, 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”.
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Бр.08-370/10
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за донесување на Техничка исправка на
урбанистички план за ГП 17.57 Урбанистички План за село Сопот КО Сопот
Општина Кавадарци (донесен со Одлука бр.08-3604/20 од 10.07.2019 година)

`1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на Техничка исправка на
урбанистички план за ГП 17.57 Урбанистички План за село Сопот КО Сопот
Општина Кавадарци (донесен со Одлука бр.08-3604/20 од 10.07.2019
година)донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/11
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на
РМ бр.5/2002), a во врска со член 36 од Законот за урбанистичко планирање (,,Сл.Весник
на РСМ,, бр.32/20), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на
Општина Кавадарци бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден 29.01.2021
година, донесе
О Д Л У К А

за донесување на Техничка исправка на урбанистички план за ГП 17.57
Урбанистички План за село Сопот КО Сопот Општина Кавадарци
(донесен со Одлука бр.08-3604/20 од 10.07.2019 година)ЈП за стопанисување со
спортски објекти,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци,
изработена од БИЛД ДООЕЛ Скопје
ЈП за стопанисување со спортски објекти,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци
ЈП за стопанисување со спортски објекти,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци
Член 1
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Со оваа Одлука се донесува Техничка исправка на урбанистички план за ГП 17.57

Урбанистички План за село Сопот КО Сопот Општина Кавадарци (донесен со
Одлука бр.08-3604/20 од 10.07.2019 година)ЈП за стопанисување со спортски
објекти,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци, изработена од БИЛД ДООЕЛ
Скопје, по добиеното позитивно мислење со бр.11-298/4 од 26.01.2021 година, од
Комисијата за урбанизам, формирана од Градоначалникот на Општина
Кавадарци, врз основа на одредбите на член 38 од Законот за урбанистичко
планирање со Решение бр.11-4285/1 од 14.09.2020 година.
Член 2
Техничката исправка на урбанистички план за ГП 17.57 Урбанистички План за

село Сопот КО Сопот Општина Кавадарци (донесен со Одлука бр.08-3604/20 од
10.07.2019 година), тех.бр.0801-34/21 од јануари 2021 година е составен дел на
Урбанистички План за село Сопот КО Сопот Општина Кавадарци со арх.бр.083604/20 од 10.07.2019 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
гласник на Oпштина Кавадарци”.
Бр.08-370/11
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучоци по
Извештајот за спроведени управни постапки за утврдување на правен статус
на бесправно изградени објекти на територијата
на Општина Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Заклучоци по Извештајот за спроведени управни постапки
за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти на
територијата на Општина Кавадарци, донесени на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/12
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(’’Сл.весник на РМ“ бр.05/02), член 132 став 21 од Статутот на Општина Кавадарци
,,(Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20),
расправајќи по Извештајот за спроведени управни постапки за утврдување на
правен статус на бесправно изградени објекти на територијата на Општина
Кавадарци,
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна
29.01.2021 година, донесе

на ден

З А К Л У Ч О Ц И
3. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за спроведени управни постапки за
утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти на
територијата на Општина Кавадарци, доставен од Секторот за
комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната
средина.
4. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Комисиите формирани за утврдување на правен
статус на бесправно изградените објекти да постапат по доставените
барања од имателите на бесправните објекти и доказите за приклучок
на комунална инфраструктура и/или сметка за јавни услуги (струја,
вода итн.), а доколку бесправниот објект нема инфраструктурни
приклучоци да достават изјава заверена на нотар дадена под кривична
и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека бесправно
изградениот објект е изграден пред стапување во сила на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти, со што барателите
превземаат на сопствена одговорност, дека бесправно изградениот
објект за кој е поднесено барањето е изграден пред влегување во сила
на Законот.
5. Сателитските снимки не се докази кои што се бараат во управната
постапка и да не се постапува по нив;
6. Заклучоците влегуваат во сила со денот на донесувањето а ќе се
објават во “Службен гласник“ на Општина Кавадарци .
Бр.08-370/12
29.01.2025 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
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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 Одлуката 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 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/13
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа(Сл.весник на РМ” бр.5/2002), a во врска со член 10 став 4 од Законот
за постапување со бесправно изградени објекти (,,Службен весник на Република
Македонија“бр.23/11, 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, бр.31/16и 190/17), член 132 став 1
одСтатутот наОпштина Кавадарци (,,Сл.весник на Општина Кавадарци”
бр.8/05,14/10, 24/10, 38/19, 64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден
29.01.2021 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 ќе се изврши
документирање на состојбата која е утврдена на лице место, за следните барања:
1. Барање бр.14-5128од 31.08.2011год. на барателот Роса Ганчева од Неготино со
стан на ул,,Илинденска,,бр.60,за утврдување на правен статус на бесправен објект,
-Викенд куќазграда бр.10 изграден во мв,,Осојница,, на КП бр. 927/1 КО Ресава.
2. Барање бр.15-165од 15.05.2018год. на барателот Игор Тодоров од Кавадарци со
стан на ул,,9 ти мај ,,бр.7,за утврдување на правен статус на бесправен објект,

- Викенд куќа зграда бр.3 изграден во мв,,Венчата Смрека,, на КП бр.911/1
КО Ресава.
3. Барање бр.15- 840 од 31.12.2018год. на барателот Ана Гацев и Даница
Малиновска од Кавадарци ,за утврдување на правен статус на бесправен
објект,
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-Викенд куќа зграда бр.1 изграден во мв,,Под ридот,, на КП бр.900/1 КО Ресава.

4. Барање бр.15 – 515од 16.11.2018год. на барателот Трајко Најдов од
Кавадарци со стан на ул,,12те другари,,бр.37,за утврдување на правен
статус на бесправен објект,
- Помошен објект зграда бр.1 , изграден во мв,,Полана јаворја,, на КП
бр.1502 и КПбр.1500 КО Ваташа.
5. Барање бр.14-315 од 19.05.2011год. на барателот Јован Шишков од
Кавадарци со стан на ул,,Пане Мешков,,бр.6 с.Ваташа,за утврдување на
правен статус на бесправен објект,
-

Викенд куќа зграда бр.1 изграден во мв,,Браната,, на КП бр.3455и КПбр.3701 КО
Ваташа.

6. Барање бр.14-520 од 03.06.2011год. на барателот Љубица Кимова од
Кавадарци со стан на ул,,Партизанска ,,бр.5 , за утврдување на правен
статус на бесправен објект,
-

Станбен простор зграда бр.1 изграден во мв,,Голи газ,, на КП бр.3320 / 15 и
КП бр.4201 КО Кавадарци 1(вон).

7. Барање бр.14-7217 од 03.09.2011год. на барателот Ристо Коцев од
Кавадарци со стан на ул,,Фердо Поп Ѓеорѓиев ,,бр.6 с.Ваташа, за
утврдување на правен статус на бесправен објект,
-

Викенд куќа зграда бр.1 изграден во мв,,Брдарови ораи,, на КП бр.3448 и
КО Ваташа.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-370/13
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
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РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко планска документација за усогласување на намената на
бесправно изградени објекти со намена на земјиште
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко планска документација за усогласување на намената на
бесправно изградени објекти со намена на земјиште, донесена на Седница
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/14
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
01.02.2021 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 одЗаконот 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, бр.31/16и 190/17), член 132 став 1 од
Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.весник на Општина Кавадарци” бр.8/05,
14/10, 24/10, 38/19, 64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе
О Д Л У К А
За утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска
документација за усогласување на намената на бесправно изградените
објекти со намените на земјиштето
Член 1
Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправно
изградените објекти кои треба да се вклопат во поединачни зони со намената на
земјиштето и општиот режим на градење, на тој начин што со идната
урбанистичко планска докумантација ќе се изврши усогласување со состојбата
која е утврдена на лице место, за следното барање:
Барање бр.14-2247од 12.08.2011год. на барателот Велика Поповска од Кавадарци
со стан на ул,,Орце Николов,,бр.72, за утврдување на правен статус на бесправен
објект,
-

станбен и помошен објектзграда бр.1 и зграда 2, изграден на ул,,Орце
Николов,,бр.72, на КП бр. 10220 КО Кавадарци 2.

Член 2
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Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-370/14
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за уредување и опремување на детски игралишта во
Општина Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за уредување и опремување на детски игралишта
во Општина Кавадарци, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/15
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(“Службен Весник на РМ” бр.5/2002), член 67-а од Законот за изменување и
дополнување на Законот за градење (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16,
31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18) и (“Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.244/19 и 18/20), Предмер пресметки за уредување на
детски игралишта и арх.бр. 11-366/1 од 22.01.2021, и Програма за комунални
дејности на општина Кавадарци за 2021 бр. 08-6496/14 од 16.12.2020 година, член
132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци (“Сл.Гласник на општина
Кавадарци” бр.8/05...64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна
година, донесе

на ден

29.01.2021

ОДЛУКА
За уредување и опремување на детски игралишта во Општина Кавадарци
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Член 1
Се уредуваат и опремуваат детски игралишта на ул.,,Црноречка’’ бр.20,
ул.,,Булевар Никола Минчев’’, ул.,,Ѓоре Брушански’’, населба ,,Бел Камен”, населба
,,Цветан Димов”, ,,Индустриско училиште”, населба Глишиќ, село Возарци
(Детска градинка и Основно училиште), село Дреново како што е предвидено во
Предмер Пресметките со арх.бр.11-366/1 од 22.01.2021 година, од општина
Кавадарци.
Член 2
Со уредувањето на детските игралишта се обезбедува изведување на
градежни работи на детски игралишта кои се утврдени како игралишта од
значење за Општина Кавадарци.
Член 3
Составен дел на оваа Одлука се проект – пресметките наведени во член 1
од оваа Одлука.
Член 4
Општина Кавадарци ќе обезбеди финансиски средства од сопствен Буџет
за изведување на градежните работи за реализација на одлуката, врз основа на
проект – пресметките.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-370/15
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување
на Извештај за реализација на Програмата за заштита и благосостојба на
животните - третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и
регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на
сопственикот
за 2019 година и 2020 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Извештај за реализација на
Програмата за заштита и благосостојба на животните - третман на
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бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња,
затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2019
година и 2020 година, донесен на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/16
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(’’Сл.весник на РМ“ бр.05/02), член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци
,,(Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20),
расправајќи по Извештајoт за реализација на Програмата за заштита и
благосостојба на животните - третман на бездомни кучиња, односно
нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без
присуство на сопственикот за 2019 година и 2020 година,
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна
29.01.2021 година, донесе

на ден

З А К Л У Ч О К
1.СЕ УСВОЈУВА Извештајoт за реализација на Програмата за заштита и
благосостојба на животните - третман на бездомни кучиња, односно
нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без
присуство на сопственикот за 2019 година и 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник“ на Општина Кавадарци .

Бр.08-370/16
29.01.2026 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
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РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за
заштита и благосостојба на животните - третман на бездомни кучиња,
односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни
површини без присуство на сопственикот за 2021 година

1.СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на Програмата
за заштита и благосостојба на животните - третман на бездомни кучиња,
односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни
површини без присуство на сопственикот за 2021 година, донесена на
Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021
година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/17
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 28 став 1, 2, 3 и 4 од Законот за заштита и благосостојба наживотните
(„Службен весник на Република Македонија" бр.149/14, 149/15 и 53/16) и член 36 став 1
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.Весник на Република
Македонија,,бр.5/02), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Службен
гласник на Општина Кавадарци,,бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20 ),

Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница, одржaна на ден 29.01.2021
година, донесе,
ПРОГРАМА
За изменување и дополнување на Програмата за заштита и благосостојба на
животните – третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња,
затекнатн на јавни површини без присуство на сопственикот – за 2021 година

Член 1
Во Програмата за заштита и благосостојба на животните - третман на
бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни
површини без присуство на сопственикот со арх.бр. 08-6496/18 од 16.12.2020 година
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.66/20), се врши следната измена и
дополнување:
Во глава Вовед , во став 4, текстот се менува и гласи:
,, Општите мерки ги организира Јавното претпријатие за комунални работи Комуналец
Кавадарци и се спроведуваат во соработка со останатите надлежни институции и регистрирани
субјекти овластени за вршење на дејност - прифатилиште Ветеринарна Станица Неготино ул.
Маршал Тито бр.12 Неготино. Посебни (специфични) мерки за заштита на населението и третман
на бездомни улични кучиња се:,,
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Во глава III. Финансирање
По завршување на став 1 се додава нов текст кој гласи ;
,, Со обезбедениот буџет се очекува приближно да се заловат 120 кучиња бездомници, на
целото подрачије на општина Кавадарци,,

Во останатиот дел Програмата останува непроменета.
Член 2
Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-370/17
29.01.2027 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за откажување од корисничко право на недвижна
ствар за КО Кавадарци
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за откажување од корисничко право на
недвижна ствар за КО Кавадарци, донесена на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/18
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 79 став 2 од Законот за приватизација и запуп на
градежно земјиште во државна сопственост ( Сл. Весник на РСМ бр. 4/05, 13/07,
165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16), член 36 став 1
точка 15 од Законот за локалната самоуправа ( Сл.весник на РМ бр. 5/02,) и член
132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци ( ,,Сл. Гласник на Oпштина
Каваадрци ,, бр. 08/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница, одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за откажување од корисничко право на недвижна ствар за
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КО Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци, се откажува од корисничкото право
на недвижна ствар, прибележано на дел од КП 12462/3 KO Кавадарци,
новоформирани КПбр. 12462/8 КО Кавадарци , со површина од 3м2 и КП 12462/7
со површина од 16 м2 евидентирана во Имотен лист бр. 1, издаден од Агенција за
катастар на недвижности под бр.1105-16331/2020 од 09.12.2020 година, согласно
Геодетски елаборат за нумерички податоци бр.0801-130/2020 од 25.09.2020
година на ДГРИ„Геодата Инжинеринг ДООЕЛ – Кавадарци.
Член 2
Откажувањето на корисничкото право претставува основ за бришење на
корисничкото право од имотен лист, ослободување од товар со цел непречено
оформување на градежна парцела ГП бр.1.55 и ГП бр. 1.56 согласно ДУП за
плански опфат Памучна станица Кавадарци 2010-2015, донесен со Одлука на
Совет на Општина Кавадарци 07-6101/10 од 20.12.2011 година.
Член 3
СЕ ЗАДОЛЖУВА, лицето кое има правен интерес за престанок на
корисничкото право, на сметка на Буџет на Општина Кавадарци, НБРМ, жиро
сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник 7320140363 630 19,
приходна шифра 725939 00, цел на дознака други неданочни приходи, да уплати
на име надоместок во износ од 25 еур по м2 во денарска противвредност за
површина од 19м2, односно севкупно 29.260,оо денари, согласно Извештај од
извршена процена на вредност на недвижен имот на градежно земјиште бр.0315/1 од 10.06.2020 година, изработен од ДТЛППУТ, увоз- извоз „ОПТИМА
ЛОГИСТИК“АГ ДООЕЛ- Кавадарци.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-370/18
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
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за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.55/20 поведен пред Основен суд Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.55/20 поведен пред Основен суд Кавадарци, донесена на Седница
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-630/19
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 5/02), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/2020),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на
меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.55/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.55/20,
поведен пред Основен суд Кавадарци.
ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА
1. Предмет на оваа Судска Спогодба е регулирање на меѓусебните односи
помеѓу спогодбените страни кои произлегуваат од поведен судски предмет пред
Основен суд Кавадарци ВПП.бр.55/20 за определување на правичен паричен
надоместок за експроприрано земјиште дел од кп.бр.14312/2 м.в.,,Кузман
Јосифовски’’култура гнз со новоформираната кп бр.14312/18 во површина од 27
м2 со право на сопственост на Александар Мојсов од Кавадарци со живеалиште
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на ул.,,Кузман Јосифовски’’ бр.24, по имотен лист бр.10383 КО Кавадарци,
согласно Решение за експропријација Екс.бр.25-48 од 26.03.2020 година донесено
од страна на Министерството за финансии – Подрачно одделение за првостепена
управна постапка во Кавадарци,заради градење на објект за општа употреба –
дел од ,,Западен Булевар’’ локалитет „Коњски Дупки“, предвиден со Проект за
инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на дел од
ул.„Западен Булевар“ – локалитет „Коњски дупки“ Кавадарци, со тех.бр.0506/2019 изработен од Друштво за проектирање, инженеринг, услуги и трговија
„ИНТ Глобал Инженеринг“ АВ увоз – извоз ДООЕЛ Битола, преку полномошник
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО ПАРТНЕР ГРУП ДОО Скопје со
дел.бр.11-1771/2 од 13.03.2020 година, согласно Геодетски елаборат за геодетски
работи за посебни намени за нумерички податоци за реализација на
урбанистички планови и урбанистичко – планска документација КО Кавадарци
град и КО Кавадарци вон град со деловоден број 0802-286 од 18.02.2020 година
изработен од ТДГР,,ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР’’ДООЕЛ Кавадарци.
2. Страните на Судската Спогодба се согласни за експроприраното
земјиште од точка 1 на оваа спогодба предлагачот – Општина Кавадарци –
Локална самоуправа на име правичен паричен надомест да му исплати на
противникот Александар Мојсов од Кавадарци ул.,,Кузман Јосифовски’’бр.24
Кавадарци, износ од 923,00 ден./м2 односно за 27 м2 надоместок во вкупен износ
од 24.921,00 денари.
3. Противникот е согласен надоместокот во износ од 24.921,00 денари
предлагачот - Општина Кавадарци Локална самоуправа да го плати во рок од 30
дена од денот на потпишувањето на Судската Спогодба, на трансакциона сметка
на противникот.
4. Оваа Судска Спогодба го опфаќа целиот предмет на спорот
опфатен во предметот кој пред овој суд се води под ВПП.бр.55/20.
5. Со потпишувањето на оваа Спогодба, спогодбените страни
изјавуваат дека ја прифаќаат нејзината содржина и правата и обврските кои
произлегуваат од неа.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци да ја потпише
горецитираната судска спогодба, по предметот ВПП бр. 55/20 поведен пред Основен
суд Кавадарци.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
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Бр.08-370/19
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.58/20 поведен пред Основен суд Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.58/20 поведен пред Основен суд Кавадарци, донесена на Седница
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.

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

Бр.09-630/20
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 5/02), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/2020),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден 29.01.2021
година, донесе
ОДЛУКА
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за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на
меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.58/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.58/20,
поведен пред Основен суд Кавадарци.
ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА
1.
Предмет на оваа Судска Спогодба е регулирање на
меѓусебните односи помеѓу спогодбените страни кои произлегуваат од поведен
судски предмет пред Основен суд Кавадарци ВПП.бр.58/20 за определување на
правичен паричен надоместок за експроприрано земјиште дел од
кп.бр.7600/2м.в.,,Глувчовец’’култура гнз со новоформираната кп бр.7600/19 во
површина од 5 м2, и КП бр.7600/11 м.в.,,Глувчовец‘’ култура гнз во површина од
464 м2 со право на сопственост на Славица Тотова од Кавадарци на ул.,,Гоце
Делчев’’ бр.11,по имотен лист бр.5116 КО Кавадарци вон град, согласно Решение за
експропријација Екс.бр.25-160 од 22.09.2020 година донесено од страна на
Министерството за финансии – Подрачно одделение за првостепена управна
постапка во Кавадарци, заради градење на дел од улица ,,Грегори Хаџи Јорданов’’
и дел од ул.,,Ѓорѓи Русковски’’-локалитет ,,Коњски Дупки’’ КО Кавадарци Вон
Град,согласно Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за
нумерички податоци за реализација на урбанистички планови и урбанистичко –
планска документација КО Кавадарци град и КО Кавадарци вон град со
деловоден број 0802-258 од 02.09.2019 година изработен од ТДГР,,ГЕОДЕТСКИ
ПРЕМЕР’’ДООЕЛ Кавадарци.
2. Страните на Судската Спогодба се согласни за експроприраното
земјиште од точка 1 на оваа спогодба предлагачот – Општина Кавадарци –
Локална самоуправа на име правичен паричен надомест да му исплати на
противникот Славица Тотова од Кавадарци ул.,,Гоце Делчев’’бр.11 Кавадарци,
износ од 922,50 ден./м2 односно за 469 м2 надоместок во вкупен износ од
432.652,00 денари.
3. Противникот е согласен надоместокот во износ од 432.652,00 денари
предлагачот - Општина Кавадарци Локална самоуправа да го плати во рок од 30
дена од денот на потпишувањето на Судската Спогодба, на трансакциона сметка
на противникот.
6. Оваа Судска Спогодба го опфаќа целиот предмет на спорот
опфатен во предметот кој пред овој суд се води под ВПП.бр.58/20.
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7. Со потпишувањето на оваа Спогодба, спогодбените страни
изјавуваат дека ја прифаќаат нејзината содржина и правата и обврските кои
произлегуваат од неа.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци да ја потпише
горецитираната судска спогодба, по предметот ВПП бр. 58/20 поведен пред Основен
суд Кавадарци.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-370/20
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.62/20 поведен пред Основен суд Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски
предмет ВПП.бр.62/20 поведен пред Основен суд Кавадарци, донесена
на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021
година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/21
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 5/02), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/2020),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за склучување на Судска Спогодба е во врска со
судски предмет ВПП.бр.62/20 поведен пред Основен суд Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за склучување на Судска Спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.62/20,
поведен пред Основен суд Кавадарци.
ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА
1. Предмет на оваа Судска Спогодба е регулирање на меѓусебните односи
помеѓу спогодбените страни кои произлегуваат од поведен судски предмет пред
Основен суд Кавадарци ВПП.бр.62/20 за определување на правичен паричен
надоместок
за
експроприрано
земјиште
дел
од
кп.бр.7600/4
м.в.,,Глувчовец’’култура гнз со новоформираната кп бр.7600/4 во површина од
446 м2 со право на сосопственост и тоа на по ½ на Јордан Милков од Кавадарци
со адреса на живеење на ул.,,Сутјеска’’ бр.35, и ½ на Влатко Милков од
Кавадарци со адреса на живеење на ул.,,Сутјеска’’ бр.35 по имотен лист бр.5117
КО Кавадарци вон град, согласно Решение за експропријација Екс.бр.25-161 од
22.09.2020 година донесено од страна на Министерството за финансии –
Подрачно одделение за првостепена управна постапка во Кавадарци, заради
градење на објект за општа употреба – дел од улица ,,Григори Хаџи Јорданов“ и
ул.,,Ѓорѓи Русковски’’ локалитет „Коњски Дупки“, согласно Геодетски елаборат
за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци за реализација
на урбанистички планови и урбанистичко – планска документација КО
Кавадарци вон град со деловоден број 0802-258 од 02.09.2020 година изработен
од ТДГР,,ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР’’ДООЕЛ Кавадарци.
2. Страните на Судската Спогодба се согласни за експроприраното
земјиште од точка 1 на оваа спогодба предлагачот – Општина Кавадарци –
Локална самоуправа на име правичен паричен надомест да му исплати на
противниците Јордан Милков од Кавадарци со адреса на живеење
на
ул.,,Сутјеска’’ бр.35, и Влатко Милков од Кавадарци со адреса на живеење на
ул.,,Сутјеска’’ бр.35, износ од по 922,5 ден./м2 односно за 446 м2 надоместок во
вкупен износ од 411.435,00 денари.
3. Противникот е согласен надоместокот во износ од 411.435,00 денари
предлагачот - Општина Кавадарци Локална самоуправа да го плати во рок од 30
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дена од денот на потпишувањето на Судското Спогодба, на трансакциона сметка
на противниците и тоа по 205.717,00 денари.
4. Оваа Судско Спогодба го опфаќа целиот предмет на спорот
опфатен во предметот кој пред овој суд се води под ВПП.бр.62/20.
5.Со потпишувањето на оваа Спогодба,
страните изјавуваат дека ја
прифаќаат нејзината содржина и правата и обврските кои произлегуваат од неа.

Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци да ја потпише
горецитираната судска спогодба, по предметот ВПП бр. 62/20 поведен пред Основен
суд Кавадарци.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-370/21
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.65/20 поведен пред Основен суд Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.65/20 поведен пред Основен суд Кавадарци, донесена на Седница
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.

стр.

42

бр.68 Службен гласник на Општина Кавадараци 01.02.2021 г од.

2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/22
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 5/02), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/2020),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за склучување на Судска Спогодба е во врска со
судски предмет ВПП.бр.65/20 поведен пред Основен суд Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за склучување на Судска Спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.65/20,
поведен пред Основен суд Кавадарци.
ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА
1. Предмет на оваа Судска Спогодба е регулирање на меѓусебните односи
помеѓу спогодбените страни кои произлегуваат од поведен судски предмет пред
Основен суд Кавадарци ВПП.бр.65/20 за определување на правичен паричен
надоместок
за
експроприрано
земјиште
дел
од
кп.бр.7605/5
м.в.,,Глувчовец’’култура гнз со новоформираната кп бр.7605/12 во површина од 48
м2 со право на сопственост на Расим Давутов од Кавадарци со адреса на
живеење на ул.,,Ѓоре Брушански’’ бр.20 по имотен лист бр.5110 КО Кавадарци
вон град, согласно Решение за експропријација Екс.бр.25-165 од 22.09.2020 година
донесено од страна на Министерството за финансии – Подрачно одделение за
првостепена управна постапка во Кавадарци, заради градење на објект за општа
употреба – дел од улица ,,Григори Хаџи Јорданов“ и ул.,,Ѓорѓи Русковски’’
локалитет „Коњски Дупки“, согласно Геодетски елаборат за геодетски работи за
посебни намени за нумерички податоци за реализација на урбанистички
планови и урбанистичко – планска документација КО Кавадарци вон град со
деловоден број 0802-258 од 02.09.2020 година изработен од ТДГР,,ГЕОДЕТСКИ
ПРЕМЕР’’ДООЕЛ Кавадарци.
2. Страните на Судската Спогодба се согласни за експроприраното
земјиште од точка 1 на оваа спогодба предлагачот – Општина Кавадарци –
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Локална самоуправа на име правичен паричен надомест да му исплати на
противникот Расим Давутов од Кавадарци со адреса на живеење на ул.,,Ѓоре
Брушански’’ бр.20, износ од по 984 ден./м2 односно за 48 м2 надоместок во
вкупен износ од 47.232,00 денари.

3. Противникот е согласен надоместокот во износ од 47.232,00 денари
предлагачот - Општина Кавадарци Локална самоуправа да го плати во рок од 30
дена од денот на потпишувањето на Судската Спогодба, на трансакциона сметка
на противникот.
8. Оваа Судско Спогодба го опфаќа целиот предмет на спорот
опфатен во предметот кој пред овој суд се води под ВПП.бр.65/20 односно
надоместокот на експроприраното земјиште, како и надоместокот за штета кој
што ќе го трпи противникот за рушењето на оградниот бетонски зид и вадењето
на родните дрвца на земјиштетео.
5.Со потпишувањето на оваа Спогодба,
страните изјавуваат дека ја
прифаќаат нејзината содржина и правата и обврските кои произлегуваат од неа.

Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци да ја потпише
горецитираната судска спогодба, по предметот ВПП бр. 62/20 поведен пред Основен
суд Кавадарци.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-370/22
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
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за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.54/20 поведен пред Основен суд Кавадарци
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.54/20 поведен пред Основен суд Кавадарци, донесена на Седница
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-630/23
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
01.02.2021 година
ГРАДОНАЧАЛНИК,
Кавадарци
м-р Митко Јанчев
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 5/02), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/2020),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност за склучување на Судска Спогодба е во врска со
судски предмет ВПП.бр.54/20 поведен пред Основен суд Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за склучување на Судска Спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.54/20,
поведен пред Основен суд Кавадарци.
ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА
1. Предмет на оваа Судска Спогодба е регулирање на меѓусебните односи
помеѓу спогодбените страни кои произлегуваат од поведен судски предмет пред
Основен суд Кавадарци ВПП.бр.54/20 за определување на правичен паричен
надоместок
за
експроприрано
земјиште
дел
од
кп.бр.7727/2
м.в.,,Глувчовец’’култура гнз со новоформираната кп бр.7727/11 во површина од
267 м2 со право на сопственост на Златко Јанков од Кавадарци со адреса на
живеење на ул.,,Ресавска’’ бр.13 по имотен лист бр.1197 КО Кавадарци вон,
согласно Решение за експропријација Екс.бр.25-100 од 23.06.2020 година
донесено од страна на Министерството за финансии – Подрачно одделение за
првостепена управна постапка во Кавадарци, заради градење на објект за општа
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употреба – дел од улица ,,Тасе Бошков“ локалитет „Коњски Дупки“ КО Кавадарци
2000-2005 Кавадарци согласно Геодетски елаборат за геодетски работи за
посебни намени за нумерички податоци за реализација на урбанистички
планови и урбанистичко – планска документација КО Кавадарци вон со
деловоден број 0802-264 од 06.09.2020 година изработен од ТДГР,,ГЕОДЕТСКИ
ПРЕМЕР’’ДООЕЛ Кавадарци.
2.Страните на Судска Спогодба се согласни за експроприраното земјиште
од точка 1 на оваа спогодба, предлагачот – Општина Кавадарци – Локална
самоуправа на име правичен паричен надомест да му исплати на противникот
Јанков Златко – износ од 984,00 ден./м2 односно надоместок во вкупен износ од
262.728,00 денари, како и процесни трошоци во износ од 10.920,00 денари
согласно доставен Трошковник од полномошникот на противникот.
3. Противникот е согласен во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на
Судското Спогодба, предлагачот Општина Кавадарци - Локална Самоуправа да
ги плати надоместокот во износ од 262.728,00 денари, на трансакциона сметка на
противникот а процесните трошоци во износ од 10.920,00 денари, на
трансакциона сметка на полномошникот на противникот.
9. Оваа Судско Спогодба го опфаќа целиот предмет на спорот
опфатен во предметот кој пред овој суд се води под ВПП.бр.54/20.

5.Со потпишувањето на оваа Спогодба,
страните изјавуваат дека ја
прифаќаат нејзината содржина и правата и обврските кои произлегуваат од неа.

Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци да ја потпише
горецитираната судска спогодба, по предметот ВПП бр. 54/20 поведен пред Основен
суд Кавадарци.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-370/23
29.01.2021 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

стр.

46

бр.68 Службен гласник на Општина Кавадараци 01.02.2021 г од.

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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.61/20 поведен пред Основен суд Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.61/20 поведен пред Основен суд Кавадарци, донесена на Седница
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.

2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/24
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 5/02), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/2020),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на
меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.61/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.61/20,
поведен пред Основен суд Кавадарци.
ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА
2.

Предмет на оваа Судска Спогодба е регулирање на
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меѓусебните односи помеѓу спогодбените страни кои произлегуваат од поведен
судски предмет пред Основен суд Кавадарци ВПП.бр.61/20 за определување на
правичен паричен надоместок за експроприрано земјиште во приватна
сопственост дел од кп.бр.7604/4 во површина од 125 м2, и КП бр.7604/5 во
површина од 158 м2,м.в.,,Глувчовец’’култура зз на кои имало насадено овошни
дрвца, кои претставуваат дел од КП бр.7604 КО Кавадарци Вон град по Имотен
лист бр.4023,со право на сопственост на Ристо Гурев од Кавадарци со адреса на
ул.,,Пионерска’’бр.30, согласно Решение за експропријација Екс.бр.25-158 од
22.09.2020 година донесено од страна на Министерството за финансии –
Подрачно одделение за првостепена управна постапка во Кавадарци, заради
градење на дел од улица ,,Грегори Хаџи Јорданов’’ и дел од ул.,,Ѓорѓи Русковски’’локалитет ,,Коњски Дупки’’ КО Кавадарци Вон Град,согласно Геодетски елаборат
за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци за реализација
на урбанистички планови и урбанистичко – планска документација КО
Кавадарци град и КО Кавадарци вон град со деловоден број 0802-258 од
02.09.2019 година изработен од ТДГР,,ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР’’ДООЕЛ Кавадарци.
2. Страните на Судската Спогодба се согласни за експроприраното
земјиште на кое имало насадени овошни дрвца од точка 1 на оваа спогодба
предлагачот – Општина Кавадарци – Локална самоуправа на име правичен
паричен надомест да му исплати на противникот Ристо Гурев од Кавадарци со
адреса на ул.,,Пионерска’’бр.30 Кавадарци, износ од 1.107,00 ден./м2 односно за
283 м2 надоместок во вкупен износ од 313 281,00, денари.
3. Противникот е согласен надоместокот во износ од 313 281,00 денари
предлагачот - Општина Кавадарци Локална самоуправа да го плати во рок од 30
дена од денот на потпишувањето на Судската Спогодба, на трансакциона сметка
на противникот.
10. Оваа Судска Спогодба го опфаќа целиот предмет на спорот
опфатен во предметот кој пред овој суд се води под ВПП.бр.61/20 односно
надоместокот на експроприраното земјиште, како и надоместокот за штета кој
што ќе го трпи противникот за уништување на родните дрвца на земјиштетео.
11. Со потпишувањето на оваа Спогодба, спогодбените страни
изјавуваат дека ја прифаќаат нејзината содржина и правата и обврските кои
произлегуваат од неа.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци да ја потпише
горецитираната судска спогодба, по предметот ВПП бр. 61/20 поведен пред Основен
суд Кавадарци.
Член 3
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Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-370/24
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.59/20 поведен пред Основен суд Кавадарци
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.59/20 поведен пред Основен суд Кавадарци, донесена на Седница
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.

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

Бр.09-630/25
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
01.02.2021 година
ГРАДОНАЧАЛНИК,
Кавадарци
м-р Митко Јанчев
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 5/02), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/2020),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на
меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.59/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци

стр.

49

бр.68 Службен гласник на Општина Кавадараци 01.02.2021 г од.

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.59/20,
поведен пред Основен суд Кавадарци.
ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА
1. Предмет на оваа Судска Спогодба е регулирање на меѓусебните односи
помеѓу спогодбените страни кои произлегуваат од поведен судски предмет пред
Основен суд КавадарциВПП.бр.59/20 за определување на правичен паричен
надоместок
за
експроприрано
земјиште
дел
од
кп.бр.7600/1
м.в.,,Глувчовец’’култура гнз со новоформирана кп.бр.7600/18 во површина од 12
м2 со право на сопственост на Милков Јордан од Кавадарци ул.„Сутјеска“бр.35,
поимотенлистбр.5115 КО Кавадарци вон град, согласно Решение за
експропријација Екс.бр.25-159 од 22.09.2020 година донесено од страна на
Министерството за финансии – Подрачно одделение за првостепена управна
постапка во Кавадарци, заради градење на дел од улица „Григори Хаџи Јорданов“
и дел од ул.„Ѓорѓи Русковски“ предвидени со ДУП за „Коњски Дупки“ 2000-2005
Кавадарци, согласно Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени
за реализација на урбанистички планови и урбанистичко планска
документација КО Кавадарци вон град, КО Кавадарци град со деловоден број
0802-258 од 02.09.2019 година изработен од ТДГР„ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР“ ДООЕЛ
Кавадарци.
2.Страните на Судската Спогодба се согласни за експроприраното
земјиште од точка 1 на оваа спогодба предлагачот – Општина Кавадарци –
Локална самоуправа на име правичен паричен надомест да му исплати на
противникот износ од 922,5ден./м2односноза 12 м2 надоместок во вкупен износ
од11.070,00денари.
3. Страните на Судската спогодба се согласни надоместокот во износ од
11.070,00денари предлагачот – ОпштинаКавадарци Локална самоуправада го
плати во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на Судската Спогодба, на
трансакциона сметка на противникот.
12. Оваа Судска Спогодба го опфаќа целиот предмет на спорот
кој пред овој суд се води под ВПП.бр.59/20.
13. Со потпишувањето на оваа Спогодба, спогодбените страни
изјавуваат дека ја прифаќаат нејзината содржина и правата и обврските кои
произлегуваат од неа.
Член 2
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Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци да ја потпише
горецитираната судска спогодба, по предметот ВПП.бр.59/20 поведен пред Основен
суд Кавадарци.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-370/25
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.63/20 поведен пред Основен суд Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.63/20 поведен пред Основен суд Кавадарци, донесена на Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/26
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 5/02), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/2020),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе
ОДЛУКА
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за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на
меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.63/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.63/20,
поведен пред Основен суд Кавадарци.
ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА
1. Предмет на оваа Судска Спогодба е регулирање на меѓусебните односи
помеѓу спогодбените страни кои произлегуваат од поведен судски предмет пред
Основен суд Кавадарци ВПП.бр.63/20 за определување на правичен паричен
надоместок
за
експроприрано
земјиште
дел
од
кп.бр.7599
м.в.,,Глувчовец’’култура 14100 со новоформирана кп.бр.7599/3 во површина од 459
м2 со право на сосопственостод 2/3 на Ризов Игор од Кавадарци
ул.„Струшка“бр.9 и 1/3 на Ризов Милан од Кавадарци ул.„Струшка“бр.9 по имотен
лист бр.680 КО Кавадарци вон град, согласно Решение за експропријација
Екс.бр.25-162 од 22.09.2020 година донесено од страна на Министерството за
финансии – Подрачно одделение за првостепена управна постапка во
Кавадарци, заради градење на дел од улица „Григори Хаџи Јорданов“ и дел од
ул.„Ѓорѓи Русковски“ предвидени со ДУП за „Коњски Дупки“ 2000-2005
Кавадарци, согласно Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени
за реализација на урбанистички планови и урбанистичко планска
документација КО Кавадарци вон град, КО Кавадарци град со деловоден број
0802-258 од 02.09.2019 година изработен од ТДГР„ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР“ ДООЕЛ
Кавадарци.
2.Страните на Судската Спогодба се согласни за експроприраното
земјиште од точка 1 на оваа спогодба предлагачот – Општина Кавадарци –
Локална самоуправа на име правичен паричен надомест да му исплати на
противникот износ од 1.107,00ден./м2 односно за 459 м2 надоместок во вкупен
износ од 508.113,00денари.
3. Страните на Судската спогодба се согласни надоместокот во износ од
508.113,00 денари предлагачот – Општина Кавадарци Локална самоуправа да го
плати во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на Судската Спогодба, на
трансакциона сметка на противниците сразмерно на нивниот сосопственички
дел.
14. Оваа Судска Спогодба го опфаќа целиот предмет на спорот
кој пред овој суд се води под ВПП.бр.63/20.
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15. Со потпишувањето на оваа Спогодба, спогодбените страни
изјавуваат дека ја прифаќаат нејзината содржина и правата и обврските кои
произлегуваат од неа.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци да ја потпише
горецитираната судска спогодба, по предметот ВПП.бр.63/20 поведен пред Основен
суд Кавадарци.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-370/26
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.64/20 поведен пред Основен суд Кавадарци
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за склучување на судска
спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет
ВПП.бр.64/20 поведен пред Основен суд Кавадарци, донесена на Седница
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-630/27
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 5/02), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/2020),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на
меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.64/20 поведен пред
Основен суд Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за склучување на судска спогодба за
регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП.бр.64/20,
поведен пред Основен суд Кавадарци.
ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА
1. Предмет на оваа Судска Спогодба е регулирање на меѓусебните односи
помеѓу спогодбените страни кои произлегуваат од поведен судски предмет пред
Основен суд Кавадарци ВПП.бр.64/20 за определување на правичен паричен
надоместок за експроприрано земјиште сокп.бр.7595/1 м.в.,,Глувчовец’’култура гз
во површина од 131 м2 со право на сосопственостод по ½ на Душко Бучковски од
Кавадарци ул.„Блажо Алексов“бр.52/1/17 и Стојанчо Бучковски од Кавадарци
ул.„Блажо Алексов“бр.52/1/17поимотенлистбр.5228 КО Кавадарци вон град,
согласно Решение за експропријација Екс.бр.25-168 од 22.09.2020 година донесено
од страна на Министерството за финансии – Подрачно одделение за првостепена
управна постапка во Кавадарци, заради градење на дел од улица „Григори Хаџи
Јорданов“ и дел од ул.„Ѓорѓи Русковски“ предвидени со ДУП за „Коњски Дупки“
2000-2005 Кавадарци, согласно Геодетски елаборат за геодетски работи за
посебни намени за реализација на урбанистички планови и урбанистичко
планска документација КО Кавадарци вон град, КО Кавадарци град со деловоден
број 0802-258 од 02.09.2019 година изработен од ТДГР„ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР“
ДООЕЛ Кавадарци.
2.Страните на Судската Спогодба се согласни за експроприраното
земјиште од точка 1 на оваа спогодба предлагачот – Општина Кавадарци –
Локална самоуправа на име правичен паричен надомест да му исплати на
противникот износ од 922,50ден./м2односноза 131 м2 надоместок во вкупен
износ од120.847,50денари.
3. Страните на Судската спогодба се согласни надоместокот во износ од
120.847,50 денари предлагачот – Општина Кавадарци Локална самоуправа да го
плати во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на Судската Спогодба, на
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трансакциона сметка на противниците сразмерно на нивниот сосопственички
дел.
16. Оваа Судска Спогодба го опфаќа целиот предмет на спорот
кој пред овој суд се води под ВПП.бр.64/20.
17. Со потпишувањето на оваа Спогодба, спогодбените страни
изјавуваат дека ја прифаќаат нејзината содржина и правата и обврските кои
произлегуваат од неа.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци да ја потпише
горецитираната судска спогодба, по предметот ВПП.бр.64/20 поведен пред Основен
суд Кавадарци.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-370/27
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
ослободување од надоместок за користење на просторот пред деловните
простории за вршење на дејност и намалување на висината на комуналната
такса

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
ослободување од надоместок за користење на просторот пред деловните
простории за вршење на дејност и намалување на висината на
комуналната такса, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 29.01.2021 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.09-630/28
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ број 5/02), a во врска со актуелната состојба со пандемијата на
Коронавирус COVID-19член 132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци („Службен
гласник на Општина Кавадарци“ број 8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден 29.01.2021 година,
донесе
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката
за ослободување од надоместок за користење
на просторот пред деловните простории за вршење на дејност
и намалување на висината на комуналната такса
Член 1
Во Одлуката за за ослободување од надоместок за користење на просторот пред
деловните простории за вршење на дејност и намалување на висината на комуналната такса
со арх.бр.08-3949/22 од 29.07.2020 година, се врши следната измена и дополнување :
Во член 1 став 3
-Текстот ,,Од 01.08.2020 година до 31.12.2020 година,, СЕ ЗАМЕНУВА со следниот
текст,, Од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година.
Во останатиот дел Одлуката останува непроменета.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Кавадарци”.
Бр.08-370/28
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
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за објавување на Одлука за примање на движна ствар –патничко моторно
возило (Мерцедес) од Агенција за управување со одземен имот-Скопје
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за примање на движна ствар –патничко моторно
возило (Мерцедес) од Агенција за управување со одземен имот-Скопје,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/29
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(’’Сл.весник на РМ“ бр.05/02), а во врска со член 45 од Законот за користење и
располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост(Сл.весник на РМ бр.78/15….275/19), член 132 став 1 од Статутот на
Општина Кавадарци ,,(Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10,
38/19, 64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна
29.01.2021 година, донесе
О Д Л У К А

на ден

за примање на движна ствар –ПМВ ( Мерцедес) од Агенцијата за управување
со одземен имот на трајно користење
Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци – Локална Самоуправа прима на
трајно користење без надомест движна ствар од Агенцијата за управување со
одземен имот-Скопје, согласно Одлука бр.44-11894/5-20 од 05.01.2020 година на
Влада на Република Северна Македонија за давање согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Кавадарци
бр.09-3456/2 од 07.12.2020 година и тоа:
Ред.бр Опис и тип Рег.таблици
на возилото

Бр. на шасија

1.

WDD2452081J1217746 300.000,00

ПМВ
Мерцедес
В200

KS MY4949

Член 2

Вредност
во денари
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Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци “.
Бр.08-370/29
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за примање на движна ствар-товарно моторно
возило(Фолсваген)од Агенција за управување со одземен имот-Скопје и
давање на трајно користење без надомест на ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ
,, Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за примање на движна ствар-товарно моторно
возило(Фолсваген)од Агенција за управување со одземен имот-Скопје и
давање на трајно користење без надомест на ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ
,, Кавадарци, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-630/30
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(’’Сл.весник на РМ“ бр.05/02), а во врска со член 3 став 2 од Законот за користење
и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост(Сл.весник на РМ бр.78/15….275/19 ) , член 132 став 1 од Статутот на
Општина Кавадарци ,,(Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10,
38/19, 64/20),
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Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна
29.01.2021 година, донесе
О Д Л У К А

на ден

за примање на движна стварTМВ (Фолсваген)од Агенцијата за управување со одземен имот и давање на
трајно користење без надомест на ЈП,, ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци – Локална Самоуправа прима на
трајно користење без надомест движна ствар од Агенцијата за управување со
одземен имот-Скопје, согласно Одлука бр.44-11894/6-20 од 05.01.2020 година на
Влада на Република Северна Македонија за давање согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Кавадарци
бр.09-3457/2 од 07.12.2020 година и тоа:
Ред.бр Опис и тип Рег.таблици
на возилото

Бр. на шасија

1.

WV1ZZZ2DZ1HO28856 200.000,00

ТМВ
Фолсваген

KU 766 SM

Вредност
во денари

Член 2
Движнaта ствар од член 1 на оваа Одлука Општина Кавадарци ја дава на
трајно користење без надомест на ЈП,, ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,,, за што
Градоначалникот на Општина Кавадарци ке склучи Договор за давање на трајно
користење .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ке се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци “.
Бр.08-370/30
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за примање на движна-ствар-1 комплет/сет
спасувачки систем од Дирекција за заштита и спасување и давање на
трајно користење без надомест на Територијална противпожарна
единица – Кавадарци
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1.СЕ ОБЈАВУВА Одлука за примање на движна-ствар-1 комплет/сет
спасувачки систем од Дирекција за заштита и спасување и давање на
трајно користење без надомест
на Територијална противпожарна
единица – Кавадарци, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/31
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
01.02.2021 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.05/02), а во врска со член 3 став 2 од Законот за користење
и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост(Сл.весник на РМ бр.78/15….275/19 ), член 132 став 1 од Статутот на
Општина Кавадарци ,,(Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10,
38/19, 64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница, одржaна на ден 29.01.2021
година, донесе
О Д Л У К А
за примање на движна ствар-1 комплет/сет спасувачки систем од Дирекција за
заштита и спасување и давање на трајно користење без надомест на
Територијална противпожарна единица - Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци – Локална Самоуправа прима на
трајно користење движна ствар од Дирекција за заштита и спасување, согласно
Одлука за распоредување на набавената противпожарна опрема на Градот
Скопје, и општините Кавадарци, Гевгелија, Штип, Тетово, Куманово и Струмица,
бр.44-10860/1 од 07.12.2020 година на Влада на Република Северна Македонија и
тоа:
-

1 комплет/сет спасувачки систем за стабилизирање и подигање при
елементарни непогоди(земјотреси) и комплексни сообраќајни незгоди
(автобуси, тешки товарни и слично)со номенклатурен број 3905-00001860-0;
Член 2

Движнaта ствар од член 1 на оваа Одлука Општина Кавадарци ја дава на
трајно користење без надомест на Територијална противпожарна единица Кавадарци, за што Градоначалникот на Општина Кавадарци ке склучи Договор
за давање на трајно користење .
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци “.
Бр.08-370/31
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за примање на движна-ствар -1 комплет /сет
воздушни перници од Дирекција за заштита и спасување и давање на
трајно користење без надомест на Територијална противпожарна
единица - Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за примање на движна-ствар -1 комплет /сет
воздушни перници од Дирекција за заштита и спасување и давање на
трајно користење без надомест
на Територијална противпожарна
единица - Кавадарци, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
3.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/32
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(’’Сл.весник на РМ“ бр.05/02), а во врска со член 3 став 2 од Законот за користење
и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост(Сл.весник на РМ бр.78/15….275/19 ), член 132 став 1 од Статутот на
Општина Кавадарци ,,(Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10,
38/19, 64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница, одржaна на ден 29.01.2021
година, донесе
О Д Л У К А
за примање на движна ствар-1 комплет/сет воздушни перници од Дирекција
за заштита и спасување и давање на трајно користење без надомест на
Територијална противпожарна единица - Кавадарци
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Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци – Локална Самоуправа прима на
трајно користење движна ствар од Дирекција за заштита и спасување, согласно
Одлука за распоредување на набавената противпожарна опрема на радот Скопје,
и општините Битола, Куманово, Тетово, Прилеп, Велес, Кавадарци, Гевгелија,
Струмица, Кичево, Охрид, Кочани. Штип и Гостивар, бр.44-10863/1 од 07.12.2020
година на Влада на Република Северна Македонија и тоа:
-

1 комплет/сет воздушни перници за подигање на товар при несреки и
рушевини со номенклатурен број 3905-0000-1859-4;

Член 2
Движнaта ствар од член 1 на оваа Одлука Општина Кавадарци ја дава на
трајно користење без надомест на Територијална противпожарна единица Кавадарци, за што Градоначалникот на Општина Кавадарци ке склучи Договор
за давање на трајно користење .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци “.
Бр.08-370/32
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за примање на движна ствар –патничко
специјално моторно возило од ЈЗУ,,Општа Болница со проширена
дејност,, Кавадарци и давање на времено користење без надомест на
Територијална противпожарна единица – Кавадарци
1 СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за примање на движна ствар –патничко
специјално моторно возило од ЈЗУ,,Општа Болница со проширена дејност,,
Кавадарци и давање на времено користење без надомест на Територијална
противпожарна единица – Кавадарци, донесена на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 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.09-630/33
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ” бр.5/2002), и член 132 став 1 од Статутот на Општина
Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05...64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна
29.01.2021 година, донесе

на ден

ОДЛУКА
за примање движна ствар-патничко специјално моторно возило од ЈЗУ Општа
Болница со проширена дејност Кавадарци и давање на времено користење без
надомест на Територијална Противпожарна единица Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци прима движна ствар-патничко
специјално моторно возило од ЈЗУ Општа Болница со проширена дејност
Кавадарци и дава на времено користење без надомест на Територијална
Противпожарна единица Кавадaрци, согласно Одлука бр.02-816/2 од 19.10.2020
година и Одлука бр.02-40/3 од 25.01.2021 година, донесени од Управен одбор на
ЈЗУ Општа Болница со проширена дејност Кавадарци и тоа:
- вид
Патничко специјално
- марка
LADA NIVA
- Тип
21213
- Бр. на шасија
HTA21213OV1243079
- Број на моторот
4501026
- Година на производство 1996
- Зафатнина во cm3
1698
- Сила на мотор
58
- Место за седење
05
- Форма намена на каросерија Санитетско
- Боја на каросерија
Бела 01
- Регистарска ознака
VE – 032 – KG
- Број на сообраќајна
МК 0794564
Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа Одлука се дава на времено користење
без надомест на Територијална Противпожарна единица Кавадарци за период од
една година.
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Член 3
Примопредавањето на движната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се
изврши со потпишување на Записник за примопредавање.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-370/33
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за примање донација материјално доброметални столбови за тротоари од Друштво за производство, трговија и
услуги “КОЖУВЧАНКА” ДОО увоз-извоз Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлука за примање донација материјално добро-метални
столбови за тротоари од Друштво за производство, трговија и услуги
“КОЖУВЧАНКА” ДОО увоз-извоз Кавадарци, донесена на Седница на Совет
на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.

2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/34
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ,, бр.05/2002), а во врска со член 4 - 11 од Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности (,,Сл.весник на РМ,, бр.47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15),
член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци
бр.8/05,14/10, 24/10, 38/19,64/20),
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Советот на Општина
на ден 29.01.2021 година, донесе

Кавадарци

на

51-та

седница

одржaна

О Д Л У К А
за примање на донација материјално добро – метални столбови за тротоари од
Друштво за производство трговија и услуги “Кожувчанка” ДОО увоз-извоз Кавадарци

Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци прима донација метални столбови за
тротоар, 1008 броја од страна на давателот на донацијата Друштво за производство,
трговија и услуги КОЖУВЧАНКА ДОО увоз-извоз Кавадарци, за остварување на јавен
интерес од областа на заштита на животната средина, регулирање на режимот на
сообраќајот и развојот на граѓанското општество согласно член 22 ст.1 ал.4 од Законот за
локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02).

Член 2
Вредноста на донација е утврдена на вкупен износ од 352.800,оо денари со
вклучен ДДВ.

Член 3
Со цел регулирање на меѓусебните права и обврски, а во врска со примањето на
донацијата од член 1, Советот на Општина Кавадарци го овластува Заменикот на
Градоначалникот како примател на донацијата да склучи договор за донација.

Член 4
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во Службен
гласник на Општина Кавадарци.

Бр.08-370/34
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
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за објавување на Одлука за примање донација материјално добротехничка документација проекти за инфраструктура, градежен и основен
сообраќаен проект од Друштво за услуги, трговија и производство
“ВЕЛКОМ ТРЕЈД” ДООЕЛ Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВАОдлука за примање донација материјално добротехничка документација проекти за инфраструктура, градежен и основен
сообраќаен проект од Друштво за услуги, трговија и производство
“ВЕЛКОМ ТРЕЈД” ДООЕЛ Кавадарци, донесена на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/35
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ,, бр.05/2002), а во врска со член 4 - 11 од Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности (,,Сл.весник на РМ,, бр.47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15),
член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци
бр.8/05,14/10, 24/10, 38/19,64/20),
Советот на Општина
на ден 29.01.2021 година, донесе

Кавадарци

на

51-та

седница

одржaна

О Д Л У К А
за примање на донација на техничка документација за изградба на кружен
тек на Р1107 од Друштво за услуги, трговија и произвоство “ВЕЛКОМ ТРЕЈД”
ДОО Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука Општина Кавадарци прима донација и тоа:
1.Проект за инфраструктура за кружен тек на Р1107, надвор од град, пред
влез на град Кавадарци, број 60/2020, изработен од Перкан Проект дооел, седиште на
ул.Андон Славејко бр.52, Прилеп, вредност на донацијата 150,000ден+ДДВ
18% или со ДДВ 177.000,00 денари;
2. Основен сообраќаен и градежен проект за кружен тек на Р1107, надвор
од град, пред влез на град Кавадарци, изработен од 24 ИНГ дооел
Битола со седиште на ул. Борка Талев Модерното бр.24 во Битола, вредност на
донацијата 153,700ден +ДДВ 18% или со ДДВ 181.366,00 денари и
3. Електротехничкиот и проектот за водовод и канализација изработен од 24 ИНГ
дооел Битола со седиште на ул. Борка Талев Модерното бр.24 во Битола, вредност на
донацијата 75,000 ден +ДДВ 18%, или со ДДВ 88.500,00 денари, од страна на давателот на
донацијата Друштво за услуги, трговија и производство “ВЕЛКОМ ТРЕЈД” ДОО
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Кавадарци, заради остварување, унапредување, промоција и поддршка на дејностите од
јавен интерес од областа на уредување на просторот и уредување на градежното
земјиште, согласно 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр. 5/02).
Член 2
Вредноста на донација е утврдена на вкупен износ од 446.866,оо денари со
вклучен ДДВ.
Член 3
Со цел регулирање на меѓусебните права и обврски, а во врска со примањето на
донацијата од член 1, Советот на Општина Кавадарци го овластува Градоначалникот
како примател на донацијата да склучи договор за донација.
Член 4
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во Службен
гласник на Општина Кавадарци.
Бр.08-370/35
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства од
Буџетот на Општина Кавадарци за 2021 година
(опожарени објекти)
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за одобрување на финансиски средства од
Буџетот на Општина Кавадарци за 2021 година (опожарени објекти),
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-630/36
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на
РМ бр.5/2002), Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на
социјалната заштита за 2021 година бр. 08-6496/35 од 16.12.2021 година, Записник од
Комисија за финансии и буџет бр.08-409/2 oд 28.01.2021 година, член 132 став 1 од
Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05...64/20),
Советот на Општина
Кавадарци
на
51-та
седница
одржaна
на ден 29.01.2021 година, донесе
О Д Л У К А
за одобрување финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2021 година
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски средства за
помош на семејства погодени од елементарна непогода –пожар, на следните лица :
1. Петар Шемов ул.,,Страшо Пинџур ,, бр.17 од Кавадарци- износ од 30.000 денари, за
опожарена куќа.
2. Владо Наумчев - ул.,,Маршал Тито,, бр.70 с.Марена Кавадарци -износ од 30.000
денари, за опожарен магацин.
Член 2
Финансиските средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2021 година, и ке бидат исплатени на трансакциони сметки на
горецитираните лица.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
гласник на Oпштина Кавадарци”.
Бр.08-370/36
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за субвенционирање на ЈП за јавни
паркиралишта,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци
1.
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за
субвенционирање на ЈП за јавни
паркиралишта,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци, донесена
на
Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021
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.09-630/37
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на
РМ бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на
Општина Кавадарци бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20),

Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница, одржaна на ден 29.01.2021
година, донесе
О Д Л У К А
За субвенционирање на ЈП за јавни паркиралишта ,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,,
Кавадарци

ЈП за стопанисување со спортски објекти,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци
ЈП за стопанисување со спортски објекти,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци
ЈП за стопанисување со спортски објекти,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува субвенционирање на ЈП
за јавни паркиралишта,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци во износ од 2.000.000,00
денари (два милиони денари) за надминување на потешкотии во работењето .
Финансиските средства од став 1 на овој член ќе се исплатат од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2021 година, конто 464990 .
Член 2
ЈП за јавни паркиралишта,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци финансиските
средства од член 1 на оваа одлука треба да ги користи строго наменски во согласност со
потребата за кои се одобрени.
Член 3
Се задолжува ЈП за јавни паркиралишта,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци до
Совет на Општина Кавадарци да достави Извештај за наменско користење на
средствата одобрени од Буџетот на Општина Кавадарци за 2021 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
гласник на Oпштина Кавадарци”.
Бр.08-370/37
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
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за објавување на Одлука за давање согласност за изменување и дополнување
на Годишен финансов План на ЈОУ Локален Вински Музеј за регион ТиквешКавадарци за 2021 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање согласност за изменување и дополнување
на Годишен финансов План на ЈОУ Локален Вински Музеј за регион ТиквешКавадарци за 2021 година, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/38
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 82 став 1 точка 30 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19),
расправајки по изменување и дополнување на Годишен финансов План на ЈОУ
Локален Вински Музеј за регион Тиквеш-Кавадарци за 2021 година,
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржана на ден 29.01.2021
година, донесе

О Д Л У К А
За давање согласност за изменување и дополнување на Годишен финансов
План на ЈОУ Локален Вински Музеј за регион Тиквеш-Кавадарци за 2021
година
Член 1
Се дава согласност за изменување и дополнување на Годишен финансов
План на ЈОУ Локален Вински Музеј за регион Тиквеш-Кавадарци за 2021 година,
донесен со Одлука на Управен Одбор на ЈОУ Локален Вински Музеј за регион
Тиквеш-Кавадарци со арх.бр.02-9/2, на седница одржана на ден 20.01.2021 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Кавадарци“.
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Бр.08-370/38
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за субвенционирање на ЈОУ Локален Вински Музеј
за регион –Тиквеш-Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за субвенционирање на ЈОУ Локален Вински Музеј за
регион –Тиквеш-Кавадарци, донесена
на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/39
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на
РМ бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на
Општина Кавадарци бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20),

Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница, одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе
О Д Л У К А
За субвенционирање на ЈОУ Локален Вински Музеј за регион –Тиквеш-Кавадарци

ЈП за стопанисување со спортски објекти,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци
ЈП за стопанисување со спортски објекти,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци
ЈП за стопанисување со спортски објекти,,Мито Хаџи Василев Јасмин,, Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува субвенционирање на,
ЈОУ Локален Вински Музеј за регион –Тиквеш-Кавадарци во износ од 1.800.000,00
денари (еден милион и осумстотини илјади денари) за надминување на потешкотии во
работењето.
Финансиските средства од став 1 на овој член ќе се исплатат од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2021 година, конто 464990 .
Член 2
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ЈОУ Локален Вински Музеј за регион –Тиквеш-Кавадарци финансиските средства
од член 1 на оваа одлука треба да ги користи строго наменски во согласност со
потребата за кои се одобрени.
Член 3
Се задолжува ЈОУ Локален Вински Музеј за регион –Тиквеш-Кавадарци до Совет
на Општина Кавадарци да достави Извештај за наменско користење на средствата
одобрени од Буџетот на Општина Кавадарци за 2021 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
гласник на Oпштина Кавадарци”.

Бр.08-370/39
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за усвојување на Извештајот за активностите на
КСП Подиум-Јадро Кавадарци за 2020 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за активностите на
КСП Подиум-Јадро Кавадарци за 2020 година, донесена на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/40
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
01.02.2021 година
ГРАДОНАЧАЛНИК,
Кавадарци
м-р Митко Јанчев
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ” бр.5/2002), член 82 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Кавадарци
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19), расправајки по
Извештајот за активностите на КСП Подиум-Јадро Кавадарци за 2020 година,
Советот на Општина Кавадарци на 51-тата седница одржана на ден
29.01.2021 година, донесе
О Д Л У К А
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за усвојување на Извештајот за активностите на КСП Подиум-Јадро
Кавадарци за 2020 година
Член 1
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за активностите на
КСП Подиум-Јадро
Кавадарци за 2020 година, со арх.бр.0202/2, донесен од Управен одбор на КСП
Подиум-Јадро Кавадарци, на седница одржана на ден 05.12.2020 година.
Член 2
Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Кавадарци“.
Бр.08-370/40
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност за изменување и дополнување
на Годишен финансов План на КСП Подиум-Јадро Кавадарци за 2021 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за изменување и дополнување
на Годишен финансов План на КСП Подиум-Јадро Кавадарци за 2021 година,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021
година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/41
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
01.02.2021 година
ГРАДОНАЧАЛНИК,
Кавадарци
м-р Митко Јанчев
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ” бр.5/2002), член 82 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Кавадарци
(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19), расправајки по
изменување и дополнување на Годишен финансов План на на КСП ПодиумЈадро Кавадарци за 2021 година,
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Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржана на ден 29.01.2021
година, донесе
О Д Л У К А
за давање согласност за изменување и дополнување на Годишен финансов
План на КСП Подиум-Јадро Кавадарци за 2021 година

Член 1
Се дава согласност за изменување и дополнување на Годишен финансов
План на КСП Подиум-Јадро Кавадарци за 2021 година, донесен со Одлука на
Управен Одбор на КСП Подиум-Јадро Кавадарци, на седница одржана на ден
15.01.2021 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Кавадарци“.

Бр.08-370/41
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
29.01.2021 година
Претседател,
КАВАДАРЦИ
Ристо Сакалиев
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, 64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за субвенционирање
на КСП Подиум-Јадро Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за субвенционирање на КСП Подиум-Јадро
Кавадарци, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/42

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
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01.02.2021 година
Кавадарци

ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци
(Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20),

Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница, одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе
О Д Л У К А
За субвенционирање на КСП Подиум-Јадро Кавадарци

ЈП за стопанисување со спортски објекти,,Мито Хаџи Василев Јасмин,,
Кавадарци ЈП за стопанисување со спортски објекти,,Мито Хаџи Василев
Јасмин,, Кавадарци ЈП за стопанисување со спортски објекти,,Мито Хаџи
Василев Јасмин,, Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува субвенционирање на
КСП Подиум-Јадро Кавадарци во износ од 552.000,00 денари (петстотини педесет и
две илјади денари) за надминување на потешкотии во работењето .
Финансиските средства од став 1 на овој член ќе се исплатат од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2021 година, конто 464990 .
Член 2

КСП Подиум-Јадро Кавадарци финансиските средства од член 1 на оваа одлука
треба да ги користи строго наменски во согласност со потребата за кои се одобрени.
Член 3
Се задолжува КСП Подиум-Јадро Кавадарци до Совет на Општина Кавадарци
да достави Извештај за наменско користење на средствата одобрени од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2021 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
гласник на Oпштина Кавадарци”.

Бр.08-370/42
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок
за усвојување на Извештајот за работа на Општинскиот Совет за
малолетничко престапништво на град Кавадарци за 2020 година
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1. СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на
Општинскиот Совет за малолетничко престапништво на град Кавадарци за 2020
година, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
29.01.2021 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/43
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), член 132 став 2 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадараци,, бр.8/05..64/20), расправајќи
по Извештајот за работа на
Општинскиот Совет за малолетничко
престапништво на град Кавадарци за 2020 година,
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница, одржaна на ден 29.01.2021
година, донесе
З А К Л У Ч О К
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Општинскиот Совет за
малолетничко престапништво на град Кавадарци за 2020 година, со
арх.бр.08-303/2 од 20.01.2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-370/43
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
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РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок
за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот Совет за
малолетничко престапништво на град Кавадарци за 2021 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на
Општинскиот Совет за малолетничко престапништво на град Кавадарци за 2021
година, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден
29.01.2021 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/44
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), член 132 став 2 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадараци,, бр.8/05..64/20), расправајќи
по Програма за работа на Општинскиот Совет за малолетничко престапништво
на град Кавадарци за 2021 година,
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница, одржaна на ден 29.01.2021
година, донесе
З А К Л У Ч О К
1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Општинскиот Совет за
малолетничко престапништво на град Кавадарци за 2021 година, со
арх.бр.08-303/1 од 20.01.2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-370/44
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност на Информација
бр.03-74/1 од 21.01.2021 година од ЈП,,Комуналец,, Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Информација бр.03-74/1 од
21.01.2021 година од ЈП,,Комуналец,, Кавадарци , донесена на Седница на Совет
на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-630/45
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,, бр.5/02), член 82 став 1 точка 31 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.8/05, 14/10, 24/10,
38/19,64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржана на ден 29.01.2021
година, донесе
О Д Л У К А
за давање согласност на Информација
бр.03-74/1 од 21.01.2021 година од ЈП,,Комуналец,, Кавадарци
Член 1
Се дава согласност на Информација бр.03-74/1 од 21.01.2021 година од
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци, донесена од пом.Директор на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци.
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Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ке се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.
Бр.08-370/45
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност на
на Одлука со арх. бр.02-64/5 од 20.01.2021 година за усвојување на ценовник за
одржување на локални патишта на територијата на Општина Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлука со арх. бр.02-64/5 од
20.01.2021 година за усвојување на ценовник за одржување на локални патишта
на територијата на Општина Кавадарци, донесена на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-630/46
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.5/2002), a во врска со член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија (,,Сл.весник на РМ,, бр.38/96....35/2019), член 82 став 1 точка 31 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05,14/10, 24/10 , 38/19,
64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржана на ден 29.01.2021
година, донесе
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ОДЛУКА
за давање согласност на

на Одлука со арх. бр.02-64/5 од 20.01.2021 година за усвојување на ценовник за
одржување на локални патишта на територијата на Општина Кавадарци
Член 1

за усвојување на
ценовник за одржување на локални патишта на територијата на Општина
Кавадарци, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци, на
седница одржана на ден 20.01.2021 година.
СЕ

ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука со арх. бр.02-64/5

Член 2

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

Бр.08-370/46
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност на
на Одлука со арх.бр.02-64/4 од 20.01.2021 година за усвојување на ценовник за
одржување на полски патишта на територијата на Општина Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлука со арх.бр.02-64/4
од 20.01.2021 година за усвојување на ценовник за одржување на полски патишта
на територијата на Општина Кавадарци, донесена на Седница на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/47
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.5/2002), a во врска со член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија (,,Сл.весник на РМ,, бр.38/96....35/2019), член 82 став 1 точка 31 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05, 14/10, 24/10,
38/19,64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржана на ден 29.01.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на

на Одлука со арх.бр.02-64/4 од 20.01.2021 година за усвојување на ценовник за
одржување на полски патишта на територијата на Општина Кавадарци
Член 1
СЕ

ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука со арх.бр.02-64/4 за усвојување на

ценовник за одржување на полски патишта на територијата на Општина
Кавадарци, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци, на
седница одржана на ден 20.01.2021 година.

Член 2

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

Бр.08-370/47
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност на
на Одлука со арх.бр.02-64/3 од 20.01.2021 година за усвојување на ценовник за
одржување на сообракајни знаци и столбови на територијата на Општина Кавадарци
и за одржување на урбана опрема на територијата на Општина Кавадарци
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1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлука со арх.бр.02-64/3 од
20.01.2021 година за усвојување на ценовник за одржување на сообракајни знаци и
столбови на територијата на Општина Кавадарци и за одржување на урбана опрема на
територијата на Општина Кавадарци, донесена на Седница на Совет на Општина

Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/48
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ” бр.5/2002), a во врска со член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија (,,Сл.весник на РМ,, бр.38/96....35/2019), член 82 став 1 точка 31 од Статутот
на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05,14/10, 24/10,
38/19,64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржана на ден 29.01.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на
Одлука со арх.бр.02-64/3 од 20.01.2021 година за усвојување на ценовник за
одржување на сообракајни знаци и столбови на територијата на Општина Кавадарци
и за одржување на урбана опрема на територијата на Општина Кавадарци
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука со арх.бр.02-64/3 за усвојување на ценовник
за одржување на сообракајни знаци и столбови на територијата на Општина Кавадарци
и за одржување на урбана опрема на територијата на Општина Кавадарци, донесена од
Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци, на седница одржана на ден 20.01.2021
година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
Гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-370/48
29.01.2021 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
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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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност на
Одлука со арх.бр.02-64/2 од 20.01.2021 година за усвојување на ценовник за
одржување на поплочени улици и прередување на гранитни коцки на територијата
на Општина Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлука со арх.бр.02-64/2 од
20.01.2021 година за усвојување на ценовник за одржување на поплочени улици и
прередување на гранитни коцки на територијата на Општина Кавадарци, донесена на

Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.

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

Бр.09-630/49
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на
РМ” бр.5/2002), a во врска со член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија
(,,Сл.весник на РМ,, бр.38/96....35/2019), член 82 став 1 точка 31 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05,14/10, 24/10, 38/19,64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржана на ден 29.01.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на
Одлука со арх.бр.02-64/2 од 20.01.2021 година за усвојување на ценовник за
одржување на поплочени улици и прередување на гранитни коцки на територијата
на Општина Кавадарци
Член 1
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СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука со арх.бр.02-64/2 за усвојување на ценовник за
одржување на поплочени улици и прередување на гранитни коцки на територијата на
Општина Кавадарци, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци, на
седница одржана на ден 20.01.2021 година.

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

Бр.08-370/49
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност на
Одлука за утврдување на висина на бод за исплата на плата на административните
службеници вработени во
ЈП,Комуналец,, Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлука за утврдување на
висина на бод за исплата на плата на административните службеници вработени во
ЈП,Комуналец,, Кавадарци, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци

одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/50
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,, бр.5/02), 37-ц од Законот за јавните претпријатија (,,Сл.Весник на РМ,,
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бр.38/96....35/19), член 82 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник
на Општина Кавадарци,, бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19,64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржана на ден 29.01.2021
година, донесе

О Д Л У К А
за давање согласност на Одлука за утврдување на висина на бод за исплата на плата
на административните службеници вработени во
ЈП,Комуналец,, Кавадарци

Член 1
Се дава согласност на Одлука за утврдување на висина на бод за исплата на плата
на административните службеници вработени во ЈП,,Комуналец,, кавадарци со
арх.бр.02-53/1 од 15.01.2021 година, донесена од Директорот на ЈП,,Комуналец ,,
Кавадарци.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во ,,Службен
Гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-370/50
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност на
Одлука за утврдување на висина на бод за исплата на плата на административните
службеници вработени во
ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлука за утврдување на
висина на бод за исплата на плата на административните службеници вработени во
ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци, донесена на Седница на Совет на Општина

Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 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.09-630/51
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,, бр.5/02), 37-ц од Законот за јавните претпријатија (,,Сл.Весник на РМ,,
бр.38/96....35/19), член 82 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.Гласник
на Општина Кавадарци,, бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19,64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржана на ден 29.01.2021
година, донесе
О Д Л У К А
за давање согласност на Одлука за утврдување на висина на бод за исплата на плата
на административните службеници вработени во
ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци

Член 1
Се дава согласност на Одлука за утврдување на висина на бод за исплата на плата
на административните службеници вработени во ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,,
Кавадарци со арх.бр.02-117/1 од 15.01.2021 година, донесена од Директорот на
ЈП,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ ,, Кавадарци.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во ,,Службен
Гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-370/51
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука
за давање согласност на измена на Годишен план со арх.бр.02-8 од 20.01.2021 година за вработување во ЈОУ Локален Музеј-галерија Кавадарци за 2021 година
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1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на измена на Годишен план со
арх.бр.02-8 од 20.01.2021 година - за вработување во ЈОУ Локален Музеј-галерија
Кавадарци за 2021 година , донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци

одржана на ден 29.01.2021 година.

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

Бр.09-630/52
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
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,
38/19,64/20),

Советот на Општина Кавадарци на 51-тата седница одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на измена на Годишен план со арх.бр.02-8 од 20.01.2021 година за вработување во ЈОУ Локален Музеј-галерија Кавадарци за 2021 година
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на измена на Годишен план со арх.бр. 02-8 од 20.01.2021
година, за вработување во ЈОУ Локален Музеј-галерија Кавадарци за 2021 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.08-370/52
29.01.2021 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,,бр.5/02), член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005, 14/10, 24/10, 38/19,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука
за ажурирање процена на загрозеност на подрачјето на Општина Кавадарци
од сите ризици и опасности
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за ажурирање процена на загрозеност на подрачјето
на Општина Кавадарци од сите ризици и опасности, донесена на Седница на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-630/53
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа(,,Службен Весник на Република Македонија,, бр.5/2002), по
Иницијатива со дел.бр.17/16/1 од 13.01.2021 година за ажурирање на процена на
загрозеност на подрачјето на Општина Кавадарци од сите ризици и опасности
од Влада на Република Северна Македонија - Центар за управување со кризи
Кавадарци, член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Службен
Гласник на Општина Кавадарци,,бр.8/05, 14/10, 24/10, 38/19, 64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-тата седница одржaна на ден
29.01.2021 година, донесе

О Д Л У К А
за ажурирање процена на загрозеност на подрачјето на Општина Кавадарци
од сите ризици и опасности
Член 1
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Да отпочнат активностите за ажурирање на процена на загрозеност на
подрачјето на Општина Кавадарци од сите ризици и опасности.
Активностите за ажурирање на процена на загрозеност на подрачјето на
Општина Кавадарци од сите ризици и опасности со субјектите од ситемот за
управување со кризи на локално ниво се коодинираат од Регионалниот Центар
за управување со кризи Кавадарци.усвојување на Физибилити студија за
финансиска и правна рамка за вршење на дејноста зонско паркирање во
Општина Кавадарци од страна на Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци, изработена од CENTER FOR
ECONOMIC ANALYSES (CEA) Скопје ; усвојување на Физибилити студија за
финансиска и правна рамка за вршење на дејноста зонско паркирање во
Општина Кавадарци од страна на Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци, изработена од CENTER FOR
ECONOMIC ANALYSES (CEA) Скопје
Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на
,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-370/53
29.01.2021 година
КАВАДАРЦИ

објавување во

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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука
за давање согласност на Одлуката за отуѓување на движни ствари
донесена од Училишен одбор на
ООУ,, Страшо Пинџур,, Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлуката за отуѓување на
движни стваридонесена од Училишен одбор на ООУ,, Страшо Пинџур,,
Кавадарци, донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 29.01.2021 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.09-630/54
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.Весник на РМ,, бр.05/2002), член 132 став 1 од Статутот на на Општина
Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.08/05, 14/10, 24/10 и 38/19),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна на ден 29.01.2021
година, донесе

О Д Л У К А
за давање согласност на Одлуката за отуѓување на движни ствари
донесена од Училишен одбор на
ООУ,, Страшо Пинџур,, Кавадарци
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за отуѓување на движни ствари,
донесена од Училишен одбор на ООУ,,Страшо Пинџур,, Кавадарци со арх.бр. 04642/3, на седницата одржана на ден 10.12.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со 8 (осмиот) ден од денот на објавување во
“Службен Гласник“ на Општина Кавадарци .
Бр.08-370/54
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,
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РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука
за давање согласност за изменување и дополнување на Годишен План за
вработување во Општина Кавадарци за 2021 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за изменување и дополнување
на Годишен План за вработување во Општина Кавадарци за 2021 година,
донесена на Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021
година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/55
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 32 став 1 и став 2 од Законот за административни
службеници (,,Сл.Весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/2016, 142/2016,
11/2018,,,Сл.Весник на РСМ,,,275/19, 14/2020), член 20-б став 1 алинеа 3 од Законот
за вработени во јавниот сектор (,,Службен весник на РМ,, бр.27/14, 199/14,
27/16,198/18,,,Сл.Весник на РСМ,,бр.143/19,14/2020), член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, бр.5/02), член 132 став 1 од
Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.гласник
на Општина Кавадарци,,
бр.8/2005, 14/10, 24/10, 38/19,64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржана на ден
29.01.2021 година, донесе:
О Д Л У К А
за давање согласност за изменување и дополнување на Годишен План за
вработување во Општина Кавадарци за 2021 година

Член 1
Се дава согласност за изменување и дополнување на Годишен План за
вработување во Општина Кавадарци за 2021 година, со арх.бр.04-463/1 од
25.01.2021 година.
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Член 2
Одлуката влегува во сила со денот со денот на донесувањето, а ке се објави
во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.08-370/55
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука
за кофинансирање на Проектот
“Регулација и уредување на речно корито
на река Луда Мара,,

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за кофинансирање на Проектот“Регулација и
уредување на речно корито на река Луда Мара,,, донесена на Седница на Совет
на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/56
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
01.02.2021 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……..64/20),
Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница одржaна
29.01.2021 година, донесе

ОДЛУКА
За кофинансирање на Проектот
“Регулација и уредување на речно корито на река Луда Мара,,

на ден
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Член 1
Со оваа Одлука се обезбедуваат финансиски средства за учество на
Општина Кавадарци во проектот “Регулација и уредување на речно корито на
река Луда Мара”. Со проектот се предвидува регулација и уредување на речното
корито на река Луда Мара.
Член 2
Вкупната вредност на Проектот “Регулација и уредување на речно корито
на река Луда Мара” е во износ 1 994 790 денари со вкалкулиран ДДВ.
Член 3
Финансиските средства од член 2, во износ од 1 476 145 денари ке се
обезбедат Министерството за животна средина и просторно планирање Програма за управување со водите за 2021 година, а општина Кавадарци ќе
обезбеди дополнителни средства за кофинансирање на овој проект во висина од
518 645 денари или 26% од вкупната вредност на проектот, кои ќе се обезбедат од
Буџетот на општина Кавадарци за 2021 година.

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

Бр.08-370/56
СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлука за давање согласност за размена на недвижни ствари во сопственост
на Република Северна Македонија и Општина Кавадарци – корисник Центар
за управување со кризи Кавадарци со недвижни ствари сопственост на
Општина Кавадарци
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за размена на недвижни
ствари во сопственост на Република Северна Македонија и Општина Кавадарци
– корисник Центар за управување со кризи Кавадарци со недвижни ствари
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сопственост на Општина Кавадарци, донесена на Седница на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 29.01.2021 година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.09-630/57
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
01.02.2021 година
ГРАДОНАЧАЛНИК,
Кавадарци
м-р Митко Јанчев
Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 точка 3 од Законот за локална
самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 33-35 од Законот за
користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во
општинска сопственост(,,Сл.Весник на РМ,, бр.78/15....275/19), член 132 став 1, 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, 64/20),

Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница, одржaна на ден 29.01.2021
година, донесе

О Д Л У К А
за давање согласност за размена на недвижни ствари во сопственост на
Република Северна Македонија и Општина Кавадарци – корисник Центар за
управување со кризи Кавадарци со недвижни ствари сопственост на Општина
Кавадарци
Член 1
Советот на Општина Кавадарци дава согласност за размена на недвижни
ствари-деловни простории, заедничка сопственост на Република Северна
Македонија и Општина Кавадарци – корисник Центар за управување со кризи
Кавадарци, со недвижни ствари -деловни простории сопственост на Општина
Кавадарци, и тоа:
- Недвижни ствари - деловни простории во сопственост на Општина
Кавадарци :
- деловна просторија во зграда 1, намена Б3-6, влез 4, кат К1, намена на
посебен дел од зграда – деловна просторија, со површина од 50м2, која се наоѓа
на ул. ,,7-ми Септември,, бр.1 Кавадарци, на КП.бр.12709 КО Кавадарци и
- деловна просторија во зграда 1, намена Б3-6, влез 6, кат К1, намена на
посебен дел од зграда – деловна просторија, со површина од 14м2, која се наоѓа
на ул. ,,7-ми Септември,, бр.1 Кавадарци, на КП.бр.12709 КО Кавадарци,
Евидентирани во Имотен лист бр.15775 КО Кавадарци.
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- Недвижни ствари - деловни простории заедничка сопственост на
Република Северна Македонија и Општина Кавадарци–корисник Центар за
управување со кризи Кавадарци :
- простории на 1 (први) спрат во зградата на Општина Кавадарци, Плоштад
Маршал Тито бб Кавадарци, лоцирана на КП.бр.13138 КО Кавадарци, и тоа
канцеларија бр.3, бр.21, и бр. 22 во површина од 58м2, Евидентирани во Имотен
лист бр.15776 КО Кавадарци.

Член 2
Проценетата вредност на
недвижните ствари - деловни простории
сопственост на Општина Кавадарци е во износ од
28.253,00 ЕУР или во
денарска противвредност во износ од
1.737.559 денари, утврдена во
Извештај за процена на недвижен имот бр.1993-2020 од 15.12.2020 година,
изработен од Друштво за производство, промет и услуги АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ
Скопје.
Проценетата вредност на
недвижните ствари - деловни простории
сопственост на Република Северна Македонија–корисник Центар за управување
со кризи Кавадарци е во износ од
27.901,00 ЕУР или во денарска
противвредност во износ од
1.715.911 денари, утврдена во Извештај за
процена на недвижен имот бр.1993-2020 од 15.12.2020 година, изработен од
Друштво за производство, промет и услуги АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје.
Член 3
Со оглед на фактот дека недвижните ствари кои се предмет на размена
немаат иста вредност, односно недвижната ствар на Општина Кавадарци е со
повисока вредност од недвижната ствар чиј корисник е Центар за управување со
кризи Кавадарци, размената ке се изврши доколку се плати разликата во
вредноста односно доколку сопственикот на недвижната ствар со поголема
вредност од другата ствар со која се врши размена со нотарски заверена изјава се
откаже од правото на надоместок за разликата во вредноста.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.
Бр.08-370/57
29.01.2021 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

стр.

95

бр.68 Службен гласник на Општина Кавадараци 01.02.2021 г од.

Кавадарци (,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци ,,бр.8/2005, 14/10, 24/10, 38/19,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на
Програма за изменување и дополнување на Програмата за комунални
дејности за 2021 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Програма за изменување и дополнување на
Програмата за комунални дејности за 2021 година, донесена на
Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021
година.
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен Гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.09-630/58
01.02.2021 година
Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК,
м-р Митко Јанчев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ ,,бр.5/02), а во врска со член 5 и член 7 од Законот за комунални
дејности од (Сл.весник на РМ бр.95/12,163/13,42/14,44/15,147/15 и 31/16 ) , Одлуката за
комунален ред бр.08-4875/20 од 20.12.2017 година,
член 132 став 1 од Статутот на
Општина Кавадарци (,,Сл.гласник на Општина Кавадарци,, бр.8/2005, 14/10, 24/10,
38/19,64/20),

Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница, одржaна на ден 29.01.2021
година, донесе

П Р О Г РА М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОМУНАЛНИ
ДЕЈНОСТИ ЗА 2021 година

Член 1
Во Програмата за комунални дејности за 2021 година, бр.09-6721/14 од 18.12.2020
(,,Службен гласник на Општина Кавадарци,,бр.49/2019), се врши следното изменување и
дополнување :

-

Во глава Г – ЈАВНА ЧИСТОТА текстот во точка 3 се менува и гласи :
,,Реконструкција на постоечки патеки и изградба на нови патеки во Градски
парк,,Љупчо Шкартов,,.
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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.08-370/58
29.01.2021 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,
64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе,

РЕШЕНИЕ
за објавување на
Одлука за давање согласност на
на Одлука со арх. бр.02-93/3 од 27.01.2021 година за донација за остварување
на проект од јавен интерес за АД Градски ракометен клуб Тиквеш 2014
Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Одлука со арх. бр.02-93/3
од 27.01.2021 година за донација за остварување на проект од јавен интерес
за АД Градски ракометен клуб Тиквеш 2014 Кавадарци, донесена на
Седница на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 29.01.2021
година.

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

Бр.09-630/59

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

01.02.2021 година

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Кавадарци

м-р Митко Јанчев
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Советот на Општина Кавадарци на 51-та седница, одржана на ден
година, донесе

29.01.2021

ОДЛУКА
за давање согласност на

на Одлука со арх. бр.02-93/3 од 27.01.2021 година за донација за остварување
на проект од јавен интерес за АД Градски ракометен клуб Тиквеш 2014
Кавадарци
Член 1

за донација за
остварување на проект од јавен интерес за АД Градски ракометен клуб Тиквеш
2014 Кавадарци, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци, на
седница одржана на ден од 27.01.2021 година.
СЕ

ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука со арх. бр.02-93/3

Член 2

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

Бр.08-370/59
29.01.2021 година
КАВАДАРЦИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
Ристо Сакалиев

