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Број 13

VTORNIK, 04.03.2014 god.

на Општина Кавадарци

С О Д Р Ж И Н А
Решение за објавување на Програма за работа на
Советот на Општина Кавадарци за 2014 година;
Програма за работа на Советот на Општина Кавадарци
за 2014 година;
Решение за објавување на Програма за јавна чистота за
2014;
Програма за јавна чистота за 2014;
Решение за објавување на Одлука за комунален ред и
мерки за нејзино спроведување на подрачјето на
Општина Кавадарци;
Одлука за комунален ред и мерки за нејзино
спроведување на подрачјето на Општина Кавадарци;
Решение за објавување на Програмата за изменување и
дополнување на Програмата за уредување на градежно
земјиште на просторот на Општина Кавадарци.
Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште на
просторот на Општина Кавадарци.
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Решение за објавување на Програмата за изменување и
дополнување на Програмата за поставување на урбана
опрема на подрачјето на Општина Кавадарци;
Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за поставување на урбана опрема на
подрачјето на Општина Кавадарци;
Решение за објавување на Програма за управување со
отпад на територијата на Општина Кавадарци за 2014
година;
Програма за управување со отпад на територијата на
Општина Кавадарци за 2014 година;
Решение за објавување на Програма за изменување и
дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2014
година;
Програма за изменување и дополнување на Програмата
за изработка на урбанистички планови во Општина
Кавадарци за 2014 година;
Решение за објавување на Одлука за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко планска
документација со која ке се изврши проширување на
планскиот опфат за објекти надвор од планскиот
опфат;
Одлука за утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко планска документација со која ке се
изврши проширување на планскиот опфат за објекти
надвор од планскиот опфат;
Решение за објавување на Одлука за примање и давање
на трајно користење на движни ствари по проект
“Звезди на светската книжевност”;
Одлука за примање и давање на трајно користење на
движни ствари по проект “Звезди на светската
книжевност”;
Решение за објавување на Одлука за примање и
давање на трајно користење на движни ствари по
проект “Печатење на публикации со прилог ЦД за
документирани филмови -Македонски искушенија”;
Одлука за примање и давање на трајно користење на
движни ствари по проект “Печатење на публикации со
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прилог ЦД за документирани филмови -Македонски
искушенија”;
Решение за објавување на Одлука за примање и давање
на трајно користење на движни ствари по проект
“Превод на литературни дела на добитници на
Нобелова награда за литература”;
Одлука за примање и давање на трајно користење на
движни ствари по проект “Превод на литературни дела
на добитници на Нобелова награда за литература”;
Решение за објавување на Решението за разрешување и
именување претставници на Општина Кавадарци во
Управниот Одбор на Домот на култура,,Иван Мазов
Климе,, Кавадарци
Решението за разрешување и именување претставници
на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Домот
на култура,,Иван Мазов Климе,, Кавадарци
Решение за објавување на Решението за разрешување и
именување претставници на Општина Кавадарци во
Управниот Одбор на Библиотека,,Феткин,, Кавадарци
Решението за разрешување и именување претставници
на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на
Библиотека,,Феткин,, Кавадарци
Решение за објавување на Решението за разрешување и
именување претставници на Општина Кавадарци во
Управниот Одбор на Музеј Галерија Кавадарци;
Решението за разрешување и именување претставници
на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Музеј
Галерија Кавадарци;
Решение за објавување на Решението за разрешување и
именување претставници на Општина Кавадарци во
Управниот Одбор на ЈОУДГ,,Рада Поцева,, Кавадарци
Решението за разрешување и именување претставници
на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на
ЈОУДГ,,Рада Поцева,, Кавадарци
Решение за објавување на Решението за разрешување и
именување претставници на Општина Кавадарци во
Одборот за надзор над материјално финансиско
работење на ЈОУДГ,,Рада Поцева,, Кавадарци
Решението за разрешување и именување претставници
на Општина Кавадарци во Одборот за надзор над
материјално финансиско работење на ЈОУДГ,,Рада
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Поцева,, Кавадарци;
Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на
Информацијата за состојбата со јавната безбедност и
безбедноста на сообракајот на патиштата за првото
полугодие од 2013 година;
Заклучокот за усвојување на Информацијата за
состојбата со јавната безбедност и безбедноста на
сообракајот на патиштата за првото полугодие од 2013
година;
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на
финансиски средства од Буџетот на Општина
Кавадараци(бесплатен превоз на грагани);
Одлуката за одобрување на финансиски средства од
Буџетот на Општина Кавадараци(бесплатен превоз на
грагани);
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на
финансиски средства од Буџетот на Општина
Кавадараци( канцеларија пратеник);
Одлуката за одобрување на финансиски средства од
Буџетот на Општина Кавадараци( канцеларија
пратеник);
Решение за објавување на Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за давање согласност за
поставување на РФ сензор(зграда на Општинско
собрание);
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
давање согласност за поставување на РФ сензор(зграда
на Општинско собрание);
Решение за објавување на Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за давање согласност за
поставување на РФ сензор( ООУ ДАГ Кавадарци);
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
давање согласност за поставување на РФ сензор( ООУ
ДАГ Кавадарци);
Решение за објавување на Одлуката за отстапување на
ЈП Комуналец Кавадарци на управување и одржување
на хлораторни станици за подобрување на системот за
водоснабдување на селата Бојанчиште, Куманичево,
Конопиште, Страгово, Долна Бошава и Крњево;
Одлуката за отстапување на ЈП Комуналец Кавадарци
на управување и одржување на хлораторни станици за
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подобрување на системот за водоснабдување на селата
Бојанчиште, Куманичево, Конопиште, Страгово, Долна
Бошава и Крњево;
Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на
Програмата за работа на Општинскиот Совет за
превенција од малолетничко престапништво на град
Кавадарци за 2014 година;
Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на
Општинскиот Совет за превенција од малолетничко
престапништво на град Кавадарци за 2014 година;
Решение за објавување на Одлуката за разрешување и
избор на претседател на Општинскиот Совет за
превенција од малолетничко престапништво на град
Кавадарци за 2014 година;
Одлуката за разрешување и избор на претседател на
Општинскиот Совет за превенција од малолетничко
престапништво на град Кавадарци за 2014 година;
Решение за објавување на Одлуката за разрешување на
членови на Општинскиот Совет за превенција од
малолетничко престапништво на град Кавадарци за
2014 година;
Одлуката за разрешување на членови на Општинскиот
Совет за превенција од малолетничко престапништво
на град Кавадарци за 2014 година;

Решение за објавување на Одлуката за одобрување на
средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014
година;
Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2014 година;
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на
средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014
година на Здружение,, Тиквешија полски чувари,,
Кавадарци;
Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2014 година на Здружение,,
Тиквешија полски чувари,, Кавадарци;
Решение за објавување на Одлуката за распредување на
финансиски средства за подршка на невладини
организации;
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Одлуката за распредување на финансиски средства за
подршка на невладини организации;
Решение за објавување на Правилникот за начинот,
постапката и критериумите за финансирање на
програми, проекти, натпревари и манифестации од
областа на спортот од интерес на општина Кавадарци;
Правилникот за начинот, постапката и критериумите за
финансирање на програми, проекти, натпревари и
манифестации од областа на спортот од интерес на
општина Кавадарци;
Решение за објавување на Одлуката за учество на
Општина
Кавадарци
локална
самоуправа
при
аплицирање по проект ,, Изградба на дел од главен
колектор за отпадни води за град Кавадарци до
пречистителна станица;
Одлуката за учество на Општина Кавадарци локална
самоуправа при аплицирање по проект ,, Изградба на
дел од главен колектор за отпадни води за град
Кавадарци до пречистителна станица;
Решение за објавување на Програмата за активностите
на Општина Кавадарци во промоција на ,, Комуникација
со јавноста,, во 2014 година;
Програмата за активностите на Општина Кавадарци во
промоција на ,, Комуникација со јавноста,, во 2014
година;
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на
средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014
година;
Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2014 година;
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na Programata za rabota na Sovetot na Op{tina Kavadarci
za 2014 godina
1. SE OBJAVUVA Programata za rabota na Sovetot na Op{tina Kavadarci
za 2014 godina, donesena na sednicata na Sovetot na Op{tina Kavadarci
odr`ana na den 28.02.2014 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo ,,Slu`ben
glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-1096/1
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksanda Panov

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna
samouprava(“Sl.glasnik na RM” br.5/2002) , vo vrska so ~len 82 stav 1 to~ka 3
od Statutot na Op{tina Kavadarci (“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.8/2005) i ~len 116 od Delovnikot na Sovetot na Op{tina Kavadarci
(“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.21/06), Sovetot na Op{tina
Kavadarci na sednicata odr`ana na den 28.02. 2014 godina, donese
PROGRAMA
za rabota na Sovetot na Op{tina Kavadarci
za 2014 godina
VOVED
Programata za rabota na Sovetot se bazira na nadle`nostite na
Sovetot propi{ani so Ustavot na RM, Zakonot za lokalna samouprava i
drugite zakoni koi se odnesuvaat na funkcioniraweto na lokalnata
samuprava, kako i Statutot na Op{tinata i Delovnikot za rabota na
Sovetot.
Programata ovozmo`uva osnovni nasoki po koi }e se rakovodi
Sovetot vo svoeto rabotewe vo tekot na edna kalendarska godina.
So istata se obezbeduva transparentnost, no i prostor za nejzino
pro{iruvawe i dopolnuvawe od ovlasteni predlaga~i i drugi
zainteresirani subjekti i poedinci.
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SODR@INA
I. Period Januari – Mart
1. Programa za rabota na Sovetot na Op{tina Kavadarci za 2014
godina
Predlaga~: Komisija za izrabotka na Programa za rabota
na Sovet na Op{tina Kavadarci .
2. Programa za organizirawe ma Manifestacijata "Sveti Trifun”
2014 godina".
Predlaga~:Gradona~alnikot na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za pravni, op{ti i op{testveni raboti
3. Programa za aktivnostite na Op{tina Kavadarci vo promocija na
“Komunikacija so javnosta” vo 2014 godina
Predlaga~: Gradona~alnik na Op{tina
Izgotvuva~: Sektor za pravni, op{ti i
op{testveni raboti
4.
Kvartalen Izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na Op{tina
Kavadarci za 2013 godina - ^etvrti Kvratal
Predlaga~: Gradona~alnik na Op{tina
Izgotvuva~: Sektor za finansii i buxet
5. Informacija za sostojbata vo javnata bezbednost i bezbednosta na
soobrakajot na podra~jeto na Op{tina Kavadarci za 2013 godina;
Predlaga~ : MVR-Policiska stanica Kavadarci
6. Godi{en Izve{taj za rabotata na Op{tina Kavadarci
za 2013 godina
Predlaga~: Gradona~alnik na Op{tina
Izgotvuva~: Sektor za finansii i buxet
7. Godi{na smetka na Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2013 godina.
Predlaga~: Gradona~alnik na Op{tina
Izgotvuva~: Sektor za finansii i buxet
8. Godi{ni smetki za 2013 godina na javnite slu`bi osnovani od
op{tinata
Predlaga~: Javna slu`ba osnovana od op{tinata
Izgotvuva~: Javna slu`ba osnovana od op{tinata
9. Godi{ni Programi za rabota za 2014 godina na javnite slu`bi
osnovani od op{tinata
Predlaga~: Javna slu`ba
Izgotvuva~: Javna slu`ba
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10. Odluki za donesuvawe na Detalni urbanisti~ki planovi
Predlaga~: Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Oddelenie za urbanizam
11. Sovetni~ki pra{awa
II. Period April – Juni
12. Kvartalen Izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na Op{tina
Kavadarci za 2014 godina - prv kvartal
Predlaga~:Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za finansii i buxet
13.Sovetni~ki pra{awa

III.

Period Juli – Septemvri
14.
Kvartalen Izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na
Op{tina Kavadarci za 2014 godina - vtor kvartal
Predlaga~:Gradona~alnik na Op{tina
Izgotvuva~: Sektor za finansii i buxet
15.Programa za organizirawe na Turisti~kata Manifestacijata
"Tikve{ki Grozdober 2014 godina".
Predlaga~:Gradona~alnikot na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za pravni, op{ti i op{testveni raboti
16. Izve{tai za rabotata na javnite pretprijatija vo prvoto
polugodie od 2014 godina.
Izgotvuva~:Javni pretprijatija
17. Izve{tai za rabota na Op{tinskite i Sredni u~ili{ta vo
Op{tina Kavadarci vo u~ebnata 2013/2014 godina
Izgotvuva~i: Op{tinski i Sredni u~ili{ta
18. Programi za rabota na Op{tinskite i Sredni u~ili{ta vo
Op{tina Kavadarci vo u~ebnata 2014/2015 godina
Izgotvuva~i: Op{tinski i Sredni u~ili{ta
19. Odluka za dodeluvawe Nagrada “7-mi Septemvri”.
Predlaga~:Komisija za praznici, manifestacii
i dodeluvawe na nagradi i priznanija
Izgotvuva~: Sektor za pravni, op{ti i
op{testveni raboti
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20. Kvartalen Izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na Op{tina
Kavadarci za 2014 godina - tret kvartal
Predlaga~:Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za finansii i buxet
21. Sovetni~ki pra{awa
IV.

Period oktomvri – dekemvri
22. Izve{taj za rabotata na JOUDG Detska gradinka “Rada Poceva”
Kavadarci za 2014 godina
Predlaga~:

Detska gradinka
Kavadarci
Izgotvuva~: Detska gradinka
Kavadarci

“Rada

Poceva”

“Rada

Poceva”

23. Programa za rabota so finansiski plan za finansirawe na
JOUDG Detska gradinka “Rada Poceva” Kavadarci za 2014/2015 godina.
Predlaga~: Detska gradinka “Rada
Poceva”
Kavadarci
Izgotvuva~: Detska gradinka “Rada Poceva”
Kavadarci
24. Izve{taj za realizacijata na Turisti~kata Manifestacija
“Tikve{ki Grozdober 2014 godina”
25. Programa za odr`uvawe na gradskite ulici i lokalnite pati{ta
na podra~jeto na Op{tina Kavadarci vo zimski uslovi za 2014/2015
godina (Zimska slu`ba)
Predlaga~: Gradona~alnikot na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za komunalni raboti, urbanizam,
soobra}aj i za{tita na `ivotnata sredina
26.Odluka za izmena i dopolnuvawe na Buxetot na Op{tina
Kavadarci za 2014 godina.
Predlaga~:Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za finansii i buxet
27. Odluki za izmena i dopolnuvawe na DUP na op{tina Kavadarci
Predlaga~:Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Oddelenie za urbanizam
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28. Buxet na Op{tina Kavadarci za 2015 godina
Predlaga~:Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za finansii i buxet
29.Odluka za izvr{uvawe na Buxetot za 2015 godina.
Predlaga~:Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za finansii i buxet
30. Buxetski kalendar za 2016 godina
Predlaga~:Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za finansii i buxet
31.Odluka za blagajni~ki maksimum
Predlaga~:Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za finansii i buxet
32.Programa za rabota na Sovetot na Op{tina Kavadarci za 2015
godina.
Predlaga~:Gradona~alnik na Op{tinata
Komisija za izrabotuvawe na Programata za rabota
Izgotvuva~: Sektor za pravni, op{ti i op{testveni
raboti
33. Programa za ureduvawe na grade`no zemji{te na prostorot na
Op{tina Kavadarci za 2015 godina;
Predlaga~: Gradona~alnikot na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za komunalni raboti, urbanizam,
soobra}aj iza{tita na `ivotnata sredina

34. Programa za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na
lokalnite pati{ta i ulici za 2015 godina;
Predlaga~:Gradona~alnikot na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za komunalni raboti, urbanizam,
soobra}aj i za{tita na `ivotnata sredina
35.Programa za lokalen ekonomski razvoj na Op{tina Kavadarci za
2015 godina
Predlaga~ :Gradona~alnik na Op{tina
Izgotvuva~ : Sektor za lokalen ekonomski razvoj
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36.Programa za izrabotka na urbanisti~ki planovi za Op{tina
Kavadarci za 2015 godina
Predlaga~:Gradona~alnikot na Op{tinata
Izgotvuva~: Oddelenie za urbanizam
37.Programa za aktivnostite na Op{tina Kavadarci vo oblasta na
kulturata za 2015 godina
Predlaga~: Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za pravni, op{ti i op{testveni
raboti
38.Programa za odbele`uvawe na zna~ajni nastani i li~nosti vo
2015 godina ;
Predlaga~: Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za pravni, op{ti i op{testveni
raboti
39. Programa za aktivnostite na Op{tina Kavadarci vo oblasta na
sport vo 2015 ;
Predlaga~: Komisija za sport
40. Programa za aktivnostite na Op{tina Kavadarci vo oblasta na
me|unarodnata sorabotka na Op{tina Kavadarci vo 2015 godina
Predlaga~: Gradona~alnik na Op{tinata i
Komisija za me|unarodna sorabotka
Izgotvuva~: Sektor za lokalen ekonomski razvoj
41. Programa za odr`uvawe na javna ~istota na podra~jeto na Op{tina
Kavadarci za 2015 godina ;
Predlaga~: Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za pravni, op{ti i op{testveni
raboti.
42. Kvartalen Izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na Op{tina
Kavadarci za 2014 godina - ~etvrt kvartal
Predlaga~:Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za finansii i buxet
43. Programa za do~ek na Nova Godina 2015 godina i Bo`i}nite
praznici.
Predlaga~:Gradona~alnik na Op{tinata
Izgotvuva~: Sektor za pravni, op{ti i op{testveni
raboti.
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44. Sovetni~ki pra{awa
ZAVR[NI ODREDBI
Normativniot del od Programata za rabota na Sovetot na
Op{tina Kavadarci ja regulira normativnata dejnost na Sovetot za 2014
godina, odnosno donesuvaweto na normativnite akti od negova strana i
nivnoto usoglasuvawe so novite propisi {to se doneseni ili }e bidat
doneseni vo tekot na godinata.
Programata za rabota na Sovetot na Op{tina Kavadarci za 2014
godina ima otvoren karakter, taka {to site problemi i pra{awa {to }e se
pojavat vo tekot na godinata, a za koi Sovetot, Gradona~alnikot i drugite
organi na Op{tinata }e ocenat deka imaat bitno zna~ewe za `ivotot i
interesite na gra|anite, }e bidat inkorporirani vo Programata.
Programata vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto
vo "Slu`ben glasnik na op{tina Kavadarci".
Br.07 – 873/1
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Програмата за јавна чистота за 2014 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за јавна чистота за 2014 година , донесена
на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014
година .
2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави
во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/2
OP[TINA KAVADARCI
04.03.2014 godina
GRADONA^ALNIK
Kavada rci
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа
(,,Сл. Весник на РМ“ бр.5/2002 г), член 12 од Законот за јавна чистота
(,,Сл. Весник на РМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/2010, 51/11, 44/2012,
23/2013 163/2013), член 82 став 1 точка 18(,,Сл.Гласник на Општина
Кавадарци,, бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата
одржана на ден 28.02.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
За јавна чистота за 2014 година
Во изработка на оперативниот план за јавна чистота како
фактори се
земени категоризацијата
на улиците ( нивната
лоцираност во градот), фрекфентноста на истите, начинот на
одржување на чистотата на улиците, како и димензиите , формата и
нивната загаденост.
Постојат неколку вида на смет на јавно прометните површини
и јавните површини кои зависат од густината на населението,
стандардот а најмногу од еко културата кај самото население и тоа:
1.Секојдневен смет
а. Обичен уличен смет
-кутии од цигари,отпушоци од цигари
-искористени билети,флаери, хартија од разни пакувања
-останати слични отпадоци
б. Отпадоци од возила кој настнуваат при:
- при превоз на разноводен матерјал (градежен материјал, овошје,
зеленчук и технолошки материјал),
-при товарање и растоварање на разни стоки
-при собирање на домашен смет
-при косење на тревни површини
-при поминување на запрежни коли, тракктори и камиони кои носат на
своите пневматници остатоци од земја, песок и лисја.
в. Загадување од атмосферата
- загадување од чад,прав
-индустриски оџаци
-гасовите од моторните возила
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г. При интензивно врнење на дождови
-наноси од земја,песок,лисја и др.
2. Сезонски смет
Се појавува сезонски и обично го има два вида
-лисја од дрвата, суви гранки и слично
-песок и ризла кој во зимскиот период служи за посипување на ЈСП
Површини заради намалување на клизавоста кој по престанокот за
мразевите и снеговите треба темелно да се отстрани.
Што се однесува до организациониот план за чистење на Јавно
сообраќајните површини и јавните површини помеѓу другото потребно е
да се утврди и потребниот интензитет на чистење а истиот зависи од
густината на населеноста во градот, распоредот на комерцијалните и
станбените згради, интензитетот на сообраќајот, фрекфенцијата на
пешаци и интензитетот на загадувањата. Според горе наведените
фактори категоризацијата на улиците би изгледала вака:
Улици од 1-ва категорија Центар на градот , деловен дел на градот
каде улиците и булеварите се со густа фрекфенција на лише и возила и
каде треба да се чисти четири,пет дена во неделата.
Улици од 2-ра категорија Деловен и станбен дел од градот со
развиен сообраќај и густа фрекфенција на луѓе.
Улици од 3-та категорија Густо населени населби и улици
послаб градски промет на возила и луѓе.
Улици од 1-ва кагегорија
Ред.
бр.
1
2

11 130

Број на
пометување
неделно
4

Број на
миење
месечно
2

14.780

4

2

Улици

Квадратура
м2

ЈНА со плоштад и
паркинг
Илинденска цела
со К.тек

со

стр.
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3
4
5
6

7-ми Септември
цела
М.Х.Јасмин
цела
Пано Мударов
цела
Цано Поп ТРистов
цела
Вкупно

10.950

4

2

4.290

4

2

2.050

4

2

4.340

4

2

47.540

Улици од 2-ра кагегорија
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6

7
8

9

10

Улици

Квадратура
м2

Ресавска од
Пионерска до ЈНА
Вишешница цела
со паркинг
Гоце Делчев цела
М.Пијаде од круж.
Тек до Г.Делчев
29-ти Ноември
Д.А.Габерот од 7ми Септември до
мост Пепето
Пионерска цела
Киро Крстев до
мост 7-ми
Септември до
дрвен мост
Браќа Џунови од
мост 7-ми
Септември до
дрвен мост
Б.Алексов од

1.330

Број на
пометување
неделно
1

6.350

1

10.230
4.320

1
1

5.230
6.450

1
1

5.540

1

3.270

1

5.540

1

5.540

1

Број на
миење
месечно
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Ц.П.Ристов спој со
Мирче Ацев
Вкупно

49.440
Улици од 3-та кагегорија

Ред.
бр.
1

2

3

4

5

Улици

Квадратура
м2

Партизанска од
Илинденска до
Лазо Мицев
11-ти Октомври
од Партизанска
до Лазо Мицев
Л.Мицев од Ц.Поп
Ристов до
Музичко
училиште
Шишка од 7-ми
септември до
В.Смилевски
Е.Кардељ спој со
Б.Македонија
Вкупно

1.470

Број на
пометување
неделно
1

780

1

1.390

1

6.620

1

7.040

1

Број на
миење
месечно

17.300

Програмата и оперативниот план за работа на Јавно прометните
површини за 2014 година се планира да се реализира на следниот начин:
Во периодот од месец Март до месец Ноември работите ќе бидат
извршувани во 1-ва и 3-та смена, додека во периодот од Ноември до
Март во 1-ва смена. Од страна на механизација се користи цистерна и
трактор.Миењето на улиците ќе се врши во период од Април до
Септември.
Метењето на улиците од 1-ва категорија ќе се врши 4-пати неделно
додека миењето два пати месечно.
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При метењето на улиците од 2-ра и 3-та кетегорија да бидат вклучени
и две метларки. Метларките да бидат активни и при пометување на
Градски плоштад,паркинзи,речно корито и сите улици и булевари каде
нема паркирани возила или бројот на паркирани возила е мал и кај кои
не се врши пометување туку само миење.
Метењето на улиците ќе се врши од 1м2 од коловозот до
тротоарот каде се собира и најголемата количина на ѓубре а изборот
на улиците е направен да бидат опфатени сообраќајници со поголема
фрекфенција на возила и со помала фрекфенција на возила , а со цел за
поквалитетно пометување.
Покрај редовните активности пропишани по Програмата за
работа ќе врши редовно одржувањена јавната чистота на Тиквешки
гроздобери и Градски панаџур како и сите други манифестации кои се
одржуваат во градот по цени за метење и миење утврдени со Одлука на
Совет на општина Кавадарци.

МЕТЕЊЕ
-1 -ва кат. 47540 м2/ 3 = 15846 х 0.648 х 200 = 2.010.484 ден.
-2-ра кат. 49440 м2/3 = 16480 х 0.648 х 24 = 256.296 ден.
-3-та кат. 17300м2/3 = 5766 х 0.648 х 24 = 89.673 ден.
Вкупно
2.399.610 денари
МИЕЊЕ
-1-ва кат 31.693 х 12 х 1.131 =

430.137 ден.

Вкупно метење и миење на улици
2.829.747 ден.
Вкупно средства потребни за реализација на Програмата за ЈСП
2.829.747 денара
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во ,,Сл. Гласник на Општина Кавадарци,, .
Br.07 – 873/2
28.02. 2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

стр.

19

бр.13 Службен гласник на Општина Кавадараци 04.03.2014 год.

19
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино
спроведување на подрачјето на Oпштина Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуkата за комунален ред и мерки за нејзино
спроведување на подрачјето на Општина Кавадарци, донесена на
седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014
година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави
во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/3
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 22 став 1 точка 4 од Законот
за Локална Самоуправа (,,Сл. Весник на РМ” бр.05/02) член 12 од
Законот за комунални дејности (,,Сл. Весник на РМ” бр. 95/12, 163/2013),
член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл. Гласник на
Општина Кавадарци” бр.10/05), член 22 став 2 Законот за Управување со
отпад (Сл.Весник на РМ бр.68/2004/107/2007, 102/2008, 143/2008,
124/2010) и член 10 од Закон за Јавна чистота (Сл.Весник на РМ бр. 87/08,
6/09, 161/09, 83/2010, 51/11, 44/2012, 23/2013 163/2013), Советот на
општина Кавадарци, на седница одржана на ден 28.02.2014 година,
донесе
ОДЛУКА
за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на
подрачјето на општина Кавадарци
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I.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со Оваа одлука се уредуваат односите и начинот на вршење на
комуналните дејности меѓу давателите и корисниците на услугите на подрачјето на
во Општина Кавадарци и мерките на нејзиното спроведување.
Член 2
Под комунален ред во смисла на оваа Одлука се подразбира:уредување на
населените места и поблиско уредување на односите и начинот на вршење на
комунални дејности меѓу давателите на услугите и корисниците на услугите во
следните комунални дејности:
1. Снабдување со вода за пиење;
2.Одведување и испуштање на фекални и атмосферски води.
3.Обработка и депонирање на комунален отпад
4.Депонирање на индустриски отпад и штетни материи
5.Депонирање отпадоци што се создаваат со изведување на градежни
работи.
6.Одржување на јавна чистота во градски и други населби
7.Одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми, водни и
рекреативни површини
8.Улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од
локално значење;
9.Одржување на гробови, гробишта и давање на погребални услуги
10.Одржување на јавно осветлување
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11.Прекоп на јавни површини и одржување и користење на јавен простор
за паркирање;
12.Одржување и користење на пазари на големо и мало;
13.Вршење на Оџачарски услуги;
14.Одржување на комунални уреди;
15.Отстранување и чување на непрописно паркирани возила, хаварисани
возила, земјоделски машини со приклучни и без приклучни орудија;
16.Уловување,згрижување и ерикција на животни –скитници.
17. Украсување на населените места.
18. Одржување на јавни санитарни јазли
19.Дезинфекција,дезинсекција и дератизација
20.Отстранување и чување на ситна и крупна стока и живина и пчелни
семејства во урбани средини.
21.Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни
површини;
22.Јавен општински превоз;
23.Испорака на гас од главниот цевковод до мерниот инструмент на
корисникот.
24.Испорака на топлотна енергија од централниот извор на греење до
мерниот инструмент на корисникот
25.Изградба, одржување и чистење на речните корита во урбанизираните
простори.
26. Користење на Јавнопрометните површини за изложување на
предмети, стока, рекламни паноа, билборди и друго.
Член 3
Давател на услуги во смисла на оваа Одлука може да биде правното или
физичкото лице кое со концесија или со дозвола за вршење на комунална
дејност извршува една или повеќе комунални дејности утврдени со член 2 од
оваа Одлука.
Дозвола за вршење на комунални работи дава Секторот за комунални
работи и урбанизам на Општина Кавадарци, кое ја спроведува Програмата за
Комунални дејности, донесена од советот на Општина Кавадарци.
Член 4
Јавни површини во смисла на оваа одлука се:
-Јавни сообраќајни површини (улици,коловози тротоари,пешачки и
велосипедски патеки ,јавни паркиралишта,плоштади, шеталишта,
надвозници,подвозници, скалила што поврзуваат јавни сообраќајни
површини,мостови,кејови,такси стојалишта стојалишта на јавен градски превоз,
и слични површини).
-Јавни зелени површини(паркови,парк-шуми,дрвореди живи огради,
тревници,цветници, детски игралишта,зелени површини покрај улиците,покрај
станбените објекти и покрај јавните објекти,спортско рекреативни и водни
површини и други слични површини).
Одредбите на оваа одлука се однесуваат и на други површини
определени со оваа одлука.
Член 5
Комунални дејности по член 2 на оваа Одлука можат да ги вршат јавните
претпријатија основани од Општина Кавадарци, како и други домашни и
странски, физички и правни лица кои се регистрирани за вршење на
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соодветната комунална дејност и поседуваат дозвола издадена од надлежен
орган (во понатамошниот текст: даватели на услуги).
Давателите на услуги се должни да обезбедат трајно и квалитетно
вршење на комуналните дејности, како и одржување на објектите и опремата
на комуналната инфраструктура во функционална состојба,
Корисниците на услугите во смисла на оваа Одлука се сите домашни
и странски, физички и правни лица кои ги користат услугите, објектите,
опремата и површините во сферата на комуналните дејности на подрачјето на
општина Кавадарци.
Корисниците на услугите се должни да се придржаваат на одредбите на
оваа Одлука заради непречено и функционално вршење на овие дејности кои
се од јавен интерес.
УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Член 6
Населените места треба да бидат уредени.
Под уредување на населените места се подразбира уредување на јавните
сообраќајни и јавните зелени површини, надворешните делови на станбените
и деловните објекти, излозите, начинот на поставување на реклами, натписи и
паноа, поставување на огради, комунални објекти и друга комунална опрема
како и уредување на други површини во функција на поставување на објекти.
Член 7
Надворешните делови на станбените и деловните објекти ( фасади,
тераси, балкони, влезни врати прозорци и др.), мора да бидат уредени и чисти, а
видливите оштетувања мора да бидат поправени.
Станбени и деловни објекти кои со својот изглед (поради оштетување
или дотраеност на надворешните делови), го нагрдуваат општиот изглед на
улицата или населбата мораат да се уредат.
Забрането е уништување на надворешни делови на станбените и
деловни објекти, со испишување на пораки, ставање на соопштенија, цртање,
шарање или нагрдување на друг начин.
Член 8
На прозорците, балконите, терасите, оградите и другите делови кои им
припаѓаат на станбените и деловните објекти а кои се позиционирани наспроти
улица или плоштад забрането е прикачување или изложување на облека,
постелнина, теписи и други предмети.
На прозорците, балконите,оградите и други делови од станбени и
деловни објекти може да се чува цвеќе и украсни билки на начин што не ја
загрозуваат безбедноста.
Член 9
Сопствениците односно корисниците на станбени и деловни објекти
кон кои припаѓаат огради кои се наоѓаат покрај јавни површини се должни
оградите да ги одржуваат во исправна состојба и во состојба во која што не
преставува опасност за нормалното движење.
Живите огради кои се наоѓаат покрај јавни сообраќајни површини
задолжително редовно се одржуваат и најмалку три пати годишно се
поткаструваат така што со своите гранки не ја преоѓаат регулационата
линија на јавните сообраќајни површини и не го попречуваат сообраќајот.
Член 10
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Дворовите, градините, овоштарници, лозја, ливади и др. слични
површини кои се наоѓаат пред станбени и деловни објекти и неизграденото
градежно земјиште кое се наоѓа покрај јавните површини, сопствениците
односно корисниците треба да ги одржуваат во уредена состојба, која со
својот изглед естетски не го нарушува околниот простор.
Член 11
Јавните површини кои се наменети за рекреативни активности,
спортските објекти наменети за деца и возрасни и другите уреди, треба да се
одржуваат во уредна состојба, исправни и функционални во согласност со
нивната намена.
На површините, објектите и уредите од став 1 на овој член, на видно
место треба да бидат истакнати одредби за одржување на редот, чистотата,
заштитата на јавното зеленило и др.
Член 12
Јавните сообраќајни површини и главните патишта на јавните зелени
површини треба да имаат јавно осветлување.
Јавното осветлување треба да биде изведено на начин што води сметка
за значењето на одредени делови од населените места и одредени јавни
површини,сообраќајот и потребите на граѓаните.
Светилките кои се во функција на јавното осветлување треба да бидат
функционално и естетски обликувани.
Јавното осветлување треба редовно да се одржува во функционална
исправна состојба.
Јавното осветлување по правило, треба да свети во текот на цела ноќ.
Спомениците на културата треба да бидат осветлени.
Член 13
Забрането е оштетување и уништување на столбовите и светилките
кои се во функција на јавното осветлување.
На столбовите кои се во функција на јавното осветлување забрането е
поставување на огласи, известувања, реклами и сл., освен со одобрение на
надлежен орган на општината.
Член 14
На подрачјето на општина Кавадарци се градат и поставуваат
водоскоци, фонтани и други украсни објекти на места кои со својот изглед ја
разубавуваат околината.
Водоскоците, фонтаните и други слични украсни објекти, треба да бидат
во исправна и уредна состојба.
Член 15
Јавните пакиралишта треба да се одржуваат во чиста и уредна
состојба.На јавните паркиралишта треба да се одржува ред.
Член 16
Излозите и други слични објекти кои служат за изложување на стоки ,
мораат да бидат технички и естетски обликувани, соодветно осветлени и во
согласност со општиот изглед на околината.
Член 17
На објектите, земјиштето и други простори на објектите , земјиштето и
други простори на подрачјето на општина Кавадарци може да се поставуваат
билборди, рекламни паноа, јарболи за знамиња, патокази кои не се сметаат за
сообраќајни знаци и др. рекламни конструкции и други објекти кои служат за
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рекламирање и информирање по претходно издадено одобрение за нивно
поставување од страна на надлежниот орган на Општината.
Рекламните конструкции и објектите од ставот 1 на овој член мора да се
одржуваат чисти, уредни во исправна состојба а дотраените мора да се
отстранат односно обноват или заменат.
УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА
КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ
1. Снабдување со вода за пиење
Член 18
Новите корисници на услугите може да бидат приклучени на постојниот
јавен водовод доколку ги исполнуваат условите утврдени со важечките
прописи и техничките нормативи со кои се обезбедува непречена испорака на
квалитетна вода во договорената количина, проток, континуитет и безбедност
на луѓето и објектите.
Член 19
Новите корисници на услугите ќе бидат приклучени на јаваниот
водовод само ако водоводната инсталација во нивните објекти е изградена
според важечите прописи и техничките нормативи.
Член 20
Со согласноста за водоводен приклучок се определуваат условите и
начинот на приклучување на корисниците на јавен водовод.

Член 21
Давателот на услигите е должен во рок од 8 дена сметано од денот на
поднесувањето на барањето за приклучок да се произнесе по барањето за
добивање на согласност за водоводен приклучок.
Член 22
Чистењето,монтирањето и демонтирањето на водомерите се врши од
овластено лице на давателот на услуги.
При оштетување на водоводна мрежа давателот на услугите е должен да
ги превземе потребните мерки за отстранување.
Член 23
Во случај на планирани прекини на водоснабувањето, давателот на
услугите е должен преку средствата за јавно информирање да ги извести
корисниците на услугите за времетраењето на прекинувањето пред
водоснабдувањето да биде прекинато.
Член 24
Корисникот на услугите е должен веднаш да го извести давателот на
услугите за секаков дефект што ќе настане на водоводната мрежа, водоводниот
приклучок или водомерната шахта. По добивањето на известието давателот
на услугите веднаш, а најдоцна за 6 часа е должен да преземе мерки за
отстранување на дефектот.
Доколку корисникот на услугите не го пријави настанатиот дефект на
неговата водоводна мрежа, должен е да ја надомести штетата.
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Член 25
Користењето на водата од противпожарните и улучните хидранти е
исклучиво наменски.
Доколку физички или правни лица користат вода од противпожарните
улични хидранти ненаменски, истите се исклучуваат од понатамошно
користење на водата од хидрантите и ќе ги сносат трошоците за враќање во
правобитна состојба.
Член 26
До колку дојде до преместување на водоводната мрежа и приклучоци
за спроведување на урбанистичкиот план, како за доградба на подземни
инсталации, сообраќајници и други објекти, трошоците ќе ги сноси
инвеститорот на објектот, кој го предизвикал преместувањето на водоводните
линии.

Одведување и испуштање на фекални и атмосферски води
Член 27
Давателот на услугата е должен:
-Трајно и непрекинато да обезбеди одведување на фекалните и
атмосферските води од урбаните површини преку изградена фекална и
атмосферска канализациона мрежа.
- Да се грижи за исправноста и функкциониањето на
целокупната фекална и атмосферска канализациона мрежа а посебно да врши
редовно прочистување и да врши поправка на оштетените придружни објекти
на фекалната и атмосферката канализациона мрежа и два пати годишно да
врши чистење на сливниците.
- Да врши редовно чистење на коритата на отворените канали и
водотеци во градежниот опфат на градот и населените места.
Да ги исполнуваат обврските определени со Законот за водите.
Постапување на комунален отпад и други видови на неопасен
и инертен отпад
Член 28
Отпадот од индивидуалните објекти за домување се собира во отпадканти.
Отпадот од колективните згради се собира во посебни садови за отпадконтејнери.

Член 29
Зградите од кој отпадот од домаќинствата се става во контејнери мора
да имат определен простор или место за сместување на садот за отпад и
доволен број за да ги задоволи потребите на домаќинствата.

стр.

26

бр.13 Службен гласник на Општина Кавадараци 04.03.2014 год.

Бројот и видот на садот за отпад за секоја пооделна зграда го одредува
јавното претпиријатие за комунални дејности или правното или физичко лице
кое е овластено за собирање и транспортирање на отпадот.
Член 30
Собирачот на отпадот е должен да ги пере, дезинфекцира, дезинсекцира
контејнерите најмалку два пати годишно и да ги одржува во исправна состојба
а за кантите тоа да го врши корисникот.
Местото околу садовите за отпад мора да бидат во чиста и уредна
состојба за која се должни да се грижат собирачите на отпадот.
Член 31
Создавачите на отпад должни се отпадот да го стават во садовите за
отпад така да не се растура и да не го загадува просторот околу садот.
Кантите и контејнерите за отпад мора да бидат затворени.
При ставање на отпадот од домаќинствата создавачот на отпадот е
должен волуменски да го намали отпадот.
Забрането е да се оневозможува пристап на возилото за отпад до
местото на кое се наоѓаат садовите за отпад.
Член 32
Отпадот од домаќинствата на подрачјето на општина Кавадарци
организирано се одвезува најмалку еднаш неделно.
Габаритниот отпад (како делови од автомобили, бела техника, метална
амбалажа, делови од мебел, душеци, дрвена амбалажа, пластични гајби,
автомобилски гуми и сл.), ќе се изнесува од страна на создавачите на отпадот
еден ден во месецот кој го определува давателот на услугата, а после
информирањето на комуналниот инспектор.
Член 33
Собирачот на отпадот е должен при собирањето и транспортот на
отпадот да внимава отпадот да не се растура, да не се крева прав, да не се
оштетуваат садовите како и да не се загадуваат и оштетуваат површините за
сместување на отпадот.
Ако при утовар и истовар во возилото дојде до растурање на отпадот,
собирачот на отпадот е должен веднаш да го собере и исчисти а садовите да ги
врати на местото определено за нив и да ги затвори капаците на кантите и
контејнерите.
Член 34
Се забранува:
1.Фрлање, складирање и чување на комунален отпад надвор од
контејнерите, кантите за отпад или специјалните вреќи за отпад.
2.Фрлање и складирање на контејнерите и кантите за отпад на отпад кои
не се сметаат за комунален отпад.
3.Фрлање во контејнерите жар и други запаливи материјали, вода ,
киселина и моторни и разни други штетни и опасни материи.
4.Поставување и преместување на контејнерите и кантите за отпадоци
на други места од местата определени од давателот на услугата.
5.Пребарување на отпад во корпите,кантите и контејнерите од страна
на физичките лица.
6.Палење на отпадот во кантите и контејнерите.
7.Собирањето и транспортирањето на отпадот да се врши со средства и
опрема која не соодветна за вршење на дејност.
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8.Постапувањето со оптадот на начин кој доведува до нагрдување на
објектите и просторот во урбаните зони и во подрачјата надвор од урбаните
зони.
9.Истурање и фрлање на отпад во канализационите и другите
инфраструктурни системи и објекти.
10.Забрането е создавачот на комунален отпад и отпад сличен на
комуналниот отпад самостојно да го исфрла на депонијата.
11.Забрането е правните и физички лица кои имаат свој сад за отпад
истиот да го исфрлаат во останатите садови за отпад поставени во градот.
Депонирање на индустриски отпад и штетни материи
Член 35
Забрането е:
- Предавање на индустриски отпад на правно или физичко лице
кое не поседува дозвола за собирање и транспортирање на отпад согласно
Законот.
-Истурање или фрлање на инустриски отпад кој содржи штетни
материи во водите, почвата, во садови кои не се предвидени за собирање на
таков вид отпад во канализационите и други инфраструктурни системи и
објекти.
- Собирањето и транспортирањето на индустриски отпад да се
врши со средства и опрема која не е соодветна за вршење на дејноста.

Депонирање отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи
Член 36
Под депонирање на отпадоци што се создаваат со изведување на
градежни работи а кои немаат својство на комунален отпад се подразбира
собирање, транспортирање и депонирање на овие отпадоци на депонии.
Член 37
Отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи: градежен
материјал, земја, шут, згура,вар, цемент, чакал, песок,кал, камења,тули,
кеамички отпадоци и сл.
Отпадоците од став 1 на овој член не смеат да се оставаат и собираат на
јавните површини.
Правното или физичко лице кое ги изведува градежните работи е должно
градежниот шут и остатоците од работата да ги собере и транспортира во
соодветни возила на место определено за тоа или да ангажира правно или
физичко лице овластено за таа работа.
Член 38
Со отпадоците што се создаваат со изведување на градежни рааботи се
постапува во согалсност со одредите на Законот за управување со отпад што
се однесуват за инертниот отпад.
Изведувачот на работите или корисникот на услугата да го исфрли
отпадот или фирма специјализирана за тоа.
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Член 39
Забрането е отпадоците што се создаваат со изведување на градежни
работи да се изнесуваат од своите дворни места до денот на преземањето од
страна на правни или физички лица кои се овластени за собирање и
транспортирање на отпадот.
Се забранува транспортирање на отпадоците што се создаваат со
изведување на градежни работи да се врши со несоодветни транспортни возила
што би предизвикало истурање или протекнување на јавните сообраќајни и
зелени површини.
Забрането е оставање односно истурање на отпадоците што се создаваат
со изведување на градежни работи на јавните површини, јавно сообраќајните
површини, неизградено градежно земјиште, во и покрај водните површини и
сл.

Одржување на јавната чистата во градот и други населби
Член 40
За истовар, оставање или утовар на градежен материјал, подигање на
скеле и поправка на фасадите на станбените и деловните објекти како и за
слични градежни работи може повремено да се користат јавните и
сообраќајните површини или неизграденото градежно земјиште само со
одобрение издадено од градоначалникот на општина Кавадарци.
Во одобрението од претходниот став треба да се утврдат условите и
начинот на истовар, утовар или оставање на градежниот материјал, мерките на
сигурност, времето на истовар, утовар или оставањето на градежниот материјал
и надоместокот за користење на јавната или сообраќајната површина.
При извршувањето на работите од став 1 на овој член пред нивното
започнување мора да се обезбеди проодноста на тротоарите и улиците и
сообраќајните површини кои се зафаќаат со градежни дејствија мора да се
оградат со ограда која треба прописно да се означи и осветли градежниот
материјал што ќе се користи мора уредно да биде нареден и да не го спречува
истекувањето на атмосферските води.
Член 41
Изведувачот на градежните работи мора да превземе мерки кои ќе
оневозможуваат растурање на земја по јавните површини при ископот на
темели и сл.
Тротоарите и другите пешачки премини пред градилиштето треба да
бидат обезбедени од страна на градителот со хоризонтални и вертикални
заштитници.
По завршување на градежните работи или ако градежните работи од
било кои причини бидат запрени на подолго време, изведувачот на градежните
работи должен е да ги отстрани скелињата и другиот градежен материјал од
јавните површини и истиот да се доведе во правобитна состојба.
Член 42
Покрај дрворедите не смее да се остава песок, чакал или друг градежен
материјал.
Член 43
Во текот на изведувањето на градежните работи изведувачот е должен:
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- Да ја чисти јавната површина од градилиштето од секаков вид
градежен и друг материјал, кал и сл. Кои се наоѓаат на јавната површина како
последица од вршење на неговата дејност.
- При рушење на градежни објекти изведувачот на работите е
должен материјалот што се руши да го полева со вода заради спречување на
ширење на прашина и аеросоли.
Сливниците за атмосферски води во близина на местото каде
што се вршат градежните работи редовно да ги чистат.
- Да го транспортира градежниот материјал од градилишптето на
начин што нема да го попречува сообраќајот и слободното истекување на
атмосферските води и да го спречи растурањето на матерјалот по јавните
површини.
Одржување и користење на паркови, зеленило, парк шуми и рекреативни
површини
Член 44
По одржување и користење на паркови, зеленило, парк шуми водни и
рекративни површини се подразбира подигање , одржување и користење на
зелени површини, садење на ниска и висока вегитација и сл. На подрачјето на
општина Кавадарци.
Член 45
Паркови се посебно уредени и озеленети површини во урбаните
средини согласно усвоените урбанистички планови кои им служат на
граѓаните за одмор и рекреација.
Одржувањето и користењето на парковите е дејност што ја врши
давателот на услугата на кого му е доверено извршување на работите од страна
на Општината.
Одржувањето, уредувањето и користењето на парковите се врши врз
основа на годишна програма донесена од страна на советот на општина
Кавадарци а на предлог на давателот на услугата на кого му е доверено
управањето со парковите.
Давателот на услугата е должен да ги одржува и уредува парковите
согласно годишната програма донесена од страна насоветот на општина
Кавадарци а особено:
-хортикултурно да ги уредува површините во просторот на парковите;
-редовно да ја одржува јавната чистота во парковите;
-редовно да ги одржува патеките и просторот наменет за шеталиштата;
- да ги одржува во исправна состојба клупите за седење;
- редовно засадување, обработување и надводнување на зелените
површини;
- да постави корпи за отпадоци и др. урбана опрема и нивно редовно
оджување;
- редовно кастрење на ниските гранки заради безбедно шетање по
парковите.
Член 46
Под зеленило во смисла на оваа Одлука се подразбираат тревници,
цветни и други насади, живи огради, грмушки,дрвја и дрвореди ( во
натамошниот текст зелени површини).
Под јавни и зелени површини во смисла на оваа Одлука се подразбираат
зелените површини покрај улиците, плоштадите, културно историските
споменици, јавните паркиралишта, рекреативни површини, детски игралишта,
спортски терени, гробиштата и дворните места на јавните објекти на
општината.
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Член 47
Одржување на зелените површини опфаќа:
- Подигање, садење, одгледување и обновување на зелените
површини;
- Заштита на зелените површини од оштетување, болести и
штетници;
- Чистење на озеленетите површини и
- Одржување и чистење на патеките на озеленетите површини.
Одржување на јавно зелените површини ги врши давателот на
услугата врз основа на годишна програма донесена од страна на советот на
општина Кавадарци.
Годишната програма треба да содржи: планирање на начинот и мерките
за одржување на истите, видот на зеленило, поставување и видот на урбаната
опрема, и дрл. Работи на одржување како и трошоците за извршување на овие
работи и изворите на овие средства.
Член 48
Парк шума во смисла на оваа Одлука е подрачје со посебно природни
карактеристики кое се одликува со свое виден панорамски изглед и особено со
природна убавина настаната на природен начин, односно тоа се делови од
просторот кој со своите географски особини и творбите на човекот се
истекнуваат од другата околина и имаат излетничко рекреативно историско,
естетско, културно или научно значење.
Парк шумите се прогласува со посебна Одлука од Советот на
општината.
Одржувањто и управувањето со парк шумите ги врши давателот на
услугата на кого му е доверено извршување на работите од страна на
Општината.
Овластениот субјект на кого му е доверено правото да управува со парк
шумата е должен да презема соодветни мерки,,шумски ред” со цел да се
обезбеди периодично подмладување и заштита на шумите од појава на пожари
и ширење на штетни инсекти и растителни болести, штетното дејство на
ветерот,снегот и другите елементарни непогоди и заштита на шумското
земјиште за што донесува посебен правилник за што согласност дава советот
на општина Кавадарци.
Член 49
Под рекреативни површини на подрачјето на општината се подразбира
определени простори на подрачјето на општина Кавадарци кој од страна на
граѓаните се користат за одмор и рекреација посебни подрачја од ридско
планинските предели, полските предели, месности околу Манастири,
историски споменици, крајбрежни терени покрај реките, акумулационите езера
и сл.
Одржувањето и уредувањето на рекреативните површини Опшштината
може да го довери на Јавното претпријатие за комунални дејности, здружение
на граѓани, спортско рекреативни и еколошки друштва, излетнички друштва,
месни заедници.
Член 50
Сечење и копање на дрвја, грмушки и живи ограда во зелените
површини може да се врши заради нивно редовно одржување ако се суви ако се
нападнати од штетни инсекти и растителни болести , ако пречат на подземните
и надземните инсталации кога се оштетени од елементарни непогоди за
изградба на инвестициони објекти или поради реконструкција на зелените
површини.
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За сите дејствија и работи од претходниот став потребно е да се има
одобрение од надлежниот орган на општината.
Член 51
Одобрението од претходниот став од овој член особено треба да содржи
определување на рокот во кој треба работите да се завршат како и рокот во кој
зелените површини треба да се исчистат од сметот настанат при извршување
на работите.
Трошоците за извршување на сите работи, утврдени во став 1 на овој
член се на товар на инвеститорот односно изведувачот на работите.
Член 52
Во парковите јавните зелени површини, парк шумите и рекративните
површини забрането е:
-корнење, сечење и кастрење на дрвја, грмушки и жива ограда,
- било какво оштетување на зеленилото ( соголување и засекување на
стеблата, газење и седење на тревниците, кинење на цвеќе, откорнување на
цветни по тревни посеви и сл.).
- собирање на плодови и цветови од дрвјата
-копање и изнесување на земја, копање на канали, вршење на прекопи и
сл.
-фрлање и оставање на отпадоци надвор од местото определно за таа
намена.
-истоварување и оставање на стока, амбалажа,шут, градежен и огревен
материјал,
-чување и напасување на добиток и живина
-закачување, ковање и потпирање на рекламни паноа, натписи и лепење
на плакати на дрвјата.
-уништување и оштетувања објекти, уреди и инсталации, комунална
опрема, рекламни паноа, натписи,знаци, патокази, соопштенија и сл.
-минување , запирање, паркирање и оставање на било кој вид возило и
нивно миење,
- кршење, оштетување или уништување на корпите за отпадоци на
чешмите, канделабрите и др. уреди и објекти,
-изведување на било какви работи кои доведуваат до уништување на
зеленилото,
-пуштање на отпадни води, киселини, моторно масло и секаква друга
материја што предизвикува загадување.
-истоварување, оставање и складирање на различен материјал
( огревно дрво, јагледн, отпадно дрво, железо, лим и сл.),
-фрлање на отпадоци и др. предмети,
-газење по затревените површини по парковите,
-неовластено косење на тревата во парковите и другите зелени
површини,
-кубење и кинење на цвеќе,
-палење на оган,
-поставување на разни предмети на стеблата и гранките ( светилки,
носачи на жичани водови, ормарчиња, скали и сл.).
Одржување на улична сообраќајна сигнализација и други
инфраструктирни објекти од локално значење
Член 53
Под одржување на улична сообраќајна сигнализација и други
инфраструктурни објекти од локално значење во смисла на оваа Одлука се
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подразбира редовно одржување на вертикалната и хоризонталната
сигнализација и другите инфраструктурни објекти на локалните патишта и
улици на подрачјето на општина Кавадарци (семафори,сообраќајни знаци,
патокази,оградите на мостовите, надворешните и сл.) како и одржување на
зимски услови на локалните патишта и улици.
Член 54
Работи за редовно одржување на локалните патишта и улици се:
-поправка на коловозот,тротоарот и другите елементи на патот,
-чистење на коловозот, уредување на банкини,заштита на косини,
насипи, засеци, чистење и уредување на одводите на патот, риголи,берми,
славници,поправка на поотпорни и обложни ѕидови и други објекти на патот.
-работа на одржување на електрични инсталации – замена на дотраени
светилки на раскрсници и друго осветлување на патот.
-одржување на прегледност на локалните патишта и улици особено на
места на вкрстување,
-носење на трева, уредување и одржување на зелени површини и насади
во патниот појас;
-чистење снег и мраз од коловозот, посипување со сол или образивни
средства на коловозот, мостовите, делниците со поголеми наклони на патот,
како и на други места во случај на појава на мраз на коловозот, поставување,
замена и поправка на хоризонтална ивертикална сигнализација на патот, на
огради и заштитна мрежа на патот и на друга опрема на патот.
Работите во врска со редовното одржување на локалните патишта и
улици се вршат врз основа на годишна програма донесена од Советот на
општина Кавадарци.
Член 55
Снегот од јавните сообраќајни површини се отстранува – чисти кога ќе
наврне до 10 сантиметри висина , а ако врнежите се непрекинати тој се
отстранува повеќе пати.
Мразот од јавните сообраќајни површини се отстранува по создавањето.
Начинот и другите услови за отстранување на снегот и мразот се
утврдува со Програма донесена од Советот на општина Кавадарци.
Снегот и мразот од покривите на објектите кои се наоѓаат покрај
јавните сообраќајни површини се отстрануваат кога постои можност да
паднат или да се откинат и да ја загрозат сигурноста на сообраќајот.
Член 56
Физичките или правните лица кои ја извршуваат Програмата за
отстранување на снегот и мразот се должни, секојдневно да ја известуваат
општина Кавадарци за состојбата на јавните сообраќајни површини и за
мерките што се преземени за извршување на Програмата.
Член 57
За отстранување на снегот и мразот од јавните површини, пред
деловните објекти,пазарите на мало,спортските објекти и слични простори се
грижат правните и физичките лица кои управуваат со тие површини, односно
кои извршуваат деловна дејност.
Член 58
За отсранување на снегот и мразот од тротоарите пред објектите во
индивидуално и колективно домување и другите објекти одговорни се
сопствениците, односно корисниците на објектите.
Член 59
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Давателот на услугата кој врши чистење на снег и мраз е должен да ги
одржува и чисти тротоарите и плоштадите да прави пешачки патеки, а по
потреба и машинско и рачно посипување на сол.
Одржување на гробови, гробишта и давање на погребална услуга
Член 60
На гробиштата може да се одржуваат само собири кои се во врска со
погребот или со вообичаените помени како и посети на гробиштата.
Член 61
За уредување и одржување на гробиштата се грижи давателот на
услугите, а за уредување на поединечните гробови се грижат корисниците на
услугите.
Член 62
Вршењето на верските обреди на гробиштата е слободно секој ден.
Граѓаните и лицата корисници на земјиштето на гробиштата се должни
да се придржуваат на редот и работното време за одржување на гробиштата
и да се однесуваат онака како одговара на местото и должното почитување
кон починатите.

-

Член 63
На гробиштата не се дозволува:
Викање и на друг начин нарушување на мирот во гробиштата,
Носење на кучиња и други животни,
Пасење на стока,
Неовластено косење на трева,
Оштетување на гробовите,
Оштетување на надгробните споменици и знаци,
Оштетување на клупите и останатите објекти
Оштетување на оградата на гробиштата,
Собирање на прехранбени и други производи од гробовите
оставени од блиските за починатите и
Поставување на непристојни натписи или било какви реклами

Забранети се натписи со кои се навредува било чија
националност и верска припадност или со кој се навредува почитувањето на
починатиот.
Одржување на јавно осветлување
Член 64
Под одржување на јавнто осветлување се подразбира одржување на
уличното осветлување во исправна состојба и тоа одржување на објектите и
инсталациите, редовна замена на светлечките тела
( сијалици и
арматури), чистење и боење на електричните столбови.
Член 65
Јавните сообраќајни површини пешачките и други главни патишта на
јавните зелени површини мораат да имаат јавно осветлување.
Светлосните тела треба да бидат функционални и естетски
обликувани.
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Јавното осветлување треба редовно да се одржува во состојба на
функционална испавност.
Јавното осветлување треба да биде во употреба за време на целиот
ноќен период.
Член 66
За одржување на јавното осветлување Советот на општина Кавадарци
донесува Годишна Програма за одржување на јавното осветлување на
Општината во кој се утврдува динамиката и обемот на одржувањето, како и
потребните средства за одржување на јавното осветлување, претпоставениот
број на корисници, висина на прибрана комунална такса за јавно
осветлување и потрошувачката на електрична енергија.
Член 67
Заради исправно и целосно функционирање на јавното осветлување
забрането е:
-оштетување и уништување на светлосните тела и светлосните
столбови,
- поставување огласи, известување, реклами и слично, освен со
одобрение на надлежен орган на општината.
Прекоп на јавни површини и одржување и користење на јавен простор за
паркирање
Член 68
Во случај кога поради отстранување на дефект или поради
поставување , поправка или замена на подземни или надземни јавни
инсталации и други комунални уреди и објекти е неопходно раскопување на
коловоз, тротоар, јавни или зелени површини , давателот на услугата е должен
претходно да прибави одобрение за прекоп од надлежниот орган на
општината.
Во одобрението од ставот (1) на овој член се определува рокот во кој
треба да се извршат работите , мерките кои се должни да ги преземат давателот
на услугата и изведувачот заради безбедно извршување на работите.
Доколку е неопходно итно отстранување на дефектот на јавната
инсталација, по барање на давателот на услугата, изведувачот од ставот (1) на
овој член може да се врши раскопување на улица на коловоз, тротоар, јавна
или зелена површина веднаш, без да прибави одобрение за прокоп од ставот
(1) на овој член,при што за извршеното раскопување во рок од 24 часа
писмено го известува за надлежниот орган на општината.
Давателот на услугата е должен да склучи рамковен договор со
изведувачот од ставот (1) со кои ќе ги уредат меѓусебните права и обврски.
Член 69
Под одржување и користење на јавниот простор за паркирање се
подразбира одржување на просторот за паркирање и објектите во него и
давањето на соседната услуга како и утврдувањето на начинот на неговото
користење.
Јавните паркиралишта треба да се одржуваат чисти и уредни.
На јавните паркиралишта забрането е да се врши било каква трговска
дејност, да се врши утовар и истовар на стока и други работи што не се во
согласност со намената на јавниот простор за паркирање.
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Одржување и користење на пазари
Член 70
Под одржување и користење на пазари се подразбира одржување на
комуналните објекти, односно просторот на објектите изградени за давање
услуги на трговија.
Трговија на мало е продавање на стоки на крајните
потрошувачи.
Како трговија на стоки на крајните потрошувачи се смета
трговијата на стоки за лична потрошувачка и трговија на стоки за потребите
во домаќинствата.
Член 71
Одржувањето и користењето на пазарите го врши давателот на
услугата.
Давателот на услугата е должен пазарите секојдневно да ги чисти и
одржува уредни и во хигиенска состојба и во зимскиот период да го чисти
снегот и мразот.
Член 72
На пазарите мора да има доволен број типизирани контејнери за отпад,
поставени на соодветни места.
Член 73
Давателот на услуга е должен да утврди и истакне пазарен ред и да се
придржува на пазарниот ред и работното време со тоа што го контролира
дотурот на стока на пазарот така што истиот не преставува пречка за
крајните потрошувачи.
Пазарните површини треба да бидат изградени со асфалт или
бетонска подлога, со рамна или мазна површина, погодна за чистење и миење,
со доволен број сливници, исправна канализациона мрежа, доволно количество
на здрава и исправна вода за пиење и санитарен јазол,односно посебни
простории за лица од машки и женски пол.
Производите што се продаваат на земјоделските пазари мора да бидат
сместени на тезги кои се во исправна хигиенска состојба.
Член 74
На сточните пазари може да се изложат за трговија само жив крупен и
ситен добиток,како и перјаста живина, а на зелените земјоделски пазари само
земјоделски производи.

Вршење на оџачарски услуги
Член 75
Сопственик, односно корисник на објект кој ги користи уредите за
спроведување на чад и опремата за ложење во текот на грејната сезона, е
должен да побара оџачарски услуги кога уредите за спроведување на чад и
опремата за ложење не може да ги доведе во исправна состојба самиот.
Член 76
Под вршење на оџачарски услуги се подразвира чистење и контрола на
уредите за спроведување на чад и опремата за ложење.
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Член 77
Сопствениците и корисниците на објекти кои сами ги чистат и
контролираат уредите за спроведување на чад и опремата за ложење, и
корисниците на оџачарски услуги се должни да извршат чистење на оџаците
најмалку еднаш годишно доколку истите ги користат во грејната сезона.
Чистењето на оџаците вообичаено се врши пред почетокот на грејната
сезона и тоа во месеците септември и октомври.
Член 78
На барање на корисник на услуга, давателот на услугата е должен да
изврши чистење и контрола на уредите за спроведување на чад и опремата за
ложење.
Станарите во колективните станбени згради се должни на лицето кое
врши оџачарски услуги непречено да му овозможи чистење на оџаците ако за
истото бидат писмено известени од страна на давателот на услугата и тоа во
рок од најмалку 5 дена пред отпочнувањето на чистењето.
Висината на цената на оџачарските услуги се утврдува со Одлука на
Совет на општината по предлог на давателот на услугата.
Одржување на комунални уреди
Член 79
Под одржување на комуналните уреди се подразбира одржување во
функционална состојба на градски часовници, чешми,фонтани и други
комунални уреди и опрема.
Член 80
На плоштадите и поголемите раскрсници можат да се постават јавни
часовници кои мораат да бидат исправни.
Член 81
Во уредување и одржување на комуналните уреди и објекти како што
се: фонтани, водоскоци,чешми и други уреди ќе се грижи давателот на
услугата на кого му е доверено извршување на работите на водоснабдувањето.
Член 82
Јавните телефонски говорници можат да се постават на места каде
што граѓаните се собираат или задржуваат, како што се плоштади, пазаришта,
стоковни куќи, болници, автобуски станци и слични места.
Јавните телефонски говорници и поштенските сандачиња ги посетува и
одржува правното лице кое извршува телекомуникациска дејност.
Член 83
Заради функционалноста на намената на комуналните уреди забрането
е:
1.Миење и перење на јавни чешми, фонтани,
2.Напојување на животни на јавните чешми, фонтани и водоскоци,
3.Кршење на уредите и опремата
4.Пишување на натписи,шарање или цртање на истите,
5.Фрлање и оставање на комунален отпад на истите,
6.Загадување на водата во фонтаните
7.Поливање со било какви течности на комуналните уреди
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Отстранување и чување на непрописно паркирани и хаварисани возила
Член 84
Хаварисани,односно оштетени возила се оние возила кои поради
настаната хаварија или дотраеност не се во состојба да се движат со силата на
сопствениот мотор.
Неправилно или непрописно паркирано возило е она возило кое е
паркирано на јавните сообраќајни и јавните зелени површини спротивно на
важечките прописи.
Член 85
Под отстранување и чување на непрописно паркирани и хаварисани
возила во смисла на оваа Одлука се подразбира начинот и постапката за
отстранување на оштетени, неисправни, неправилно или непрописно
паркирани возила од јавните сообраќајни и јавните зелени површини на
подрачјето на општина Кавадарци.
Член 86
Под отстранување и чување на возила во смисла на оваа Одлука се
подразбира нивно подигање и транспортирање со специјални возила за таа
намена и нивно времено сместување во специјално обезбеден простор за
нивно чување.
Отстранување на возилата од јавните сообраќајници и јавните зелени
површини го врши овластениот субјект , а по налог на овластено лице.

Член 87
За отстранување на хаварисани возила комуналниот инспектор на
сопственикот односно на носителот на правото на користење на возилото ќе
му издаде решение со кое ќе му наложи отстранување на возилото во рок од
5 до 10 дена од денот на доставата на решението.
До колку не може да се идентификува и пронајде сопственикот, односно
носителот на правото на користење на возилото, комуналниот инспектор ќе
залепи налепница со која ќе го информира сопственикот да го отстрани
возилото во рок од 5 до 10 дена.
Доколку сопственикот, односно носителот на правото на користење на
возилото не го отстрани сам возилото во рокот утврден во ставовите 1 и 2 на
овој член, надлежните инспекциски органи изготвуваат записник и издаваат
наредба за отстранување на возило до овластениот субјект за отстранување.
Во записникот треба да содржат најмалку следните податоци:
- Тип, марка и регистарски број на возилото,
- Состојба на возилото
- Кус опис на оштетување доколку возилото е оштетено
Овластениот субјект по издадената наредба од страна на
овластените службени лица е должен веднаш да отпочне со отстранување на
возилото во присуство на овластените службени лица.
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Член 88
Овластеното правно лице е должно отстранетите возила да ги смести во
посебно обезбеден простор наменето за нивно чување и да ги чува до нивното
предавање на сопственикот односно на носителот на правото на користење на
возилото.
Чувањето на возилото не може да трае подолго од 30 дена.
Просторот го определува овластениот субјект по претходна согласност
од страна на Советот на Општина Кавадарци.
Член 89
При примопредавањето на отстранетото возило, сопственикот, односно
носителот на правото на користење на возилото е должен да приложи доказ за
сопственост на возилото и својот идентитет.
Примопредавањето од претходниот став се врши на посебно
обезбедениот простор за чување.
По исклучок примопредавањето на возилото што се отстранува може да
се изврши и на самото место од каде се отстранува, додека возилото не е
поставено на платформата на специјалното возило.
Член 90
Примопредавањето на отстранетото возило се врши по наплатата на
трошоците за отстранување,односно со приложен документ за наплатени
трошоци.
Член 91
Трошоците, односно висината на надоместокот во отстранување и
чување непрописно паркирани возила ги утврдува.Советот на Општината со
посебна Одлука.
Трошоците за отстранување и чување на хаварисани возила се
утврдуваат со Одлука донесена на Советот на Општината.
Уловување, згрижување и ерадикација на животни скитници
Член 92
Под уловување,згрижување и ерадикација на животни скитници во
смисла на оваа Одлука се подразбира хумано решение на проблемот со
животните – скитнции тоа: собирање, привремено згрижување, етерилизирање,
вакцинирање, дехелментизација на здравите и еутаназија на болните кучиња и
мачки скитници со цел за зачувување на здравјето на населението и
отстранување на изворите на заразни заболувања како и смалување на
можноста од нивно пренесување , спречување на евентуални економски штети
и унапредување на хигиенските услови за живот.
Член 93
Уловувањето, згрижувањет и ерадикацијата на животните скитници
општината ја доверува на јавно претпријатие основано од страна на општината
за вршење на комунални дејности или павно лице кое ги исполнува условите
за вршење на дејноста.

Член 94
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Советот на Општина Кавадарци донесува Годишна Програма за
уловување, згрижување и ерадикација на животните скитници која меѓу
другото содржи реална проценка на бројот на кучиња и мачки скитници што
треба да се третираат во тековната година, условите и организацјата на
извршувањето на предвидените работи и средствата за реализирање на
програмата.
Член 95
Општината навремено преку средствата за јавно информирање е
должна да ја извести јавноста за времето и начинот на спроведувањето на
дезинсекцијата, дезинфекцијата и дератизацијата и за мерките за заштита што
треба да ги превземат граѓаните.
Украсување на населените места
Член 96
Под украсување на градското подрачје и на населените места на
подрачјето на општина Кавадарци се подразбира украсување на надворешни
делови на зградите, излозите и јавното осветлување за време на посебни
прилики на свечености и празници.
Член 97
Дворовите, градините и другите слични површини пред зградите и
неизграденото градежно земјиште покрај јавните површини, сопственикот,
односно корисниците треба да ги одржуваат уредно и на нив правилно е да
засадат цвеќе и украсни билки.
Член 98
За време на новогодишните и божиќните празници потребно е излозите
на продавниците и другите деловни објекти од страна на сопствениците или
корисниците да бидат свечено украсени.
За време на новогодишните и божиќните празници и во посебни
прилики на свечености, плоштадите и потесниот реон на централното градско
подрачје потребно е да бидат свечено украсени и јавното осветлување да биде
дополнето со свечено украсени светлосни елементи.
Отстранување и чување на ситна и крупна стока, живина и пчелни
семејства во урабни средини
Член 99
На подрачјето на општина Кавадарци во границите на градежниот опфат
се забранува чување на секаков вид ситна и крупна стока, перјаста живина и
пчелни семејства. Заради безбедноста на граѓаните пчелните семејства не
смеат да се постават на помалку од 500 м. оддалеченост од градежниот опфат.
Во населените места на подрачјето на општината може да се чува
добиток, пчелни семејства и перјаста живина на начин пропишан со посебни
порписи за санитарно здраствено и хигиенска заштита.
Забрането е колење на ситна и крупна стока и живина на јавните и
сообраќајни површини во општината.
Се забранува задржување, напасување и хранење на ситна и крупна стока
и живина на јавните и сообраќајните површини во општината.
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Член 100
Носењето на добиток во градот може да се врши до сточниот пазар и
обратно во специјални корпи на кој не се загрозува безбедноста на
сообраќајот и улиците .
Член 101
На подрачјето на општината, во градежниот опфат чување на гулаби е
дозволено само во дворните места на индивидуални станбени објекти.
Гулабарникот треба да биде изграден од погоден матерјал со бетонски
под поврзан со канализационен систем и истиот постојано да се одржува во
хигиенска состојба.
Чувањето и одгледување на гулаби не смее да пречи во нормално
живеење на соседите.
До колку гулабите го попречуваат нормалното живеење на соседите на
било кој начин надлежните инспекциски органи можат да наредат
преместување на гулабарникот или забрана на чување и одгледување на
гулаби.
Член 102
На подрачјето на општина Кавадарци во кругот на едно домаќинство
може да се чуваат до две кучиња под услов истите да бидат регистрирани во
надлежната ветеринарна институција и редовно вакцинирање.
Сопствениците на кучињата се должни своите кучиња да ги држат во
сопствените дворни места.
Кучето може да се изведе надвор од дворното место само со кошница
на устата и врзано со каиш.
Сопственикот на кучињата е должен сместувањето и чувањето на
кучињата да го уреди на начин што нема да пречи на мирот и спокојството на
соседите.
Не е дозволено чување на кучиња кои постојано лаат и завиваат.
Не е дозволено кучиња во згради и во нивните дворови. освен чување
на кучиња со педигре за кое сопственикот има прибавено писмено одобрение
од куќниот совет на колективната станбена зграда.
Ситната и крупната стока и живината мора да бидат регистрирани кај
надлежната ветеринарна установа согласно законските прописи и редовно да
бидат вакцинирани.
Фирмите можат да бидат изградени на оддалеченост не помала од 500
метри од градежниот опфат на градот.
Член 103
Не е дозволено чување и складирање на слама во бали или во стогови
како храна за добитокот, во градежниот опфат на градот.
Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни
површини
Член 104
Истоварот, сечењето, цепењето, складирањето на огревното дрво и
јагленот треба да се врши во дворните места на станбените и деловните
објекти.
Во исклучителни случаи тоа може да се прави и на јавни површини,
но при тоа не смее да се спречи нормалното и безбедно одвивање на
сообраќајот и протекот на атмосферските води и со претходно добиено
одобрение од надлежниот орган на општината.
Дрвата, јагленот и сличен матерјал мора да се отстранат од јавните
сообраќајни површини и зелени површини најкасно во рок кој ќе го определи
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надлежниот орган во општината и после тоа јавната површина да се доведе во
првобитната положба.
Се забранува чување на дрва, јаглен и др. сличен материјал на јавните
сообраќајни и зелени површини.
Јавен општински превоз
Член 105
Под јавен оптшински превоз се подразбира превоз на патници во
патниот сообаќај во подрачјето на општината.
Член 106
Јавниот општински превоз го врши правно или физичко лице со
( лиценца, дозвола ) за вршење на превоз односно вршење на комунална
дејност.
Член 107
Договор за вршење на јавен општински превоз може да се склучи со
физичко односно правно лице кое има добиено лиценца за вршење на таков
превоз во постапка согласно законските прописи.
Член 108
За вршење на општински превоз се утврдува следната мрежа на
автобуски линии .
Меѓуградскиот превоз го врши превозник со следните релации и градови:
-Кавадарци-Неготино
-Неготино-Кавадарци
-Кавадарци-Скопје
-Скопје-Кавадарци
-Кавадарци-Битола
-Битола-Кавадарци
-Кавадарци-Охрид
-Охрид-Кавадарци
-Кавадарци-Велес
-Велес –Кавадарци
-Кавадарци-Струмица
-Струмица-Кавадарци
-Кавадарци-Прилеп
-Прилеп-Кавадарци
- И други градови-релации утврдени од превозникот
Јавниот градски превоз го врши правно лице врз основа на склучен
договор со општина Кавадарци согласно законските прописи и тоа на следните
релации:
Марена-Ваташа се обраќа на релации: (Марена, Глишиќ, Мик,Кожувчанка,
Нова Болница, Шумарско школо, Јавор, Стара автобуска, ТА Екстра бус,
Управа за јавни приходи, Полициски згради, Гимназија- игралиште, Тоде Хаџи
Тефов, Дарданели, Џакомо, Ваташка пошта, Силекс згради во временски
тајминг утврден за секоја станица од страна на превозникот.
Ваташа-Марена се обраќа на релација: Иле Мак, Ваташки трафики, Прв мост,
Силекс, Ваташка пошта, Џакомо, Дарданели, Тоде Хаџи Тефов, Гимназијаигралипште, Полициски згради, Управа за јавни приходи, ТЕ Екстра Бус,
Центар-Кино, Јавор, Шумарско школо, Нова Болница, Кожувчанка, Мик,
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Глишиќ, Марена во временски тајминг утврден за секоја станица од страна на
превозникот.
Релација Ваташа-Сопот и ( обратно): Иле Мак, Ваташки трафики, Први мост,
Димката А. Габерот Ваташа, Силекс, Ваташка пошта, Џакомо, Дарданели, Прв
триаголник, Центар Кино, Јавор, Шумарско школо, Нова болница, Кожувчанка,
Мик, Глишиќ, Марена,Сопот во временски тајминг утврден за секоја станица
од страна на превозникот.
Член 109
Линијата од претходниот член се одржуваат секој работен ден.
Член 110
Автобусите со кој се врши јавниот општински превоз мора да има правилно
прицврстени седишта, уредно да се одржава чистотата, да има противпожарен
апарат.
Член 111
Автобусите на бочните надворешни страни имаат назив кој содржи назив и
седиште на превозникот.
Член 112
Во автобусите со кој се одвива јавниот општински превоз мора да биде истакнат
на видливо место бројот на регистрирани места за седење и
стоење,натписот,забрането пушење и назив на линијата на која се врши превоз.
Член 113
Возниот ред на автобусите кој се врши превоз во јавниот општински превоз се
истакнува на посебна табла во автобуска станица во Кавадарци.
Член 114
Контрола на сообраќајот на возилата кои вршат јавен општински превоз врши
инспекторот по сообраќај на Општина Кавадарци.
За извршените контроли инспекторот води посебна евиденција.
Инспекторот е должен најмалку еднаш месечно да врши контрола на
секоја линија за јавниот општински превоз.
Член 115
При вршење на превоз на јавниот општински превоз автобусите може да
застануваат на автобуските стојалишта.
Под Автобуско стојалиште се подразбира уреден простор надвор од
коловозната лента, одреден и обележан за застанување на автобуси и за
безбедно качување односно слегување на патници.
Автобуски стојалишта во Кавадрци се просториите пред:
Автобуски стојалишта во Кавадрци се означени следниве и тоа:
-с.Сопот
- с.Марена,
- с.Глишиќ,
-Мик
-Кожувчанка
-Нова Болница
-ЗШУЦ Ѓорче Петров,
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-Јавор,
-Стара Автобуска Станица,
-ТА Екстра Бус,
-Управа за јавни приходи
-Полициски Згради
-Гимназија(Игралиште)
-Тоде Хаџи Тефов
- Дарданели
-Џакомо
-Ваташка Пошта
-Силекс
-Прв Мост Ваташа
- Димката Ангелов Габерот Ваташа
-Ваташки трафики
-Иле Мак
Член 116
Крајните точки од јавниот општински превоз во секое населено место
завршуваат пред автобуските свртувалишта
Под Автобуско свртувалиште се подразбира уреден простор наменет за
качување и слегување на патници и свртување на возилата заради промена на
насоката на движење.
Член 117
Превоз на патници со комби возило може да се врши само до населените места
каде што не е организиран јавниот оштински превоз.
По исклучок од претходниот став превоз со комби возило може да се
врши и на линии на кој е организиран јавниот општински превоз и тоа во
неработни денови или во определени сезони .
Превоз со комби возило може да се врши само по претходно издадено
одобрение од надлежниот орган на општината, за работите од областа на
сообраќајот.
Член 118
Распределба на линиите во јавниот општински превоз ја врши Комисија од три
члена формирана од страна на советот на Општина Кавадрци
Комисијата од претходниот член распишува оглас за распределба на линиите во
јавниот општински превоз ,во огласот мора да бидат содржани сите линии вокој
се врши јавниот општински превоз.
Огласот Трае 8 дена и се објавува во локалните средства за јавно информирање.
Член 119
На огласот може да се пријават само правни лица кои од надлежниот државен
орган на управата за работите од областа на сообраќајот имаат добиено
соодветна лиценца.
Член 120
Приоритет при распределба на линии за јавниот општински превоз имаат
правните лица кои ќе понудат пониска цена за превозот на патници.
Член 121
По приговорот од Одлуката на Комисијата може да се поднесе жалба до советот
на Општина Кавадарци во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката.
Член 122
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Врз основа на Одлуката на комисјата односно советот на Општина Кавадарци
надлежниот управен орган за работите од сообраќајот издава решение за
одобрување на превоз на превозникот.
Член 123
Превозникот кој добил решение за одобрување за вршење на превоз, е должен
да отпочне со превоз во рокот определен во решението.
Член 124
Доколу превозникот не започне со превоз во определениот рок во решението на
одобрената линија, го губи правото да врши превоз на таа линија, а надлежниот
општински управен орган надлежен за работите од сообраќајот, решение за
одобрение не превоз ќе му издаде на наредниот поволен учесник на огласот.
Испорака на гас од главниот цевковод до мерниот инструмент на
корисникот
Член 125
Испорака на гас од главниот цевковод до мерниот инструмент на
корисникот се врши на начин и под услови кој ќе ги определи Општината со
посебна Одлука.
Испорака на тополотна енергија од централниот извор на греење до
мерниот инструмент на корисникот
Член 126
Испорака на тополотна енергија од централниот извор на греење до
мерниот инструмент на корисникот се врши на начин и под услови кој ќе ги
определи Општината со посебна Одлука.
Изградба , одржување и чистење на речните корита во урбанизираните
простори
Член 127
Под изградба , одржување и чистење на речните корита во
урбанизираните простори се подразбира изградба и одржување на речни корита
од разни нечистотии, наноси на кал и сл. И одржување на речното корито во
функционална и корисна состојба за сите граѓани во општината.
Одржувањето, чистењето на речното корито го врши правно или
физичко лице кое има дозвола за вршење на комунална дејност.
Користење на јавно прометна површина за изложување на
предмети,стока,рекламни паноа, билборди и друго
Член 128
За користењето на јавно прометна површина за изложување на
предмети, стока,рекламни паноа, билборди и друго Советот на општина
Кавадарци носи посебни Одлуки за користење на јавно прометната површина,
изложување на предмети, рекламни паноа , билборди и др.
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Мерки за спроведување комунален ред и надзор
Член 129
Мерките за спроведување комуналениот ред и надзор се утврдуваат со
посебни Програми во рамките на условите утврдени со оваа Одлука.
Програмите од став 1 на овој член ги донесува Советот на Општина
Кавадарци.
Член 130
Инспекцијскиот надзор над спроведување на оваа Одлука вршат
овластените општински комунални инспектори и комунални редари.
Надлежните општински инспектори вршат инспекциски надзор над
јавните комунални претпријатија основани од општината , над физичките и
правни лица на кој општина Кавадарци им дала дозвола за вршење на
комунална дејност над законитоста во работењето на субјектите во
комуналните дејности на подрачјето на општината како даватели на
комунални услуги и над правните и физички лица како корисници на
комунални услуги согласно одредбите на оваа Одлука.
Член 131
За извршениот инспекциски надзор односно за утврдената фактичка
состојба и превземените мерки од надзорот, надлежните инспекциски органи
се должни да состават записник и да го достават на физичкото или правно
лице каде што вршеле инспекција.
Член 132
Надлежните општински инспектори по извршениот инспекциски надзор
донесуваат Решение .
Со Решението се наредува на физичките и правни лица превземање на
дејствија со цел одржување на комуналниот ред согласно одредбите на оваа
Одлука. Жалба против Решението може да се поднесе во рок од 8 дена до
Комисија формирана од Градоначалникот на Општина Кавадарци.
Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.
Член 133
Физичките и правни лица се должни на надлежните општински
инспекциски служби да овозможат непречено извршување на надзорот,
пристап до просториите, објектите, земјиштето, апаратите и уредите, да дадат
лични податоци и да пружат други потребни известувања за предметот.
Член 134
Ако надлежните општински инспектори во својата работа бидат
попречени од субјектите на надзорот, можат да побарат помош од надлежните
полициски органи.
Прекршочни одредби
Член 135
За непочитување на оваа Одлука ќе се применуваат прекршочните
одредби согласно Законот за комунални дејности (,,Сл. Весник на РМ” нр.
95/2012) и измените и дополнувањата на Законот за комунални дејности
(,,Сл. Весник на РМ” бр. 163/2013).
Член 136
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Давател на услуги во смисла на оваа Одлука се смета ЈКП
,,Комуналец” Кавадарци и тоа за следните комунални дејности од член 2 и
тоа:
Снабдување со вода за пиење;
Одведување и испуштање на фекални и атмосферски води.
Обработка и депонирање на комунален отпад
Депонирање на индустриски отпад и штетни материи
Депонирање отпадоци што се создаваат со изведување на градежни
работи.
Одржување на јавна чистота во градски и други населби
Одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми, водни и
рекреативни површини
Одржување на гробишта и давање на погребални услуги и одржување на
гробови
Прекоп на јавни површини и одржување и користење на јавен простор за
паркирање;
Одржување и користење на пазари на големо и мало;
Уловување,згрижување и ерикција на животни –скитници
Давател на услуги од оваа Одлука и тоа за
Улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од
локално значење;
Одржување на јавно осветлување
Вршење на Оџачарски услуги;
Одржување на комунални уреди.
Отстранување и чување на непрописно паркирани возила, хаварисани возила,
земјоделски машини со приклучни и без приклучни орудија
Украсување на населените места
Дезинфекција,дезинсекција и дератизација
Отстранување и чување на ситна и крупна стока и живина и пчелни семејства во
урбани средини.
Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни
површини;
може да бидат правни ифизички лица што имаат дозвола за вршење на
соодветна комунална дејност и врз основа на најповолна прифатена понуда
согласно Законот за јавни набавки.

Член 137
Со денот на влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи
Одлуката за комунален ред бр.08-889/3 од 29.12.1997 година.
Член 138
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Сл. Гласник на Општина Кавадарци.
Br.07 – 873/3
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на
Општина Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на
Општина Кавадарци, донесена на седницата на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/4
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Врз основа на член 84 од Законот за градежно земјиште
(“Сл.весник на РМ бр 17/2011,53/2011,144/2012,153/2012 и 25/2013)а во
врска со Правилникот за степенот на уредување на градежно
земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на
утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност
од степенот на уреденост (“Сл.весник на РМ” бр.38/11,93/11,65/12,75/12
и 98/12), член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ”бр.5/02), член 82 став 1 точка 8 од Статутот на
Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/2005),
Советот на Општина Кавадарци на седницата што ќе се одржи на ден
28.02.2014 година, донесе
PROGRAMA
ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA PROGRAMATA
ZA UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE NA PROSTOROT
NA OP[TINA KAVADARCI ZA 2014 GODINA
Vo Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te na prostorot na
Op{tina Kavadarci za 2014 godina br. 07-5915/1 od 24.12.2013 (“Slu`ben
Glasnik na Op{tina Kavadarci”10/2013), se vr{i slednoto izmenuvawe i
dopolnuvawe :
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I. Во глава Расходи
- ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ, РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ДРУГИ
ОБЈЕКТИ ПО МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ
-Во бр. VIII У.З. ,,Кула“ после точка 4 се додава нова точка бр. 5 која
гласи :
-ул.,,Бул.Македонија“ –споредна , поплочувања со вредност од
100.000 денaри.
-Во бр. IX У.З.,,Страшо Пинџур“,
Во точка 2 Ул.,,Дисанска“ се додава нова алинеа 2 која гласи:
- ,,поплочување “ – со вредност од
600.000 ’’
I I. Во Рекапитулација на ,,Изградба на улици, реконструкција на
улици и други објекти“ по М.З се менуваат:
-Во VIII У.З.,,Кула“ износот од 3.400.000 денари се заменува со износ
од 3.500.000 денари
-Во. IX У.З.,,Страшо Пинџур“ износот од 4.100.000, се заменува со
износ од 4.700.000.
Во Вкупната вредност износот од 32.000.000 се заменува со износ од
32.700.000 денари.
I I I. Во ,, Изградба на јавни објекти“ после позиција 13 се додава
нова позиција 14 која гласи - ,,Стар Ренген “ реконструкција на
објектот со вредност од 1.300.000 денари.
Во Вредноста на
изградба на јавни објекти износот од
49.934.000 денари се заменува со износ од 51.234.000,оо денари .
IV. Во Вкупиот Рекапитулар се менуваат следните позиции:
- Во Поз. А.-изградба на улици, реконструкција на улици и други
објекти по МЗ износот од 37.400.00 денари се заменува со
износ од 38.100.000 денари.
- Во Поз. В - објекти од општ интерес изнсот од 49.934.000
денари се заменува со износ од 51.234.000 денари.
Вкупната вредност на Рекапитулацијата se menuva со вредност
од 135.984.000 ден.
V. – Во Позиција -Приходи
Во позиција бр.4 – средства од Буџетот на Општина
Кавадарци - даноци изнсот од 26.010.000 денари се заменува со
износ од 28.010.000,оо денари .
Во Вкупната вредност во глава Приходи - износот од 133.984.000 се
заменува со износ од 135.984.000 денари.
Br.07 – 873/4
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova – Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Кавадарци
1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Кавадарци , донесена на седницата на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/5
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Sl.Vesnik na RM” br.5/2002), ~len 41 od Zakonot za Grade`no zemji{te
(“Sl.vesnik na RM” br. 17/2011, 53/11, 144/12, 25/13, 59/2013, 137/13, 163/13),
~len 2 to~ka 4 i ~len 80 i 81 od Zakonot za gradewe (“Slu`ben Vesnik na
RM” br.130/2009,124/2010,18/2011,36/2011,54/2011,13/2012, 144/12, 25/13,
79/13,137/13, 163/13) ~len 132 stav 1 od Statutot na Op{tina Kavadarci
(“Slu`ben
glasnik na Op{tina Kavadarci”br.8/2005), Sovetot na
op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana na den 28.02.2014 godina,
donese
P R O G R A M A
za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata
za postavuvawe na urbana oprema na podra~jeto na Op{tina Kavadarci
^len 1
Vo Programata za postavuvawe na urbana oprema na podra~jeto na
Op{tina Kavadarci br.07-2369/10 od 23.05.2012 godina, br.07-4865/11 od
30.10.2013 godina, i br.07-302/2 od 31.01.2014 godina se vr{i slednoto
dopolnuvawe :
Vo glava PREGLED NA LOKACII ZA POSTAVUVAWE NA
URBANA OPREMA , posle to~ka 9 SE DODAVA nova to~ka 10 koja
glasi:
“10. Urbana oprema – informativni panoa-reklamen video panel :
- 1 (edna ) lokacija so povr{ina od po 2,5 *6,0 m;
- na zgrada na Op{tina Kavadarci.
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^len 2
Programata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto , a ke se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/5
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Програма за управување со отпад на
територијата на Општина Кавадарци за 2014 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Програма за управување со отпад на територијата на
Општина Кавадарци за 2014 година, донесена на седницата на Совет
на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/6
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална
Самоуправа (,,Сл. Весник на РМ“ бр.5/2002 ), и член 19 од Законот за
управување со отпад (,,Сл. Весник на РМ“ бр. 68/2004/107/2007,
102/2008, 143/2008, 124/2010), член 132 став 1 од Статутот на Општина
Кавадарци (,,Сл. Гласник на општина Кавадарци“ бр. 08/05), Советот
на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014
година, донесе

ПРОГРАМА
за управување со отпад на територија на Општина Кавадарци за
2014 година

ЦЕЛ И
ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА ЗА СОБИРАЊЕ ,
ТРАНСПОРТ И
ДЕПОНИРАЊЕ
НА ДОМАШНИОТ
И
ИНДУСТРИСКИОТ
ОТПАД
ОД
ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
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Управувањето со отпадот е дејност од Јавен интерес, која што
се врши во согласност со одредбите и прописите донесени врз
основа на Законот за управување со отпад, Законот за животна
средина и Законот за општа управна постапка.
Приоритет со управување со отпадот е создавачите на отпадот
да го произведуваат истиот во што помали количини и да ги намалат
штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и
здравјето на луѓето. Отпадот, според техничко - технолошките
можности
треба да биде преработен или ако не може да се
преработи да биде отстранет во најблиските места определени за
таа намена.
Управувањето со отпадот
на територијата на Општина
Кавадарци се регулира со План и Програма за управување со отпад.
Оваа Програма има за цел со нејзиното реализирање да се
овозможи целосно собирање, транспортирање и депонирање на
куќниот и индустриски смет од Општината, да биде навремено,
поекономично и поквалитетно. Со оваа Програма се прикажуваат
работите и работните задачи по реони со дефинирана динамика и
начин на собирање на сметот и сето тоа во скалд со законските
прописи.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2014 ГОДИНА
Динамиката на изнесување на сметот во соодветни садови се
врши согласно овој план, заради
обезбедување на организиран
пристап во собирањето, транспортирањето и депонирањето до
соодветната депонија на куќниот и индустриски отпад. Со овој план
се овозможува целосна контрола врз работата како во извршување
на задачите по квалитет така и за навремено реализирање на
планот.
Во овој документ се опфатени дневни задачи кои по обем ги
определуваат границите на еден реон.
Реонот е основна организациона и оперативна единица во која се
карактеризирани обемот, динамиката и времето на дејствување. При
дефинирање на реоните е сметано истите да преставуваат една
целина со определена динамика на изнесување на сметот . Планот
за изнесување на сметот на подрачјето на градот Кавадарци е
направен во 11 реони.

Изнесувањето ќе се врши два пати неделно, индистриска зона еднаш
неделно по потреба и почесто.
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За да се исполни оваа Програма
во следната табела
прикажано колкав број на возила се потребни :

имаме

Возила кои се користат за износ на смет се:

Р.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тип на возило

Вкупен број

Автоѓубрарка 5 м3
Автоѓубрарка 16 м3
Автоѓубрарка
6 м3
Автоѓубрарка
8м3
Автоѓубрарка 12 м3
Самоподигач
5 м3
Трактор
Булдужер КАСЕ
Фиат ДОБЛО
Моторче АПН

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1

Оперативен план за износ на смет по реони

РЕОН I Понеделник и Четврток
Ѓубрарка 12 м³
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Улица
Словенска
Козара
Ѓуро Салај
Нас.Страшо Пинџур
4-ти Јули
Егејска
Енгелсова
Слунска Глава
Љубашка
Пелистерска

Број на контеј.

Број на домаќ.
66
19
112
119
26
53
14
41
59
11
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Народна Младина
Цар Самуил
Западен Булевар кај Клас
Цветан Димов Паркинг
Населба Страшо Пинџур

4

70
10

РЕОН VI Вторник и Петок
Ѓубрарка
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Улица

12 м³
Број на контеј.

Киро Крстев
Ило Костов
Иво Лола Рибар
Киро Спанџов
Браќа Џунови
Рајна Соколова
Борис Кидрич
Крсте Мисирков
Браќа Миладинови
Методија Џ. Џикот
29 ти Ноември С. Сала
Населба Бел Камен
ВКУПНО:

Број на домаќ.
131
62
13
130
154
29
24
19
20
92

2
9

56

РЕОН II Понеделник и Четврток

Ѓубрарка
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Локација
Ресавска
Добри Даскалов
Тиквешка
Диме Поп Атанасов
Браќа Досеви
Вано Гунев
Марксова
Ѓорче Петров
Јован Планински
Васил Главинов
Галишка
Никола Карев
Блажо Тодоровски
Ѓорѓи Димитров
Бабуна
Иван Мазев

8 м³
Број на контеј.

Број на домаќ.
58
38
9
24
41
29
22
9
44
22
33
17
15
19
13
9

стр.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Плачковица
9 та Бригада
Диме Туриманџов
Црноречка
Кузман Јосифовски
41 ва Дивизија
К.Митрев
Карпош
Витачево
СП Маркет

11
64
24
49
10
37

5
ВКУПНО:

РЕОН IV Вторник и Петок

Ѓубрарка 8 м³
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Локација
Пане Џунов
Игралиште Ваташа
12 Другари
Данко Давков
Перо Видев
Диме Чекоров
Страшо Пинџур дел
4 ти Мај дел
Блажо Ицев
Ристо Ѓондев
Ванчо Николески
Даскал Камче
Боро Ваташки
В.Х.Јорданов
Пане Мешков
Ќиро Арсов
Герасим Матаков
Вано Гурев
Ферчо Поп Ѓорѓиев
Илчо Димов
Ромска населба излез од
Ваташа
Брана Моклиште и Манастир
Воденицата
Силекс Паркинг
ВКУПНО:

Број на контеј.

Број на домаќ.
33
55
43
13
43
87
15
15
31
6
14
33
13
12
33
16
14
15
16
10

3
1
3

стр.
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РЕОН III Понеделник и Четврток
Ѓубрарка
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Локација

12 м³
Број на контеј.

Пиринска
Ѓоре Брушански
4 ти Мај
Задругарска
16 ти Јуни
Февруарски Поход
14 ти Мај
Неретва
Полошка
11 та Бригада
Трибор
Желковец
Бегнишка
Праведничка
Моклишка
Фуштани

Број на домаќ.
82
68
40
37
77
6
44
14
24
34
47
21
10
28
8
21

ВКУПНО:

РЕОН V Вторник и Петок
Ѓубрарка 12 м³
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Локација
Силекс згради- Игралиште
Ваташа
Слога
Брушанска
Стив Наумов
Калница
Клинска
Лазо Асијата
Шакалица
Методија Џ. Џикот дел
Бошко Буха
Димче Мирчев
Паркинг Силекс

Број на контеј.

Број на домаќ.
70
19
44
6
55
40
47
24
92
12
26

3

стр.
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ВКУПНО:

РЕОН VII + РЕОН IX Понеделник и Четврток

Ѓубрарка
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Локација

5 м3
Број на контеј.

Божо Димов
Мирче Ацев
Партизанска дел
Лазо Калешков
Кочо Рацин
Видео Смилевски
Лазо Калешков
Смаилица
25 ти Мај
Ѓуро Ѓаковиќ
Достоевски
Његош
Коле Неделковски
27 ми Март
Вера Циривири Трена
Сава Ковачевиќ
Александрија
ВКУПНО:

Број на домаќ.
49
20
60
23
138
19
40
31
28
29
16
7
20
80
19
19

РЕОН VIII Вторник и Петок
Ѓубрарка 6 м3
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Локација
Домовица
Ленинова
Кирил и Методиј
Иво Андриќ
Бошавска
Нов Белград
Сремски Фронт
Наќо Лазовски
Диме Поцев
Личка
Домовица
Владимир Назор
Бигла
Глигор Прличев
Рајко Жинзифов
Лазо Стојанов

Број на контеј.

Број на домаќ.
13
52
18
24
11
16
25
15
38
14
13
30
17
44
31

стр.

17.
18.
19.
20.
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К.Каракулев
Фруса Чедомирова
М.Димова
Киро Спанџов - дел
ВКУПНО:

РЕОН XI Понеделник и Четврток

Ѓубрарка 8 м3
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Локација

Број на контеј.

Нас. Страшо Пинџур
Игман
Косовска
Втора Бригада
Вишешница
Скопска
Даме Груев
22 ри декември
Дешка Тошева
Пере Тошев
Брегалничка
9 ти Мај
Ѓорѓи Сугаре
Сутјеска
Единство
Ваташка
Радњанска
Уни Палас
1
Б.Крстиќ
Борис Кидрич
Горски Венец
Пелагонија
Раштани
Питу Гули
Партизанска-дел
од Музичко до Максим Горки
Охридска
Орце Николов -до
бул.Македонија
Ѓоре Брушански-дел
ВКУПНО:
РЕОН XII Вторник и Петок

Ѓубрарка 8 м3

Број на домаќ.

172
15
8
32
19
25
22
21
29
9
13
22
30
17
20
19
14
35
10
16
14
12
15
14
45
30

стр.

Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Локација

Број на контеј.

Тоде Мајсторчев
Радњанска
Ваташка
Единство
Народни херои
Преспа
Авала
Ѓорѓи Соколов дел
Орце Ноколов
Марена
Вардарска
Доне Попов

Број на домаќ.
19
27
16
17
19
39
35
36
76

20
46
88

ВКУПНО:
РЕОН X ( ИНДУСТРИСКА ЗОНА ) Среда

Ѓубрарка 16 м3
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Локација
Ваташа - Силекс
Таска
О.У.Тошо Велков Пепето
З.Ш.У.Ц. Ѓорче Петров
Шишка
Интернат
Е.М.У.Ц.Киро Спанџов-Брко
Сони
Печатница
ЈП Македонски Шуми
Школо-Глишиќ
Авторемонт
Метал Инвест
Сокара
Гиче Екстра
Деспина
Мепос
Да-Ки Конфекција
Флот Стакло
Велком Трејд
Поп –Мак Пилана
Бошист
Алијанс
Илино Пром
Слога

Број на контеј.
4
3
3
2
13
2
2
1
3
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
5
1
1

Број на домаќ.

стр.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Јанаки Комерц
Пе -Пе -Ка
Бен.пумпа Макпетрол
Феро
Бен.пумпа Гала
Бошава
Кав-Комерц
Ми-Комерц
Ѕено
Илинденска
ВКУПНО:

2
2
2
1
2
1
2
2
1
11
88

РЕОН X Среда
Ѓубрарка 12 м³
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Локација

Број на контеј.

Автоперална Турши
Дистрибуција
ЈП Комуналец
Ником
Амбалажа Кабран
Перо Милков
Тиквеш-круг
Ривел
Бензинска пумпа Макпетрол
Спортска сала Јасмин
Градба
Тиквеш-Управна зграда
Гробишта
Фени

ВКУПНО:

1
1
2
1
1
1
5
1
2
2
2
2
1
20

Број на домаќ.

стр.
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ИЗНОС НА СМЕТ 3 та СМЕНА
Понеделник до Петок
Ѓубрарка
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

12 м³ 3 та смена

Локација

Број на контеј.

Илинденска-Випром
Цано П. Ристовпазар,Симбимед
Г.Д. над гимназија
Завод
П.Минов
Партизан
Кабловска
Киро Крстев-мост
Браќа Џунови
Браќа Џунови-Квин
М.В’чков
Парк полана
Накома
Слога
Рајна Соколова-Габер
Пионерска
Вишешница
Базен
М.Х.Јасмин
7 ми Септември
ВКУПНО:

Број на домаќ.

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

Понеделник, Среда и Петок
Ѓубрарка
Rед
Бр.
1.
2.
3.

Локација
Народен Фронт
Киро Крстев
Балканска

12 м³

3 та смена

Број на контеј.

Број на домаќ.

5
6
4

Вторник и Четврток
Ѓубрарка 12 м³ 3 та смена
Rед
Бр.

Локација

Број на контеј.

Број на домаќ.

стр.

1.

61

бр.13 Службен гласник на Општина Кавадараци 04.03.2014 год.

Зад Собрание

2
РАЧНО 3 та смена

Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Улица

Број на контеј.

Број на домаќ.

Цано Поп Ристов
1 ви Мај
7 ми Септември
М.Х.Јасмин
Балканска
Миле В’чков
8 ми Март
Ресавска
Ило Костов
ЈНА

Понеделник до Петок
Ѓубрарка 16 м3
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Локација
Илинденска-Астра
Илинденска-Лего
Илинденска-Лимба
Илинденска-Нат-Ком.
Илинденска-Буцо
Максим Горки
Кружен Тек
Моша Пијаде-Седмица
Кочо Рацин-Апидо
Кочо Рацин-Р.Милев
Ед. Кардељ-Металекс
Ед.Кардељ-В.Печков
Ед.Кардељ-Дијана
Ед.Кардељ-З.Ѓорчев
Ед.Кардељ-Б.Печков
Ед.Кардељ-Упр.за прих.
Гоце Делчев(М. Пијаде)
Клас
Ѕено
Блажо Алексов-сите
Д.А.Габерот-сите
Пела
Цветан Димов
Пано Мударов
Шишка
ВКУПНО:

3 та смена
Број на контеј.
2
1
2
1
2
2
3
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
4
2
9
6
1
3
1
9

Број на домаќ.

стр.
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Понеделник,Среда и Петок
Ѓубрарка 16 м3
Rед
Бр.
24.
25.
26.
27.

Локација

Број на контеј.

Ѓорѓи Соколов
Отпад
Москва
Ривел

Број на домаќ.

5
1
1
1
ВКУПНО:

Вторник и Четврток
Ѓубрарка 16 м3
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Локација

Број на контеј.

Тејфо
КТВ
Погранична Полиција
Безбедност
Гоце Делчев
ВКУПНО:

Број на домаќ.

5
5
2
3
1

РАЧНО
Rед
Бр.
1.
2.
3.

Локација

Број на контеј.

Број на домаќ.

Пано Мударов
Максим Горки
Гоце Делчев
Сабота од 20 часот
Ѓубрарка 12 м3

Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Локација
Моша Пијаде-Безбедност
Илинденска-Астра
Илинденска - Лего
Илинденск -Лимба
Илинденска-Уни Банка

Број на контеј.
3
2
1
3
1

Број на домаќ.

стр.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Максим Горки-Автомак.
Моша Пијаде-Седмица
Едвард Кардељ-Уни Палас
Булевар Македонија-Клуб 54
Едвард Кардељ-нов суд
Едвард Кардељ-Јата
Едвард Кардељ-Ика спорт
Кружен Тек
Едвард Кардељ-Металекс
Моша Пијаде-спој со Г.Делчев
Моша Пијаде-Ѕено
Гоце Делчев-Трикич
Гоце Делчев-Минас Комерц
Гоце Делчев - Трај-Дук
Гоце Делчев-Домит
Вељко Влаховиќ-КТВ
Цветан Димов-Тејфо
О.У.Гоце Делчев
Западен Булевар-Гиго Ком.
Западен Булевар-Клас
Кочо Рацин
Вардарска
ВКУПНО:

2
2
2
5
2
2
2
3
2
3
3
1
1
1
1
5
4
2
4
3
4
2
70

Сабота од 20 часот
Ѓубрарка
Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Локација
Бела Ема
Спроти Тошо
Спроти Накома
Пред Белевци
До Шпико
СП Маркет
М.Х.Јасмин-под Гимназија
7 ми Септември
Спроти Полиција-1ви Мај
Браќа Џунови-кај ХаџиЈордан.
О.У.Страшо Пинџур
Завод за вработување
Партизан
Над Гимназија
Спроти бишињата
Цано Поп Ристов-Златна Рипка
Пазар
Пано Минов
Блажо Алексов-Дистрибуција
До Туто

8 м³
Број на контеј.
1
1
1
1
1
5
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
3
1

Број на домаќ.

стр.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
40.
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Р.Талијата
Илинденска-Випром
Гоце Делчев- Трај Дук
Социјална зграда
Ќиро Крстев-Кабловска
Ќиро Крстев-Мост
Александрија
Вишешница-Техника
Над Базен
Пела
ВКУПНО:

1
4
1
3
2
1
1
2
1
1
50

РАЧНО
Rед
Бр.
1.
2.
3.

Улица

Број на контеј.

Број на домаќ.

7 ми Септември
М.Х.Јасмин
Гоце Делчев
Недела
Ѓубрарка 16 м3

Rед
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Локација
Ваташа-кај трансформатор
Ваташа-Миле Мак
Ваташа 12 Другари
Ваташа кај Црквата
Спроти Силекс згради
Паркинг Силекс згради
Ул. Страшо Пинџур-пошта
Ул.С.Пинџур-втор триаголник
Слога
Випром
Астра-ул. Илинденска
Лего
Лимба
Нат-Комерц
М. Горки-Аутомакедонија
Буцо
Кружен Тек
Седмица
Спроти ОУ Г.Делчев
Илинденска Клуб 54
Маркет Дијана
Златко Ѓорчев
Блажо Печков
Ика Спорт

Број на контеј.
3
3
2
2
5
3
1
4
1
4
2
1
1
1
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2

Број на домаќ.

стр.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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Металекс
Ѕено
Над Гимназија
Мито Хаџивасилев Јасмин
7 ми Септември
1 ви Мај
7 ми Септември-Завод
Браќа Џунови-портокал
Браќа Џунови-Ветеринарна
Станица
Миле В’чков-Каровци
Браќа Џунови-Димо Тренчев
Ќиро Крстев-Мост
Ќиро Крстев-Кабловска
Д.А.Г. Страшо Пинџур
М.Џ.Џикот-Партизан
Шишка
Видео Смилевски-Пела
Блажо Алексов-Соц.зграда
29 ти Ноември
ВКУПНО:

3
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
85

РАЧНО
Rед
Бр.
1.
2.
3.

Улица

Број на контеј.

Број на домаќ.

Мито Хаџивасилев Јасмин
ЈНА
7 ми Септември

Оваа Програма е од променлив карактер, со можност за нејзино
дополнување, измена или допрецизирање, согласно потребите на
граѓаните, согледувањата на надлежните служби во Општината,
службите на давателите на услугата или позитивните законски
измени во периодот на реализација на Програмата за управување со
отпад.
За вршење на работите со управување со отпадот Општина
Кавадарци донесува Годишна Програма, која содржи: вид и обем на
работите што треба да се извршат, временски рокови и динамика за
извршување на работите, како и начинот на реализација на истите.
Службените лица надлежни за извршување на оваа Програма,
како пренесена надлежност со Одлуката за комунален ред,како и
службите во Општина Кавадарци, се должни навремено и ефикасно
да превземат мерки за реализација на Програмата за управување со
отпад,согласно Законот со управување со отпад,Законот за животна
средина и Одлуката за комунален ред на Општина Кавадарци.
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Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во Службен гласник на Општина Кавадарци.

Br.07 – 873/6
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Програма за изменување и дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина
Кавадарци за 2014 година
1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина
Кавадарци за 2014 година, донесена на седницата на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/7
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za Lokalna
samouprava(“Sl.vesnik na RM” br.5/2002), a vo vrska so ~len 17 stav 1 od
Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe i ~len 24-a (,,Sl. vesnik
na RM” br. 51/05, 137/07, 91/09,124/10,18/2011, 144/12,55/13, 163/13) i ~len 82
stav 1 to~ka 6 od Statutot na Op{tina Kavadarci(“Sl.glasnik na
Op{tina Kavadarci” br.8/05), Sovetot na Op{tina Kavadarci na
sednicata odr`ana na den 28.02.2014 godina, donese

PROGRAMA
za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Programata za izrabotka na urbanisti~ki planovi
vo Op{tina Kavadarci za 2014 godina

^len 1
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Vo Programa za izrabotka na urbanisti~ki planovi vo Op{tina
Kavadarci za 2014 godina (“Slu`ben Glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.10/2013 br.) se vr{i slednata izmena :

Vo Glava IV. Урбанистички планови финансирани од правни и
физички лица , после точка 39 се додава нова точка 40 која гласи:
,,ДУП за дел од УБ 15К ,,Коњнски дупки-Галишка,, Општина кавадарци
Површина на опфат
- 1,0974 ха
Граници на опфат
- југ: пристапна улица,КП 14481 КО Кавадарци
- исток: ул ,, Галишка,,
- север: ул,,Ресавска,,
- запад: Западен булевар
Намена
- А1 - домување во станбени куќи,,
^len 2
Programata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/7
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко планска документација со која ке се
изврши проширување на планскиот опфат
за објекти надвор од планскиот опфат
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за утврдување на потребата од донесување
на урбанистичко планска документација со која ке се изврши
проширување на планскиот опфат за објекти надвор од планскиот
опфат, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/8
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Sl.vesnik na RM”br.5/2002), член 132 став 1 od Статутот на Општина
Кавадарци (“Sl.glasnik na opшtina Kavadarci”br.8/05), a vo vrska so ~len
10 stav 4 od Zakonot za postapuvawe so bespravнo izgradeni objekti
(“Sl.весник нa RM”br. 23/11,54/11 и 155/12), Советот на Општина
Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02. 2014 година, донесе
О Д Л У К А
За утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска
документација за објекти надвор од планскиот опфат
Член 1
Се утврдува потребата од донесување на нова урбанистичко
планска документација за објекти надвор од планскиот опфат, со што
ке се изврши документирање на состојбата која е утврдена на лице
место, за следните барања:
1. Барање бр.14-3184 Диме Тодоров од бул. Кочо Рацин
бр.4/5, Кавадарци
- станбен и помошен објект изграден на КП бр.250 КО
Праведник на м.в.Бошковица
(надвор од опфатот, нема УП документација)
2. Барање бр. 14-114 Ристо Милачев од ул. Даскал Камче бр.6
Ваташа, Кавадарци
- викенд куќа изграден на КП бр.568 КО Брушани на
м.в.Грнчаровец
(надвор од опфатот, нема УП документација)
3. Барање бр. 14-90 Богев Трајче ул. Орце Николов бр.44 од
Кавадарци
- викенд куќа изграден на КП бр.553 КО Брушани на
м.в.Рамниште
(надвор од опфатот, нема УП документација)

4. Барање бр. 14-1047 Ванѓел Фуштиќ бул. Октомвриска
Револуција бр.4-2/20 од Скопје
- станбен и помошен објект изграден на КП бр.467 КО
Брушани на м.в.Црните Камења во с.Брушани
(надвор од опфатот, нема УП документација)
5. Барање бр. 14-1882 Трајко Макревски ул. Крушевска бр.2
од Кавадарци
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- станбен и помошен објект изграден на КП бр.7317/4 и КП
бр.7317/3 КО Брушани на м.в.Бели камења во Кавадарци
(надвор од опфатот, нема УП документација)

6. Барање бр. 14-317 Емилија Стојанова ул. Киро Крстев
бр.63 од Кавадарци
- станбен објект изграден на КП бр.528 КО Чемерско на
м.в.Локвичките
(надвор од опфатот, нема УП документација)
7. Барање бр. 14-1612 Орде Тодороски ул.˝Богомолски
Поход˝ бр.19а од Скопје
- викенд куќа изграден на КП бр.429/2 КО Брушани на
м.в.Маркова Круша
(надвор од опфатот, нема УП документација)
8. Барање бр. 14-528 Ќиро и Љубица Спанџеви ул.˝Моша
Пијаде˝ бр.6/1-19 од Кавадарци
- викенд куќа изграден на КП бр.61 и КП бр. 58 КО Драдња
на м.в.Голеш
(надвор од опфатот, нема УП документација)
9. Барање бр. 14-3529 Шемов Ќиро ул.˝Фердо Росомански˝
бр.2/4 од Кавадарци
- викенд куќа изграден на КП бр.61 КО Драдња на
м.в.Голеш
(надвор од опфатот, нема УП документација)
10. Барање бр. 14-4144 Стоиман Поповски од ул. Јане
Сандански бр.76-6 Скопје - викенд куќа изграден на КП
бр.61 КО Брушани на м.в.Рамниште
(надвор од опфатот, нема УП документација)
11. Барање бр. 14-1806 Анѓел Серенаков од ул. Диме Чекоров
бр.11 с.Ваташа – станбен објект изграден на КП бр.3140 КО
Ваташа на м.в.Моклиште
(надвор од опфатот, нема УП документација)
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12. Барање бр. 14-2189 Трајче Шемов од ул. Страшо Пинџур
бр.11 Кавадарци – станбен објект изграден на КП бр.378/1
КО Брушани на м.в.Страната
(надвор од опфатот, нема УП документација)
13. Барање бр. 14-1117 Васил Грозданов од ул. Киро
Каракулев бр.2 Кавадарци – станбен објект изграден на
КП бр.378/1 КО Брушани на м.в.Страната
(надвор од опфатот, нема УП документација)
14. Барање 14-381 Томе Зимбаков од ул.”Баница” бр.19 Скопје
Станбен и помошен објект-викенд куќа на КП бр.24/1 КО Драдња на
м.в. Голема Страна
15. Барање бр. 14-1753 Димче Петровски од ул.”Брушанска”
бр.41 Кавадарци
-викенд куќа на КП бр.452 КО Брушани на м.в.Село

16. Барање бр. 14-4832 Вано Шиков од ул.”Бел Камен” бр.11
Кавадарци– викенд куќа изграден на КП бр.467
КО
Брушани на м.в.Црните Камења
17. Барање бр. 14- 1677 Сашко Николов од ул.” Лазо Асијата”
бр.22 Кавадарци – викенд куќа изграден на КП бр.378
КО Брушани на м.в.Страната
18. Барање бр. 14-2915 Љупчо Младенов од ул.” Преспа” бр.7
Кавадарци – викенд куќа изграден на КП бр.378
КО
Брушани на м.в.Страната
19. Барање бр. 14-1994 Зоран Јованчев од ул.” Ѓорѓи Соколов
Соко” бр.10 Кавадарци за утврдување на правен статус на
бесправен објект – викенд куќа изграден на
КП
бр.548 КО Брушани на м.в.Рамниште
20. Барање бр. 14-189 Љупчо Ристов од ул.” Гоце Делчев” бр.46
Кавадарци – викенд куќа изграден на КП бр.548
КО
Брушани на м.в.Рамниште
21. Барање бр. 14-3797 Талка Камчева од ул.” 4-ти Јули” бр.23
Кавадарци – викенд куќа изграден на КП бр.568
КО
Брушани на м.в.Грнчаровец
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22. Барање бр. 14-644 Јован Манев од ул.” Пиринска” бр.47
Кавадарци – викенд куќа изграден на КП бр.568 КО
Брушани на м.в.Грнчаровец
23. Барање бр. 14-2843 Благоје Митрев од ул.” Гоце Делчев”
бр.69/2-5 Кавадарци
– викенд куќа изграден на КП бр.378/1 КО Брушани на
м.в.Страната
24. Барање бр. 14-3920 Александар Кичев од ул. Скопска бр.7
од Кавадарци – Г2-деловен простор (куќичка за колска
вага) на КП бр.1248/1 во КО Ресава на м.в. Падини

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

Br.07 – 873/8
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Одлука за примање и давање на трајно
користење на движни ствари по проект
“Звезди на светската книжевност,,
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за примање и давање на трајно
користење на движни ствари по проект “Звезди на светската
книжевност,, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/9
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Vrz osnova na 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002) a vo vrska so ~len 3 stav 1 to~ka 4 i
~len 6 od Zakonot za donacii i sponzorstva vo javnite dejnosti
(“Sl.vesnik na RM” br.47/06, 86/08, 51/2011), ~len 132 stav 1 od Statutot na
Op{tina
Kavadarci
(“Slu`ben
glasnik
na
Op{tina
Kavdadarci”br.8/2005), Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata
odr`ana na den 28.02.2014 godina, donese

ODLUKA
Za primawe i davawe na trajno koristewe na dvi`ni stavri
po Proektot “Svezdi na svetskata kni`evnost”
^len1
So ovaa Odluka Op{tina Kavadarci - Lokalna samouprava prima
na trajno koristewe dvi`ni stvari od Ministerstvoto za kultura ,
soglasno Odlukata na Vlada na Republika Makedonija za prestanok i
davawe na trajno koristewe na dvi`ni stvari na Op{tina Kavadarci
br.42-1094/36 od 30.01.2014 godina, i toa :

Реден
бр.
Наслов на книга и автор
1.
АВТОР:Непознат
ДЕЛО:СТАРА ЕГИПЕТСКА
КНИЖЕВНОСТ
2.
АВТОР: Непознат
ДЕЛО:ИЛЈАДА И ЕДНА
НОЌ том 1
3.
АВТОР: Непознат
ДЕЛО:ИЛЈАДА И ЕДНА
НОЌ том 2
4.
АВТОР:Франсоа Вијон
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА
5.

6.
7.

8.
9.

Издавач

ИСБН

АРС-ТРИ

978-608-229694-4

МАГОР

978-608-223261-4

1
1
МАГОР
АРС-ТРИ

АВТОР:Џон Дон
ДЕЛО:ИЗБРАНИ ДЕЛА

КСЦ

АВТОР:Вилијам Блејк
ДЕЛО:ИЗБРАНИ ДЕЛА

МАГОР

АВТОР:Фридрих Хелдерлин
ДЕЛО:ИЗБРАНИ ДЕЛА
АВТОР:Чехов
ДЕЛО:НОВЕЛИ
АВТОР:Џакомо Леопарди

Количина
1

978-608-223292-8
978-608-230207-2
978-608-229474-2
978-608-472108-6
978-608-205229-8

1

1

1

КСЦ

978-608-223277-5
978-608-472117-8
978-608-205246-5

1
1

МАГОР

978-608-223293-5
978-608-230-

1
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ДЕЛО:ЛИРИКА ИЗБОР
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16

17

18

19

20

21

22

АРС-ТРИ

215-7
978-608-229481-0

АВТОР:Артур Рембо
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА

1
МАГОР

978-608-223266-9

АВТОР:Артур Шницлер
ДЕЛО:НОВЕЛИ

МАГОР

978-608-223273-7

1

АВТОР:Емили Дикинсон
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА

1
АРС-ТРИ

АВТОР:Ирвинг, О хенри
ДЕЛО:РАСКАЗИ

КСЦ

АВТОР:Фернардо Песоа
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА

МАГОР
КСЦ

АВТОР:Винстан Хју Одн
ДЕЛО:ЕСЕИ

КСЦ

И

АРС-ТРИ

АВТОР:Бохумил Храбал
ДЕЛО:СТРОГО
КОНТРОЛИРАНИ ВОЗОВИ

АРС-ТРИ

АВТОР:Јухио Мишима
ДЕЛО:ЗЛАТНИОТ
ПАВИЛЈОН
АВТОР:Гарцилазо, Алдана,
Херера
ДЕЛО:АНТОЛОГИЈА
НА
ШПАНСКАТА
ПОЕЗИЈА
НА
РЕНЕСАНСАТА
И
БАРОКОТ
АВТОР:Лао Це, Чуанг Це и
Конфучиј
ДЕЛО:ТАО ТЕ КНИГ
АВТОР:Непознат
ДЕЛО:ЗЕН ПРИКАЗНИ

1

1

АВТОР:Борхес
ДЕЛО:РАСКАЗИ

АВТОР:Рејмонд Карвер
ДЕЛО:КАТЕДРАЛА
ДРУГИ РАСКАЗИ

978-608-230188-4
978-608-472122-2
978-608-205251-9

КСЦ

978-608-223290-4
978-608-472111-6
978-608-205240-3
978-608-472105-5
978-608-205226-7
978-608-230203-4
978-608-229498-8
978-608-230182-2
978-608-229501-5
978-608-469480-9
978-608-469480-9
978-608-205205-2

АРС-ТРИ

978-608-230190-7
978-608-229504-6

АРС-ТРИ

978-608-230207-2
978-608-229472-8

МАГОР

978-608-230172-3

1

1

1

1

1

1

1

1

стр.
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32
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АВТОР:Жан Расин
ДЕЛО:ДРАМИ
АВТОР:Џакомо Казанова
ДЕЛО:МЕМОАРИ ИЗБОР

АРС-ТРИ

978-608-230199-0
978-608-229597-8

1
МАГОР

978-608-223314-7

АВТОР:Ги Де Мопасан
ДЕЛО:РАСКАЗИ

МАГОР

978-608-223258-4

АВТОР:Лермонтов
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА ИЗБОР

МАГОР

978-608-223310-9

АВТОР:Ф.М.Достоевски
ДЕЛО:БЕДНИ
ЛУЃЕ,
ЗАПИСИ
ОД
ПОДЗЕМЈЕТО, КРОТКА
АВТОР:Чехов
ДЕЛО:РАСКАЗИ
АВТОР:Франц Прешерн
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА

1
1
1
АРС-ТРИ

978-608-230211-9
978-608-229479-7
1

АРС-ТРИ

978-608-230200-3

МАГОР

978-608-223266-9

1

АВТОР:Пол Клодел
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА

МАГОР

978-608-223316-1

АВТОР: Пол Валери
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА

МАГОР

978-608-223304-8

АВТОР: Пол Елијар
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА

МАГОР

978-608-223268-3
978-608-472109-3
978-608-205238-0

АВТОР: Фарнц Кафка
ДЕЛО:РАСКАЗИ
АВТОР:Т.С.Елиот
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА
АВТОР:Ребека Вест
ДЕЛО:ЦРНО ЈАГНЕ И СИВ
СОКОЛ
АВТОР:Блок, Хлебников
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА
АВТОР:Ана
Ахметова,
Марина Цветаева
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА ИЗБОР

1

1
1
1

КСЦ

1

1
МАГОР

978-608-223264-5

АРС-ТРИ

978-608-230202-7
978-608-229489-6
978-608-472120-8
978-608-205249-6

1

КСЦ

1

1
АРС-ТРИ

978-608-230183-9
978-608-229599-2

стр.
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АВТОР:Осип Менељштам
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА ИЗБОР

АВТОР:Мачадо,
Хименес,
Алберти
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА ИЗБОР
АВТОР:Лорка
ДЕЛО:ИЗБРАНИ ДЕЛА
АВТОР:Карел Чапек
ДЕЛО:РАСКАЗИ
АВТОР:Милош Црњански
ДЕЛО:ДНЕВНИКОТ
НА
ЧАРНОЕВИЌ
АВТОР:Дарио,
Вањехо,
Борхес, Неруда, Гиљен, Пас
и Мистрал
ДЕЛО:СЕДУМ
ХИСПАНОАМЕРИКАНСКИ
ПОЕТИ
АВТОР:Милош, Шимборска,
Хербрт
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА
АВТОР:Данил Хармс
ДЕЛО:ПОЕЗИЈА, КРАТКА
ПРОЗА

1
АРС-ТРИ

АРС-ТРИ

АРС-ТРИ

АРС-ТРИ

МАГОР

1

1

978-608-223309-3
1

АРС-ТРИ

978-608-230213-3
978-608-229500-8
1

КСЦ

978-608-472100-0
978-608-205225-0

АРС-ТРИ

978-608-230185-3
978-608-229506-0
978-608-230045-0
978-608-229531-2
978-608-230225-5
978-608-229693-7
978-608-230205-8
978-608-229588-6
978-608-230212-6
978-608-229698-2
978-608-230214-0
978-608-229-

1

АВТОР:Иван Гончаров
ДЕЛО:ОБЛАМОВ

ТРИ

47

АВТОР:Лопе де Вега
ДЕЛО:ФУЕНТЕ ОВЕХУНА

ТРИ

48

АВТОР:Непознат
ДЕЛО:ЕГИПЕТСКА КНИГА
НА МРТВИТЕ

ТРИ

АВТОР:Николо Макијавели
ДЕЛО:МАНДРАГОЛА;
ВЛАДАТЕЛ

ТРИ

АВТОР:Вилијам Текери
ДЕЛО:ПАНАЃУР
НА
СУЕТАТА

ТРИ

50

1

1

46

49

978-608-230174-7
978-608-229490-2
978-608-230181-5
978-608-229491-9
978-608-230180-8
978-608-229492-6
978-608-230208-9
978-608-229494-0

1

1

1

1

1

стр.
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55
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АВТОР:Бенвенуто Челини
ДЕЛО:МОЈОТ ЖИВОТ
АВТОР:Мацуо Башо
ДЕЛО:ХАИКУ,
ТЕСНА
ПАТЕКА,
ОТАДЕ
РИДОВИТЕ
АВТОР:Аристофан
ДЕЛО:КОМЕДИИ (ЖАБИ,
ОБЛАЦИ,
ПТИЦИ,
ЛИСИСТРАТА)
АВТОР:Александро
Манцони
ДЕЛО:СВРШЕНИЦИ
АВТОР:Мигуел де Унамуно
ДЕЛО:ТРАГИЧНО
ЧУВСТВУВАЊЕ
НА
ЖИВОТОТ

ТРИ

ТРИ

978-608-230186-0
978-608-229594-7

ТРИ

978-608-230220-1
978-608-229691-3
978-608-230198-3
978-608-229596-1

1

ТРИ

ТРИ

ТРИ

57

АВТОР:Фернандо де Рохас
ДЕЛО:ЧЕЛЕСТИНА

ТРИ

58

АВТОР:Марк Твен
ДЕЛО:ДОЖИВУВАЊАТА
НА ХАКЛБЕРИ ФИН

60
61
62
63

64

ТРИ

ТРИ

978-608-230187-7
978-608-229595-4
978-608-230219-5
978-608-229697-5
978-608-230218-8
978-608-229696-8
978-608-230217-1
978-608-229695-1
978-608230201-0
978-608-229699-9

АВТОР:Џорџ Елиот
ДЕЛО:МИДЛМАРЧ том 1

МАГОР

978-608-223305-5

АВТОР: Џорџ Елиот
ДЕЛО:МИДЛМАРЧ том 2

МАГОР

978-608-223306-2

АВТОР:Томас Харди
ДЕЛО:ТЕСА
ОД
Д’АРБЕРВИЛОВИ
АВТОР:Бертолд Брехт
ДЕЛО:МАЈКА ХРАБРОСТ
И
НЕЈЗИНИТЕ
ДЕЦА,
ОПЕРА ЗА ТРИ ГРОША
АВТОР:Итало Калвино
ДЕЛО:ЗАМОК
НА

1

1

АВТОР:Емануел Сведенборг
ДЕЛО:НЕБО И ПЕКОЛ

АВТОР:Карло Голдони
ДЕЛО:МИРАНДОЛИНА

1

1

56

59

587-9
978-608-230192-1
978-608-229591-6

1

1

1

1

1
1
1
МАГОР

978-608-223307-9

МАГОР

978-608-223249-2

1

1

стр.
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ВКРСТЕНИ
СУДБИНИ;
НЕВИДЛИВИ ГАДОВИ
АВТОР:Петер Акројт
ДЕЛО:АНГЛИСКА
МУЗИКА
АВТОР:Харпер Ли
ДЕЛО:ДА
СЕ
УБИЕ
ПТИЦАТА ПОДБИВНИЦА
АВТОР:Роберт Музил
ДЕЛО:НЕЗГОДИТЕ
НА
ПИТОМЕЦОТ
ТЕРЛЕС;
СОЕДИНУВАЊА
АВТОР:Алберто Моравија
ДЕЛО:ЧОЧОРА

МАГОР

978-608-223289-8

МАГОР

978-608-223276-8

1
1
МАГОР

978-608-223259-1

МАГОР

978-608-223288-1

МАГОР

978-608-223311-6

1

1

АВТОР:Џ.М.Куци
ДЕЛО:СРАМОТА

1
МАГОР

978-608-223294-2

АВТОР:Макс Фриш
ДЕЛО:ХОМО ФАБЕР

МАГОР

978-608-223301-7
978-608-472131-4
978-9989-55393-6
978-608-205260-1
978-608-472128-4
978-9989-55393-6
978-608-205257-1
978-608-472130-7
978-9989-55395-0
978-608-205259-5
978-608-472129-1
978-9989-55394-3
978-608-205258-8
978-608-472127-7
978-9989-55392-9
978-608-205256-4
978-608-472138-3
978-9989-55401-8

1

АВТОР:Сен-Џон Перс
ДЕЛО:ВЕТРОВИ

КСЦ

АВТОР:Ежен Јонеско
ДЕЛО:ПРОТИВОТРОВИ
(„ИСПРЕКИНАТА
ПОТРАГА“)

КСЦ

73

АВТОР:Хенри кисинџер
ДЕЛО:ВО БЕЛАТА КУЌА 1

КСЦ

74

АВТОР:Емил Зола
ДЕЛО:ЖЕРМИНАЛ

КСЦ

75

АВТОР:Алфонс Доде
ДЕЛО:
ПИСМА
МОЈАТА ВОДЕНИЦА

76

АВТОР:Винсент Ван Гог
ДЕЛО:ПИСМА ДО ТЕО

ОД

КСЦ

КСЦ

1

1

1

1

1

1

стр.
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978-608-205267-0
77

78

79

80

81

82

83

84

85

АВТОР:Едгард Алан По
ДЕЛО:АВАНТУРИТЕ
НА
АРТУР ГОРДОН ПИМ;
ФИЛОЗОФИЈА
НА
КОМПОЗИЦИЈАТА
АВТОР: Алфред Жари
ДЕЛО:КРАЛОТ ИБИ

1
КСЦ

КСЦ

АВТОР:Хенри Џејмс
ДЕЛО:ЕВРОПЈАНИ

КСЦ

АВТОР:Хенри Кисинџер
ДЕЛО: ВО БЕЛАТА КУЌА 2

КСЦ

АВТОР:Стендал
ДЕЛО:ПАРМСКИ
КАРТУЗИЈАНСКИ
МАНАСТИР

КСЦ

АВТОР:Матео
мариа
Боиардо
ДЕЛО:ВЉУБЕНИОТ
ОРЛАНДО
АВТОР:Рене франсоа
Шатобријан
ДЕЛО:АТАЛА; РЕНЕ

АВТОР:Луј Арагон
ДЕЛО:АВАНТУРИТЕ
ТЕЛЕМАХ

АВТОР:Штефан Цвајг
ДЕЛО:ВЧЕРАШНИОТ
СВЕТ

КСЦ

де
КСЦ

НА

КСЦ

КСЦ

978-608-472110-9
978-9989-55379-0
978-608-205239-7
978-608-472112-3
978-9989-55380-6
978-608-205241-0
978-608-472126-0
978-9989-55391-2
978-608-205255-7
978-608-472139-0
978-9989-55402-5
978-608-205268-7
978-608-472137-6
978-9989-55400-1
978-608-205266-3
978-608-472123-9
978-9989-55388-2
978-608-205252-6
978-608-472106-2
978-9989-55377-6
978-608-205227-4
978-608-472116
978-9989-55384-4
978-608-205245-8
978-608-472134-5
978-9989-55-

1

1

1

1

1

1

1

1

стр.
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АВТОР:Џемс Џојс
ДЕЛО:Улис том 2

КСЦ

АВТОР:Албер Ками
ДЕЛО:СТРАНЕЦ; МИТОТ
ЗА СИЗИФ

АВТОР:Џон Штајнбек
ДЕЛО:ПАТУВАЊАТА
ЧАРЛИ

СО

АВТОР:Артур Милер
ДЕЛО:ДРАМИ (СИТЕ МОИ
СИНОВИ, СМРТТА НА
ТРГОВСКИ
ПАТНИК,
ПОГЛЕД ОД МОСТОТ)

КСЦ

КСЦ

КСЦ

КСЦ

АВТОР:Људмила Улицкаја
ДЕЛО:СЛУЧАЈОТ
КУКОЦКИ

КСЦ

АВТОР:Шарл де Гол
ДЕЛО:ВОЕНИ СЕЌАВАЊА
1

АВТОР:Марк Шагал
ДЕЛО:МОЈОТ ЖИВОТ

1

1

1

1

АВТОР:Ирене Немировски
ДЕЛО:ФРАНЦУСКА
СУИТА

АВТОР:Агусто Роа Бастос
ДЕЛО:ЈАС, ВРХОВНИОТ

398-1
978-608-205263-2
978-608-472132-1
978-9989-55397-4
978-608-205261-8
978-608-472114-7
978-9989-55382-0
978-608-205243-4
978-608-472113-0
978-9989-55381-3
978-608-205242-7

КСЦ

КСЦ

КСЦ

978-608-472119-2
978-9989-55386-8
978-608-205248-9
978-608-472107-9
978-9989-55378-3
978-608-205228-1
978-608-472124-6
978-9989-55389-9
978-608-205253-3
978-608-472141-3
978-9989-55403-2
978-608-205269-4
978-608-472121-5
978-9989-55387-5
978-608-205250-2
978-608-469495-3
978-9989-55-

1

1

1

1

1

стр.

95

96

97
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99

100

101

102

103
104
105
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АВТОР:Хенри Милер
ДЕЛО:РАКОВИОТ
НАПОРЕДНИК

АВТОР:Антони Бурџис
ДЕЛО:ПЕКОЛЕН
ПОРТОКОЛ

АВТОР:Шарл де Гол
ДЕЛО:ВОЕНИ СЕЌАВАЊА
2

АВТОР:Ернест Хемингвеј
ДЕЛО:ЗБОГУМ ОРУЖЈЕ

АВТОР:Филип Рот
ДЕЛО:АМЕРИКАНСКА
ПАСТОРАЛА

АВТОР:Хенрик Сјенкевич
ДЕЛО:QUO VADIS
АВТОР:Марсел Пруст
ДЕЛО:ВО ПОТРАГА ПО
ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ 1
(НАКЈА СВАН: - КОМБРЕ;
ЕДНА СВАНОВА ЉУБОВ)
АВТОР:Марсел Пруст
ДЕЛО:ВО ПОТРАГА ПО
ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ 2 (во
сенката
на
расцутените
девојки)
АВТОР:Џорџ Бернард Шо
ДЕЛО:КАНДИДА; СВЕТА
ЈОВАНА; ПИГМАЛИОН
АВТОР:Томас Ман
ДЕЛО:БУДЕНБРОКОВИ
ТОМ1
АВТОР:Томас Ман

КСЦ

КСЦ

КСЦ

КСЦ

КСЦ

АРС
СТУДИО

374-5
978-608-205220-5
978-608-472115-4
978-9989-55383-7
978-608-205244-1
978-608-469499-1
978-9989-55376-9
978-608-205224-3
978-608-472125-3
978-9989-55390-5
978-608-205254-0
978-608-472136-9
978-9989-55399-8
978-608-205265-6
978-608-472118-5
978-9989-55385-1
978-608-205247-2
978-608-229589-3
978-608-230170-9

1

1

1

1

1

1

1
АРС
СТУДИО

978-608-229528-2
978-608-230153-2
1

АРС
СТУДИО

978-608-229586-2
978-608-230206-5

АРС
СТУДИО

978-608-229656-2

1
1
АРС
СТУДИО

978-608-229654-8
1

стр.
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107

108

109

110

111

112
113
114

115
116
117
118

119
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ДЕЛО:БУДЕНБРОКОВИ
ТОМ2
АВТОР:Гинтер Грас
ДЕЛО:ЛИМЕНИОТ
БАРАБАН том 1
АВТОР:Гингер Грас
ДЕЛО:ЛИМЕНИОТ
БАРАБАН том 2
АВТОР:Александар
Солжењицин
ДЕЛО:АРХИПЕЛАГОТ
ГУЛАГ том 2
АВТОР:Александар
Солжењицин
ДЕЛО:АРХИПЕЛАГОТ
ГУЛАГ том 3
КНИГА
АВТОР:Џејн Остин
ДЕЛО:ГОРДОСТ
И
ПРЕДРАСУДА
АВТОР:Марио Варгас Љоса
ДЕЛО:РАЗГОВОР
ВО
КАТЕДРАЛАТА
АВТОР:Милош Црњански
ДЕЛО:СЕЛИДБИ
(прва
книга)
АВТОР:Данте Алигери
ДЕЛО:БОЖЕСТВЕНА
КОМЕДИЈА
АВТОР:Непознат
ДЕЛО:ПЕСНА ЗА КРАЛОТ
НАЛ
АВТОР:Џунчиро Танизаки
ДЕЛО:СЕСТРИТЕ
МАКИОКА
АВТОР:Џуничиро Танизаки
ДЕЛО:СЕСТРИТЕ
МАКИОКА
АВТОР:Мирослав Крлежа
ДЕЛО:ВРАЌАЊЕТО
НА
ФИЛИП ЛАТИНОВИЌ
АВТОР:Алекс Хејли
ДЕЛО:КОРЕНИ
АВТОР:Непознат
ДЕЛО:СТАРА ХЕБРЕЈСКА

АРС
СТУДИО

978-608-229655-5

АРС
СТУДИО

978-608-229598-5
978-608-230184-6

1

1
АРС
СТУДИО

978-608-229590-9
978-608-230204-1
1

АРС
СТУДИО

978-608-229592-3
978-608-230196-9
1

АРС
СТУДИО

978-608-229593-0
978-608-230197-6
1

АРС
СТУДИО

978-608-229650-0

АРС
СТУДИО

978-608-229461-2
978-608-230148-8

1

1
АРС
СТУДИО

978-608-229657-9

АРС
СТУДИО

978-608-229653-1
978-608-229692-0
978-608-230221-8

1

АРС
СТУДИО

1

1
АРС
СТУДИО

978-608-229651-7

АРС
СТУДИО

978-608-229658-6

1
1
АРС
СТУДИО

978-608-229659-3

АРС
СТУДИО

978-608-229660-9

АРС

978-608-229-

1

1

стр.
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КНИЖЕВНОСТ I (книга за
Јов, Псалми Давидови)

СТУДИО

652-4

^len 2
Dvi`nite stvari od ~len 1 na ovaa Odluka Op{tina Kavadarci gi
dava na trajno koristewe bez nadomest na Javna Op{tinska Ustanova
Biblioteka”Fetkin” Kavadarci.
^len 3
So ovaa Odluka se ovlastuva Gradona~alnikot da sklu~i Dogovor
so Javna Op{tinska Ustanova Biblioteka”Fetkin” Kavadarci za
primopredavawe na dvi`nite stvari od ~len 1 .
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/9
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Одлука за примање и давање на трајно
користење на движни ствари по проект “Печатење на
публикации со прилог ЦД за документирани филмови Македонски искушенија
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за примање и давање на трајно
користење на движни ствари по проект “Печатење на публикации со
прилог ЦД за документирани филмови -Македонски искушенија,
донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на
ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/10
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Vrz osnova na 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002) a vo vrska so ~len 3 stav 1 to~ka 4 i
~len 6 od Zakonot za donacii i sponzorstva vo javnite dejnosti
(“Sl.vesnik na RM” br.47/06, 86/08, 51/2011), ~len 132 stav 1 od Statutot
na
Op{tina Kavadarci (“Slu`ben
glasnik na Op{tina
Kavdadarci”br.8/2005), Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata
odr`ana na den 28.02.2014 godina, donese
ODLUKA
za primawe i davawe na trajno koristewe na dvi`ni stavri
po Proekt “Pe~atewe na publikacii so prilog CD za dokumentirani
filmovi-Makedonski isku{enija
^len1
So ovaa Odluka Op{tina Kavadarci - Lokalna samouprava prima
na trajno koristewe dvi`ni stvari od Ministerstvoto za kultura ,
soglasno Odlukata na Vlada na Republika Makedonija za prestanok i
davawe na trajno koristewe na dvi`ni stvari na Op{tina Kavadarci
br.42-1110/40 od 30.01.2014 godina, i toa :
Реден
бр.
Нслов на книга и автор
1.
АВТОР:Димитар
Љоровски, Теон Џинго,
Катерина
Мирчевска,
Никола Жежов
ДЕЛО:
ЕДЕН
ВЕК
ПРОГОНСТВО
2.
АВТОР:Никола Жежов,
Виолета Ачкоска, Зоран
Тодоровски,
Мирјана
Нинчовска
ДЕЛО:ЖРТВИ
НА
КОМУНИСТИЧКИОТ
РЕЖИМ
3.
АВТОР:Никола Жежов
ДЕЛО:ТОДОР АЛЕКСОВ
4.
5.
6.

7.

8.

АВТОР:Зоран Тодоровски
ДЕЛО:ХРИСТО
ТАТАРЧЕВ
АВТОР:Зоран Тодоровски
ДЕЛО:МЕТОДИЈА
ШАТАРОВ-ШАРЛО
АВТОР:Мирјана
Нинчовска
ДЕЛО:ЈАНЕ
САНДАНСКИ
АВТОР:Никола Жежов
ДЕЛО:ПАВЕЛ ШАТЕВ

АВТОР:Виолета
Ачковска

Издавач

ИСБН

Количина

АРСЛАМИНА

978-6084544-14-2

1

АРСЛАМИНА

978-6084544-17-3

1

АРСЛАМИНА

978-6084544-21-0

1

АРСЛАМИНА

978-6084544-20-3

1

АРСЛАМИНА

978-6084544-18-0

1

АРСЛАМИНА

978-6084544-16-6

1

АРСЛАМИНА

978-6084544-22-7

1

АРСЛАМИНА

978-608-

1
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ДЕЛО:КУЗМАН
ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ
АВТОР:Владо Поповски,
Михајло
Миновски,
Блаже Ристовски
ДЕЛО:МАКЕДОНСКА
БОРБА ЗА СЛОБОДА
(том 1)
АВТОР:Михајло
Миновски,
Блаже
Ристовски,
Мирјана
Нинчовска
Даринка
Петревска,
Тодор
Чепреганов
ДЕЛО:МАКЕДОНСКА
БОРБА ЗА СЛОБОДА
(том 2)
АВТОР:
Зоран
Тодоровски,
Блаже
Ристовски,
Даринка
Петревска,
Тодор
Чепреганов
ДЕЛО:МАКЕДОНСКА
БОРБА ЗА СЛОБОДА
(том 3)
АВТОР:Даринка
Петревска,
Тодор
Чепреганов,
Виолета
Ачковска, Никола Жежов
ДЕЛО:МАКЕДОНСКА
БОРБА ЗА СЛОБОДА
(том 4)

4544-23-4
АРСЛАМИНА

978-6084544-24-1

1

АРСЛАМИНА

978-6084544-25-8

1

АРСЛАМИНА

978-6084544-26-5

1

АРСЛАМИНА

978-6084544-27-2

1

^len 2
Dvi`nite stvari od ~len 1 na ovaa Odluka Op{tina Kavadarci gi
dava na trajno koristewe bez nadomest na Javna Op{tinska Ustanova
Biblioteka”Fetkin” Kavadarci.
^len 3
So ovaa Odluka se ovlastuva Gradona~alnikot da sklu~i Dogovor
so Javna Op{tinska Ustanova Biblioteka”Fetkin” Kavadarci za
primopredavawe na dvi`nite stvari od ~len 1 .
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/10
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Одлука за примање и давање на
трајно користење на движни ствари по проект “Превод
на литературни дела на добитници
на Нобелова награда за литература
1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за примање и давање на трајно
користење на движни ствари по проект “Превод на литературни дела
на добитници на Нобелова награда за литература,, донесена на
седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014
година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/11
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002) a vo vrska so ~len 3 stav 1 to~ka 4 i
~len 6 od Zakonot za donacii i sponzorstva vo javnite dejnosti
(“Sl.vesnik na RM” br.47/06, 86/08, 51/2011), ~len 132 stav 1 od Statutot
na
Op{tina Kavadarci (“Slu`ben
glasnik na Op{tina
Kavdadarci”br.8/2005), Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata
odr`ana na den 28.02.2014 godina, donese
ODLUKA
za primawe i davawe na trajno koristewe na dvi`ni stavri
po Proektot “Prevod na literaturni dela na dobitnici na Nobelova
nagrada za literatura”
^len1
So ovaa Odluka Op{tina Kavadarci - Lokalna samouprava prima
na trajno koristewe dvi`ni stvari od Ministerstvoto za kultura ,
soglasno Odlukata na Vlada na Republika Makedonija za prestanok i
davawe na trajno koristewe na dvi`ni stvari na Op{tina Kavadarci
br.41-9989/29-13 od 08.01.2014 godina, i toa :
Ред.
Бр

1.
2.

3.
4.

Носител на книга и автор

Издавач

Томови

ИСБН

Колич
ина

АВТОР; Хенрих Синкјевич
ДЕЛО QUO VADIS
АВТОР; Радјрд Киплинг
ДЕЛО;
КНИГА
НА
ЏУНГЛАТА
АВТОР;:Кнут Хумсун;
ДЕЛО; МИСТЕРИИ
АВТОР: Анатол Франс

ТРИ

1

978-608-230-104-4

3

КСЦ

2

978-608-4694-33-5

3

Магор

1

978-608-223-162-4

3

КСЦ

1

978-608- 4694-30-4

3

стр.
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ДЕЛО;
ОСТРОВОТ
НА
ПИНГВИНИТЕ
АВАТОР:Владислав
Ст.
ремјонд
ДЕЛО; СЕЛАНИ
АВТОР: Анри Луи Бергсон
ДЕЛО:
МАТЕРИЈА
И
МЕМОРАИЈА
АВТОР: Томас Ман
ДЕЛО: ЛОТА ВО ВАЈМАР
АВТОР: СИнклер Луис
ДЕЛО: АРОУСМИТ
АВТОР: Луиџи Пирандело
ДЕЛО: ШЕСТ ЛИКОВИ
БАРААТ АВТОР
АВТОР: Херман Хесе
ДЕЛО:
ИГРАТА
СО
СТАКЛЕНИ МОНИСТА

КСЦ

2

978-608-4694-64-9
(ТОМ)

3
3

Магор

1

978-608-223-120-4

3

Магор

1

978-608-223-220-1

3

КСЦ

1

978-608-4694-77-9

3

Магор

1

978-608-223-161-7

3

Магор

1

978-608-223-160-0

3

11.

АВТОР: Томас Елиот
ДЕЛО: ИЗБОР ЕСЕИ

КСЦ

1

12.

АВТОР: Вилијам Фокиер
ДЕЛО;
АВЕСАЛОМ,
АВЕСАЛОМ
АВТОР: Бертанд Расел
ДЕЛО: ОСВОЈУВАЊЕ НА
СРЕЌАТА
АВТОР: Франсоа Моријак
ДЕЛО:
ПУСТИНА
НА
ЉУБОВТА
АВТОР: Винстон Черчил
ДЕЛО: МОЈАТА МЛАДОСТ

КСЦ

1

978-608-4694-73-1
978-608-4694-76-2

3

Магор

1

978-608-223-119-8

3

Магор

1

978-608-223-180-8

3

АРС
Ламина и
Три

1

3

КСЦ

1

978-608-229-459-9
(Арс Ламин)
978-608-230-140-2
(Три)
978-608-4694-75-5

3

Магор

1

978-608-223-115-0

3

Магор

1

978-608-223-116-7

3

Три

1

978-608-230-130-3

3

КСЦ

1

978-608-4694-66-3

3

Магор

1

978-608-230-106-8
(ТОМ 2)
978-608-230-106-8

3

13.

14

15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

АВТОР: Сен-Џон Перс
ДЕЛО: АНАБАЗА
АВТОР: Иво Андриќ
ДЕЛО:
МОСТОТ
НА
ДРИНА
АВТОР: Џон Стајнбек
ДЕЛО: ГЛИВЦИ И ЛИЃЕ
АВТОР: Жан Пол Сартр
ДЕЛО: МАЧНИНА
АВТОР:
Мигел
Анхел
Астуријас
ДЕЛО: ЛУЃЕ ОД ПЧЕНКА
АВТОР:Семјуел Бекет
ДЕЛО: ЧЕКАЈЌИ ГО ГОДО
АВТОР:
Александар
Соженици
ДЕЛО;
АРХИПЕЛАГОТ
ТУЛАТ

Три
Три
АрсЛамина

3

3

978-608-230-164-8
(ТОМ 2)
978-608-229-529-9

3
3

стр.
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(ТОМ 2)
Три
АрсЛамина

23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.

35.

Автор: Хајнрих Бел
ДЕЛО: ПОГЛЕДИТЕ НА
ЕДЕН КЛОВН
АВТОР: Еуџенио Монтале
ДЕЛО: КОСКИ ИД СЕПИЈА
АВТОР: Сол белоу
ДЕЛО: ХЕРЦОГ
АВТОР: Исак Башевис
Сингер
ДЕЛО: РОБ
АВТОР: Милош Чеслав
ДЕЛОЧ ЗАРОБЕНИОТ УМ
АВТОР: Камило Хозе Села
АВТОР: Тони Морисон
ДЕЛО: ЏЕЗ
АВТОР: Жозе Сарамг
ДЕЛО: СЛЕПИЛО
АВТОР: Гинтрер Грас
ДЕЛО: ЛАМАРИНЕНИОТ
БАРАБАН
АВТОР: Џон Максвел Куци
ДЕЛОч
ЧЕКАЈЌИ
ГИ
ВАРВАРИТЕ
АВТОР: Елфриде Јелинек
ДЕЛО: пијанистка
АВТОР: Орхан Памук
ДЕЛО:
СЕ
ВИКАМ
ЦРВЕНО
АВТОР: Дорис Лесинг
ДЕЛО: ГРАД СО ЧЕТИРИ
ПОРТИ

978-608-230-165-5
(ТОМ 3)
978-608-229-530-5
(ТОМ 3)

3

Три

3

978-608-230-100-6

3

Магор

1

978-608-223-176-1

3

Магор

1

978-608-223-137-2

3

КСЦ

1

978-608-4694-34-2

3

ТРИ

1

978-608-230-131-0

3

КСЦ
Магор

1
1

978-608-4694-49-6
978-608-223-178-5

3
3

ТРИ

1

978-608-230-136-5

3

ТРИ

1

978-608-230-101-3

3

КСЦ

1

978-608-4694-31-1

3

Магор

1

978-608-223-118-1

3

Магор

1

978-608-223-117-4

3

КСЦ

2

978-608-4694-601-8
(ТОМ 1
978-608-4694-63-2
(ТОМ 2)

3

3

3

36.

АВТОР: Херта Милер
ДЕЛО:
ЖИВОТИНСКА
ДУША

ТРИ
АРСЛАМИНА

1

37.

АВТОР: Марио Варгас

ТРИ
АРСЛАМИНА

1

38.

АВТОР:
Томас
Транстромер
ДЕЛО: ОДБРАНИ ПЕСНИ
АВТОР: Мо Јен
АВТОР: ЦРВЕН СИРАК

КСЦ

1

978-608-230-142-6
(Три)
978-608-229-460-5
(Арс Ламина)
978-608-230-143-3
(Три)
978-608-229-461-2
(Арс Лмина)
978-608-4694-32-8

Магор

1

978-608-223-225-6

39.

3

3

стр.
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^len 2
Dvi`nite stvari od ~len 1 na ovaa Odluka Op{tina Kavadarci gi
dava na trajno koristewe bez nadomest na Javna Op{tinska Ustanova
Biblioteka”Fetkin” Kavadarci.
^len 3
So ovaa Odluka se ovlastuva Gradona~alnikot da sklu~i Dogovor
so Javna Op{tinska Ustanova Biblioteka”Fetkin” Kavadarci za
primopredavawe na dvi`nite stvari od ~len 1 .
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/11
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

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

RE[ENIE
за објавување на Решението за разрешување и именување
претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор
на Домот на култура,,Иван Мазов-Климе,, Кавадарци
1.
СЕ ОБЈАВУВА Решението за разрешување и именување
претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Домот
на култура,,Иван Мазов-Климе,, Кавадарци, донесено на седницата
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/12
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Vrz osnova na ~len 34 stav 2 od Zakonot za kultura (“Sl.vesnik na RM”
br.31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13), ~len
36 stav 1 to~ka 5 od Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na RM”
br.05/2002), ~len 82 stav 1 to~ka 29 od Statutot na Op{tina Kavadarci
(“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Sovetot na Op{tina
Kavadarci na sednicata odr`ana na den 28.02.2014 godina, donese
RE[ENIE
Za razre{uvawe i imenuvawe na pretstavnici
na Op{tina Kavadarci vo Upravniot Odbor na
Dom na kultura “Ivan Mazov Klime” Kavadarci
^len 1
Se razre{uvaat pretstavnicite na Op{tina Kavadarci vo
Upravniot Odbor na Dom na kultura “Ivan Mazov Klime” Kavadarci,
imenuvani so Re{enie br.07-5303/14 od 16.12.2009 godina (“Sl.glasnik na
Op{tina Kavadarci” br.10/09).
^len 2
Za pretstavnici na Op{tina Kavadarci vo Upravniot Odbor na
Dom na kultura “Ivan Mazov Klime” Kavadarci SE IMENUVAAT :
1.
2.
3.
4.
5.

Cvetanka Mitrevska
Qup~o Delov
Jadranka Petrova
Julijana Turimanxova
Cveta Dukova

ul ”Metodija Xunov Xiko” br.32;
ul”Cvetan Dimov” br. 5a/7;
ul”Pere To{ev” br.4 ;
ul ”7mi Septemvri”;
ul”Zelen Pazar” ;

^len 2
Mandatot na pretstavnicite na Op{tina Kavadarci vo Upravniot
odbor na Dom na kultura “Ivan Mazov Klime” Kavadarci, trae 4 godini.
^len 3
Re{enieto da se dostavi do imenovanite, Dom na kultura “Ivan
Mazov Klime” Kavadarci i arhivata na Op{tina Kavadarci.
^len 4
Re{enieto vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo
“Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/12
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Решението за разрешување и
именување претставници на Општина Кавадарци
во Управниот Одбор на
Библиотека ,,Феткин,, Кавадарци
1.
СЕ ОБЈАВУВА Решението за разрешување и именување
претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на
Библиотека ,,Феткин ,, Кавадарци, донесено на седницата на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/13
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 13 od Zakonot za biblioteki (“Sl.vesnik na RM”
br.66/04, 89/2008, 116/2010, 51/2011), ~len 36 stav 1 to~ka 5 od Zakonot za
lokalna samouprava (“Sl.vesnik na RM” br.05/2002), ~len 82 stav 1 to~ka
29 od Statutot na Op{tina Kavadarci (“Sl.glasnik na Op{tina
Kavadarci” br.08/2005), Sovetot na Op{tina Kavadarci na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2014 godina, donese
RE[ENIE
za razre{uvawe i imenuvawe na pretstavnici
na Op{tina Kavadarci vo Upravniot Odbor na
Biblioteka “Fetkin” Kavadarci
^len 1
Se razre{uvaat pretstavnicite na Op{tina Kavadarci vo Upravniot
Odbor na Biblioteka “Fetkin” Kavadarci, imenuvani so Re{enie br.075303/15 od 16.12.2009 godina (“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.10/09).
^len 2
Za pretstavnici na Op{tina Kavadarci vo Upravniot Odbor na
Biblioteka “Fetkin” Kavadarci SE IMENUVAAT :
1.Elizabeta Jovanova

ul”Slovenska”br.11;

2.Blagica Nikolova

ul”Kosovska” br.10 a;

3.Vesna Damova

ul” Vano Gunov” br.22;
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4. Petra Karaka{ova
5. Riste Kolarov
^len 2
Mandatot na pretstavnicite na Op{tina Kavadarci vo Upravniot
odbor na Biblioteka “Fetkin” Kavadarci, trae 4 godini.
^len 3
Re{enieto da se dostavi do imenovanite, Biblioteka “Fetkin”
Kavadarci i arhivata na Op{tina Kavadarci.
^len 4
Re{enieto vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo
“Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/13
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Решението за разрешување и
именување претставници на Општина Кавадарци
во Управниот Одбор на
Музеј Галерија Кавадарци
1.
СЕ ОБЈАВУВА Решението за разрешување и именување
претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Музеј
Галерија ,, Кавадарци, донесено на седницата на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.

Br.08-1096/14
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Vrz osnova na ~len 12 od Zakonot za muzej (“Sl.vesnik na RM” br.66/04,
89/2008, 116/2010, 51/2011), ~len 36 stav 1 to~ka 5 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na RM” br.05/2002), ~len 82 stav 1 to~ka 29 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Sovetot na Op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana na den
28.02. 2014 godina, donese
RE[ENIE
Za razre{uvawe i imenuvawe na pretstavnici
na Op{tina Kavadarci vo Upravniot Odbor na
Muzej Galerija Kavadarci
^len 1
Se razre{uvaat pretstavnicite na Op{tina Kavadarci vo
Upravniot Odbor na Muzej Galerija Kavadarci , imenuvani so Re{enie
br.07-5303/16 od 16.12.2009 godina (“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.10/09).
^len 2
Za pretstavnici na Op{tina Kavadarci vo Upravniot Odbor na
Muzej Galerija Kavadarci SE IMENUVAAT :
1.
2.
3.
4.
5.

Biljana Grozdanova
\orgi Miladinovski
Milo{ Strezovski
Vesna \or|ieva
Sijka Lazova

ul” Kiro Karakulev” br.2A ;
ul”Braka Xunovi br.24 ;
ul” Nako Lazovski” br.21;

^len 2
Mandatot na pretstavnicite na Op{tina Kavadarci vo Upravniot
odbor na Muzej Galerija Kavadarci , trae 4 godini.
^len 3
Re{enieto da se dostavi do imenovanite, Muzej Galerija Kavadarci
i arhivata na Op{tina Kavadarci.
^len 4
Re{enieto vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo
“Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/14
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Решението за разрешување и
именување претставници на Општина Кавадарци
во Управниот Одбор на
ЈОУДГ,,Рада Поцева,, Кавадарци
1.
СЕ ОБЈАВУВА Решението за разрешување и именување
претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на
ЈОУДГ,,Рада Поцева,, Кавадарци, донесено на седницата на Совет на
Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/15
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 114 to~ka 8 i to~ka 13 od Zakonot za za{tita
decata (“Sl.vesnik na RM” br.23/2013 i 12/2014), ~len 36 stav 1 to~ka 5
Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na RM” br.05/2002), ~len
stav 1 to~ka 29 od Statutot na Op{tina Kavadarci (“Sl.glasnik
Op{tina Kavadarci” br.08/2005), Sovetot na Op{tina Kavadarci
sednicata odr`ana na den 28.02.2014 godina, donese

na
od
82
na
na

RE[ENIE
Za razre{uvawe i imenuvawe na pretstavnici
na Op{tina Kavadarci vo Upravniot Odbor na
JOU Detska Gradinka “Rada Poceva” Kavadarci
^len 1
Se razre{uvaat pretstavnicite na Op{tina Kavadarci vo
Upravniot Odbor na JOU Detska Gradinka “Rada Poceva” Kavadarci ,
imenuvani so Re{enie br.07-5303/17 od 16.12.2009 godina (“Sl.glasnik na
Op{tina Kavadarci” br.10/2009).
^len 2
Za pretstavnici na Op{tina Kavadarci vo Upravniot Odbor na
JOU Detska Gradinka “Rada Poceva” Kavadarci SE IMENUVAAT :
1.Valentina Taskova ul” Stiv Naumov”
2. Pavlinka \orgieva ul” [i{ka” br.78
3. Sijka Lazova

ul”Bul.Makedonija” zgrada 3 vlez 1/6
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^len 2
Mandatot na pretstavnicite na Op{tina Kavadarci vo Upravniot
odbor na JOU Detska Gradinka “Rada Poceva “ Kavadarci , trae 4 godini.
^len 3
Re{enieto da se dostavi do imenovanite, Detskata gradinka i
arhivata na Op{tina Kavadarci.
^len 4
Re{enieto vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo
“Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/15
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Решението за разрешување и
именување претставници на Општина Кавадарци во
Одборот за надзор
над материјално финансиско работење на
ЈОУДГ,,Рада Поцева,, Кавадарци
1.СЕ ОБЈАВУВА Решението за разрешување и именување
претставници на Општина Кавадарци во Одборот за надзор над
материјално финансиско работење на
ЈОУДГ,,Рада Поцева,,
Кавадарци, донесено на седницата на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.

Br.08-1096/16
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Vrz osnova na ~len 131 od Zakonot za za{tita na decata(“Sl.vesnik na
RM” br.23/2013 i 12/2014), ~len 36 stav 1 to~ka 5 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na RM” br.05/2002), ~len 82 stav 1 to~ka 29 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Sovetot na Op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana na den
28.02. 2014 godina, donese
RE[ENIE
Za razre{uvawe i imenuvawe na pretstavnici
na Op{tina Kavadarci vo
Nadzorniot Odbor nad materijalno finansovo rabotewe na
JOU Detska Gradinka “Rada Poceva” Kavadarci
^len 1
Se razre{uvaat pretstavnicite na Op{tina Kavadarci vo
Nadzorniot Odbor nad materijalno finansovo rabotewe na JOU Detska
Gradinka “Rada Poceva” Kavadarci, imenuvani so Re{enie br.07-5303/18
od 16.12.2009 godina (“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.10/2009).
^len 2
Za pretstavnici na Op{tina Kavadarci vo Nadzorniot Odbor nad
materijalno finansovo rabotewe na JOU Detska Gradinka “Rada Poceva”
Kavadarci SE IMENUVAAT :
1.Gordana Murxevalevska ul” Vasil Glavinov” br.29 ;
2.Riste Ramov

ul” Vita~evo” br.19 ;

3.Natka Kiteva

ul”Veqko Vlahovik” br.2-2/6 ;

^len 3
Mandatot na pretstavnicite na Op{tina Kavadarci vo Nadzorniot
Odbor nad materijalno finansovo rabotewe na JOU Detska Gradinka
“Rada Poceva “ Kavadarci , trae 4 godini.
^len 4
Re{enieto da se dostavi do imenovanite, Detskata gradinka i
arhivata na Op{tina Kavadarci.
^len 5
Re{enieto vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo
“Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/16
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Заклучокот за усвојување на
Информацијата за состојбата со јавната безбедност и
безбедноста на сообракајот на патиштата за првото
полугодие од 2013 година
1.СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Информацијата за
состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообракајот на
патиштата за првото полугодие од 2013 година, донесен на седницата
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/17
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 13 od Zakonot za Lokalna
samouprava(”Sl.vesnik na RM” br.05/2002), i ~len 132 stav 2 od Statutot
na Op{tina Kavadarci (“Sl.glasnik br.8/05), raspravaj}i po
Informacijata za sostojbata vo javnata bezbednost i bezbednosta na
soobrakajot na pati{tata za prvoto polugodie od 2013 godina, Sovetot na
Op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana na den 28.02.2014 godina, go
donese sledniot
Z A K L U ^ O K
1. SE USVOJUVA Informacijata za sostojbata vo javnata
bezbednost i bezbednosta na soobrakajot na pati{tata za
prvoto polugodie od 2013 godina, dostavena od PSON
Kavadarci br.07-668/1 od 11.02.2014 godina.
2. Zaklu~okot vleguva
vo sila osmiot den od denot na
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.07 – 873/17
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Одлуката за одобрување нa
финансиски
средства од Буџетот на Општина Кавадарци
(бесплатен превоз на граѓани)
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци , донесена на седницата на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/18
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002) i ~len 132 stav 1 od Statutot na
Op{tina
Kavadarci
(“Slu`ben
glasnik
na
Op{tina
Kavadarci”br.8/2005), Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata {to
odr`ana na den 28.02.2014 godina, donese
ODLUKA
za odobruvawe na finansiski sredstva na
“Sam Vel Kompani” Kavadarci
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Kavadarci odobruva
finansiski sredstva vo iznos od 400.000 denari na “Sam Vel Kompani”
Kavadarci so namena za pokrivawe na tro{oci za besplaten avtobuski
prevoz za gra|anite na Op{tina Kavadarci, na relacija Vata{aKavadarci-Gli{i}-Marena-Sopot.
^len 2
Odobrenite sredstva od ~len 1 na ovaa Odluka }e se izdvojat od
Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2014 godina i ke bidat prefrleni na
`iro smetka na pretprijatieto.
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto
vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/18
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Одлуката за одобрување на
финансиски
средства од Буџетот на Општина Кавадарци
(канцеларија за пратеник)
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци , донесена на седницата на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/19
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za Lokalna
samouprava(“Sl.vesnik na RM” br.5/2002), ~len 132 stav 1 od Statutot na
Op{tina Kavadarci(“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.8/05),
Sovetot na Op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana na den 28.02.2014
godina, donese
ODLUKA
Za odobruvawe na finansiski sredstva
od Buxetot na Op{tina Kavadarci
^len 1
So ovaa Odluka se odobruvaat finansiski sredstva od Buxetot na
Op[tina Kavadarci za 2014 godina vo visina od 13.000,00 denari mese~no,
za pokrivawe na tro{oci na ime zakupnina, nadomest za potro{ena
elektri~na energija i komunalni uslugi, za deloven prostor
za
realizacija na Proekt ”Va{ pratenik-Poblisku od koga i da e” za period
01.01.2014-31.12.2014 godina .
^len 2
Se ovlastuva Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci da sklu~i
Dogovor za zakup na deloven prostor so zakupodava~ot [emov Dafo za
realizacija na Proektot ”Va{ pratenik-Poblisku od koga i da e”.
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/19
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за давање согласност за
поставување
на РФ сензор(зграда на Општина)
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за давање согласност за поставување на РФ сензор,
донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана
на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/20
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002) i ~len 132 stav 1 od Statutot na
Op{tina
Kavadarci
(“Slu`ben
glasnik
na
Op{tina
Kavdadarci”br.8/2005), Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata
odr`ana den 28.02.2014 godina, donese
ODLUKA
za izmenuvawe i dopolnuvawe
na Odlukata za davawe na soglasnost za postavuvawe na RF senzor
^len 1
Vo Odlukata za davawe na soglasnost za postavuvawe na RF senzor
br.07-3920/19 od 29.08.2013 godina(“Sl.glasnik” br.6/2013), se vr{i izmena
i dopolnuvawe :
Vo ~len 1 na krajot od re~enicata se bri{e to~kata se stava
zapirka i se dodavaat zborovite: “za period od 10 godini”.
Vo ostanatiot del Odlukata ostanuva nepromeneta.
^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto
vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/20
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за давање согласност за
поставување
на РФ сензор(ООУ Димката Габерот Кавадарци)
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за давање согласност за поставување на РФ сензор,
донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана
на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/21
28.02.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002) i ~len 132 stav 1 od Statutot na
Op{tina
Kavadarci
(“Slu`ben
glasnik
na
Op{tina
Kavdadarci”br.8/2005), Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata
odr`ana den 28.02.2014 godina, donese
ODLUKA
za izmenuvawe i dopolnuvawe
na Odlukata za davawe na soglasnost za postavuvawe na RF senzor
^len 1
Vo Odlukata za davawe na soglasnost za postavuvawe na RF senzor
br.07-3920/18 od 29.08.2013 godina(“Sl.glasnik” br.6/2013), se vr{i izmena
i dopolnuvawe :
Vo ~len 1 na krajot od re~enicata se bri{e to~kata se stava
zapirka i se dodavaat zborovite: “za period od 10 godini”.
Vo ostanatiot del Odlukata ostanuva nepromeneta.
^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto
vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/21
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на Одлуката за отстапување на
ЈП,,Комуналец,, Кавадарци на управување и одржување
на хлораторни станици за подобрување на системот за
водоснабдување на селата Бојанчиште, Куманичево,
Конопиште, Страгово, Долна Бошава и Крњево
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за отстапување на ЈП,,Комуналец,,
Кавадарци на управување и одржување на хлораторни станици
за подобрување на системот за водоснабдување на селата
Бојанчиште, Куманичево, Конопиште, Страгово, Долна Бошава и
Крњево, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/22
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002), a vo vrska so ~len 4 i 5 od Zakonot za
snabduvawe so voda za piewe i odveduvawe na urbani otpadni vodi
(“Slu`ben vesnik na RM”br.68/04, 28/06, 103/08, 17/11 i 54/11), ~len 132
stav 1 od Statutot na Op{tina Kavadarci (“Slu`ben glasnik na
Op{tina Kavdadarci”br.8/2005), Sovetot na Op{tina Kavadarci na
sednicata odr`ana na den 28.02.2014 godina, donese
ODLUKA
za otstapuvawe na JP “Komunalec” Kavadarci
na upravuvaweto i odr`uvaweto na
hloratorni stanici za podobruvawe na sistemot za vodosnabduvawe za
selata Konopi{te, Krwevo, Dolna Bo{ava, Stragovo, Bojan~i{te i
Kumani~evo
^len 1
So ovaa Odluka se otstapuva na JP “Komunalec” Kavadarci (kako
davatel na usluga) upravuvaweto i odr`uvaweto na hloratornite stanici
za podobruvawe na sistemot za vodosnabduvawe za selata Konopi{te,
Krwevo, Dolna Bo{ava, Stragovo, Bojan~i{te i Kumani~evo.
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^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto
vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/22
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova – Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на
Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општински
Совет за превенција од малолетничко престапништво
на град Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Програмата за работа
на Општински Совет за превенција од малолетничко престапништво
на град Кавадарци , донесен на седницата на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/23
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za Lokalna
samouprava(“Sl.vesnik na RM”br.5/02), ~len 132 stav 2 od Statutot na
Op{tina Kavadarci (“Sl.Glasnik na Op{tina Kavadarci” br.8/05),
raspravajki po , Sovetot na Op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana na
den 28.02.2014 godina , go donese sledniot
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Programata za rabota na Op{tinski Sovet za
prevencija od maloletni~ko prestapni{tvo
na grad Kavadarci za 2014 godina

1.SE USVOJUVA Programata za rabota na Op{tinski Sovet za
prevencija od maloletni~ko prestapni{tvo na grad Kavadarci za 2014
godina.

2.Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvawe vo
“Sl.Glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.07 – 873/23
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на
Одлуката за разрешување и избор на претседател на Општински
Совет за превенција од малолетничко престапништво
на град Кавадарци
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за разрешување и избор на претседател
на Општински Совет за превенција од малолетничко престапништво
на град Кавадарци , донесена на седницата на Совет на Општина
Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/24
OP[TINA KAVADARCI
04.03.2014 godina
GRADONA^ALNIK
Kavada rci
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.05/2002), член 132 став 3 од Статутот
на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05),
а во врска со член 147 став 5 од Законот за малолетничка правда (Сл.
Весник на Република Македонија бр.87/07, 103/08, 160/08, 145/2010)),
Советот на Општина Кавадарци на седницата одржaна на ден
28.02.2014 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за разрешување и избор на претседател на
Општинскиот совет за превенција од малолетничко престпаништво
на град Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука се разрешува Елизабета Петковска
од
претседател на Општинскиот совет за превенција од малолетничко
престпаништво на град на Општината Кавадарци избрана со Одлука
бр.07-4604/3 од 28.09.2011 година (,,Сл.Гласник на Општина
Кавадарци,, бр.38/2011), поради истек на мандат.
За претседател на на Општинскиот совет за превенција од
малолетничко престпаништво на град на Општината Кавадарци се
избира:

Димитар Каракулев, со мандат од две години.
Член 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi
vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/24
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на
Одлуката за разрешување на членови на Општински Совет за
превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за разрешување членови на Општински
Совет за превенција од малолетничко престапништво на град
Кавадарци , донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/25
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.05/2002), член 132 став 3 од Статутот
на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05),
а во врска со член 147 став 1 од Законот за малолетничка правда (Сл.
Весник на Република Македонија бр.87/07, 103/08, 160/08, 145/2010) и
член 9 од Деловникот за работа на Oпштинскиот совет за превенција
на малолетничко престапништво на град Кавадарци, Советот на
Општина Кавадарци на седницата одржaна на ден 28.02.2014 година,
ја донесе следната
ODLUKA
za razre{uvawe na ~lenovi na
Op{tinski sovet za prevencija od maloletni~ko prestapni{tvo na grad
Kavadarci
^len 1
So ovaa Odluka se razre{uvaat ~lenovite na Op{tinski sovet za
prevencija od maloletni~ko prestapni{tvo na grad Kavadarci imenuvani
so Odluka za imenuvawe na ~lenovi na Op{tinski sovet za prevencija od
maloletni~ko prestapni{tvo na grad Kavadarci br.07-460/2 od
28.09.2011(“Sl.Glasnik na Op{tina Kavadarci” br.38/11) i Odluka za
imenuvawe na ~lenovi na Op{tinski sovet za prevencija od
maloletni~ko prestapni{tvo na grad Kavadarci br.07-6101/15 od
20.12.2011 godina(“Sl.Glasnik na Op{tina Kavadarci” br.41/2011), poradi

стр.

106

бр.13 Службен гласник на Општина Кавадараци 04.03.2014 год.

neopravdano otsustvo od sednici na Sovetot za
maloletni~ko prestapni{tvo na grad Kavadarci i toa :

prevencija

od

1.Rodna Cuculova
2.Milka Kam~eva
3.Angel Danov
4.Svetlana Darudova
5.Branko Todorov
6.Traj~e Iliev
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/25
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на
Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2014 година

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година, донесена на
седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014
година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.

Br.08-1096/26
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002) i ~len 132 stav 1 od Statutot na
Op{tina
Kavadarci
(“Slu`ben
glasnik
na
Op{tina
Kavdadarci”br.8/2005), Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata
odr`ana den 28.02.2014 godina, donese
ODLUKA
za odobruvawe na finansiski sredstva
od Buxetot na Op{tina kavadarci za 2014 godina
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Kavadarci odobruva
finansiski sredstva na Marina Pavlova - Karovska so stan na ul”7 mi
Septemvri” od Kavadarci vo iznos od 30.000,00 denari , so namena za
lekuvawe na soprug Goce Karovski.
^len 2
Odobrenite sredstva od ~len 1 na ovaa Odluka }e se izdvojat od
Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2014 godina i ke bidat prefrleni na
slednata `iro smetka:
300007087417459 – Komercijalna banka.
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/26
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на
Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2014 година
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година, донесена на
седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014
година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/27
OP[TINA KAVADARCI
04.03.2014 godina
GRADONA^ALNIK
Kavada rci
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002) i ~len 132 stav 1 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (“Slu`ben glasnik na Op{tina
Kavdadarci”br.8/2005), Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata
odr`ana den 28.02.2014 godina, donese
ODLUKA
za odobruvawe na finansiski sredstva
od Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2014 godina
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Kavadarci dodeluva
finansiski sredstva vo vkupen iznos od 600.000 denari za podr{ka na
aktivnostite na Zdru`enie “Tikve{ija Polski ^uvari” Kavadarci.
^len 2
Finansiskite sredstva od ~len 1 na ovaa Odluka }e se izdvojat od
Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2014 godina, na slednata,
`iro smetka – 300040000119441
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto a }e se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/27
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на
Одлуката за распределување на финансиски средства за подршка
на невладини организации
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за распределување на финансиски
средства за подршка на невладини организаци , донесена на
седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014
година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/28
OP[TINA KAVADARCI
04.03.2014 godina
GRADONA^ALNIK
Kavada rci
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za Lokalna samouprava
(“Sl.Vesnik na RM” br.5/2002), ~len 132 stav 1 od Statutot na op{tina
Kavadarci (“Sl.glasnik na op{tina Kavadarci” br.8/05), Programata za
podr{ka na nevladinite organizacii za 2014 godina, Sovetot na Op{tina
Kvadarci na sednicata odr`ana na den 28.02.2014 godina, donese
ODLUKA
zа rаспределуvawe na finansiski sredstva za podr{ka
na nevladini organizacii
^len 1
Finansiskite sredstva predvideni po Пrogramata za podr{ka na
nevladiniot sektor
и po ,,Javniot povik за прибирање на барања за
користење на средствата од Буџетот на Општина Каввадарци за 2014 година,
наменети за финансирање на проекти и програмски активности на здруженија
на граѓани и фондации,, бр.. 08-5279/1 објавен на 14.11.2013 se распределуваат
na slednive organizacii koi se prijavile :
Име на Организацијата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Износ на Доделени Средства
во денари
Здружение на глуви и наглуви лица 10.000

Кавадарци
Здружение за заштита и унапредување на
животната
средина
„ЕКО-ЖИВОТ“
Кавадарци
Здеужение за алтернативна култура ,,
АЛТЕР ЦЕНТАР,, Кавадарци
Организација
на
жени
„Визија“
Кавадарци
Здружение на
Граѓани ,, Васил
Хаџиманов Јуниор,,
Здружение ,, Винотек,, Кавадарци
Здружение ,, Чекор кон Европа,,
Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди
Кавадарци
Здружение на граѓани „ЗОНА“
Друштво на ликовни уметници
Здружение на Млади Креактив
Здружение на спортски риболовци
„Рибари Оскар“
Здружение ластарчиња
Центар за лица со интелектуална
попреченост ПОРАКА Кавадарци
Здружение
на
лица
со
телесен
инвалидитет МОБИЛНОСТ Кавадарци
Здружение на слепи лица Кавадарци
Планинарско спортско друштво Орле
Сојуз на здруженијата за техничка
култура,,Народна Техника
Организација на Црвен Крст Кавадарци

^len 2

30.000
20.000
10.000
20.000
20.000
30.000
15.000
30.000
20.000
20.000
10.000
30.000
10.000
10.000
10.000
20.000
30.000
30.000
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Одобрените финансиски средства ке се исплатат од Програмата Г1
Трансфер до Невладени организации и други трансфери, на ж- сметка на
корисникот.
^len 3
Одобрените финансиски средства треба да се користат за проектни активности
предвидени во апликацијата/ пријавата а во согласнст со Законот за здруженија
на граѓани и фондации (Службенвесник на РМ“, бр. 31/98 и 29/07), и врз основа
на Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на
граѓани и Фондации ( сл. Весник на РМ бр.130/2007)
^len 4
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi
vo “Sl.Glasnik na Op{tina Kavadarci”.

Br.07 – 873/28
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на
Правилникот за начинот, постапката и критериумите
за финансирање на програми, проекти, натпревари и
манифестации од областа на спортот од интерес на општина
Кавадарци
1.СЕ ОБЈАВУВА Правилникот за начинот, постапката и
критериумите за финансирање на програми, проекти, натпревари и
манифестации од областа на спортот од интерес на општина
Кавадарци, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/29
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка
6 од Законот за Локална самоуправа (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/02) член 132 став 1 од Статутот на општина
Кавадарци (,, Сл.гласник на Општина Кавадарци,, бр.8/05), Советот на
Општина Кавадарци на седницата што ке се одржана на ден
28.02.2014 година , донесе
ПРАВИЛНИК
за начинот, постапката и критериумите
за финансирање на програми, проекти, натпревари и
манифестации од областа на спортот од интерес на општина
Кавадарци

ВОВЕД

За остварување на јавните потреби и јавниот интерес од
областа на спортот, општина Кавадарци усвојува и реализира
Годишни програми за финансирање на програми, активности,
проекти и манифестации од областа на спортот.
Спортските активности, програми, проекти и манифестации од
интерес на општина Кавадарци, кои финансиски ќе бидат подржани
од Буџетот на општината, треба да ги одразуваат јавните потреби
како и потребите утврдени со закон.
Преку реализација на овие програми, целта е општина
Кавадарци во рамки на свoите законски надлежности и можности, да
обезбеди развој, стимулирање и презентација на вредностите и
достигнувањата во областа на спортот.

Член 1
Во согласност со законската регулатива, општина Кавадарци
како единица на Локалната самоуправа која води активна политика
на обезбедување услови и превземање системски мерки за поддршка
на спортот, односно спортисти, спортски клубови, спортски сојузи и
(традиционални) спортски манифестации, финансиски ќе подржува
организирање на активности за развој и унапредување на:
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масовниот спорт и рекреативните активности на граѓаните,
училишниот спорт и училишниот спортски систем на
активности и натпревари,
спортско-рекреативни активности на лица со посебни
потреби,
спортски приредби и манифестации на општинско ниво во
одредени спортови и категории,
традиционални спортски натпревари и манифестации,
одржувањето и изградбата на објекти за спорт, утврдувње
на мрежата на спортски објекти, нивно класифицирање,
одржување, користење и опремување, планирање на
изградба на современи спортски објекти и определување на
рекреативни зони за масовно спортување,
поддршка и унапредување на спортот, спортските клубови и
професионални спортски клубови регистрирани на
подрачјето на општината

Начин и постапка
Член 2
За финансиска поддршка на програми, проекти и
манифестации од областа на спортот во смисла на одредбите
наведени во делот општи начела, Советот на општина Кавадарци,
најдоцна пред завршување на првиот квартал од годината усвоува
Годишна Програма за финансирање на програми, проекти,
натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на
општина Кавадарци за тековната година.
Во програмата, меѓу другото наведени се сите субјекти и
содржини -активности од областа на спортот кои делумно или
целосно ќе бидат финансирани од Буџетот на општината.

Член 3
Програмата ја изработува општинската администрација,
откако претходно Комисијата за спорт , при Советот на општината ќе
направи анализа и ќе ги селектира и рангира сите пристигнати
апликации за финансиска поддршка од општинскиот буџет врз
основа на критериумите за оценување дадени во правилникот.
Сите заинтересирани субјекти за финансиска поддршка од
општината аплицираат на јавен конкурс кој за секоја наредна година
го распишува Градоначалникот на општината.
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Аплицирањето се врши на стандардизирани обрасци кои се
задолжителни за секој апликант и се составен дел од
документацијата од самиот јавен конкурс.
На конкурсот може да учествуваат спортисти, спортски
клубови и професионални спортски клубови регистрирани на
подрачјето на општината и општински сојузи на одредени спортови.

Критериуми за финансирање
Член 4
Општина Кавадарци ќе учествува во финансирањето на
активности, програми, проекти и манифестации кои ќе допринесат
за:
- богат, квалитетен и разновиден спортски живот на ниво на
општина Кавадарци,
- развој и унапредување на сите форми на училишниот спорт,
- афирмација на масовниот и другите спортови и рекреација
кај сите возрасни групи и категории на население од
општината,
- развој на спортските активности кај лицата со посебни
потреби,
- афирмација на општина Кавадараци во државата и на
меѓународен план преку спортски активности и резултати
на спортисти и екипи од општина Кавадарци
- продолжување на традицијата со веќе афирмирани
спортски активности и манифестации,
- учество на меѓународни натпревари
Манифестациите и проектите :
-“Сестри Китеви”;
-“Вуко Каров”;
-“Open fun”;
-“Избираме млади таленти” i
-“Избор на спортист,
во вкупен финансиски износ од 800.000 денари ке се реализираат од
Буџетот на Општина Кавадарци- Програма Спорт преку Сојуз на
спортови, без бодирање по критериумите од овој Правилник.
Критериуми на оценување
Член 5
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За спортисти, спортски клубови, професионални спортски
клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци,
општински и училишни сојузи
Проект
Апликација
Детално
разработена
програма/проект на активности
во тековната година
Искуство на апликантот во
реализирање
на
програми,
проекти и активности од областа
на спортот,постигнати резултати,
успеси
Буџет
Детално разработена финансиски
план за потребните средства за
реализација
на
програмата
/проектот/
Оправданост на трошоците во
предложениот финансиски план
(реален буџет во однос на
активностите
и
бројот
на
ангажирани
лица,
опис
на
трошоците по позиции)
Обезбедени
дополнителни
средства од сопствени или други
извори
Квалитет
на
програмата/
проектот

Бодови
25
5

Придонес
на
проектот
во
остварувaње
на
општите
и
посебните цели за развојот на
спортот во општина Кавадарци
Обезбедена
институционала
поддршка (покана за учество на
турнир, писмо на поддршка од
друга спортска екипа
или
институција, вклученост на еден
или
повеќе
субјекти
во
реализација на проектот
Ранг на натпреварувањето
Вкупно бодови

10

20

25
5

10

10

20

10

30
100
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Спортските клубови кои во својот назив го носат
префиксот,,Градски,, или името ,, Кавадарци,, добиените бодови од
критериумите од горната табела се множат со коефициент ,,2,,.
Спортските клубови кои имаат спонзори и во својот назив го
носат името на спонзорот, добиените бодови од критериумите од
горната табела се множат со коефициент,,0.5,,.
Спортистите и спортските клубови при конкурирањето
потребно е да достават доказ од соодветната спортска федерација во
која категорија апликантот учествува и времетраење на учеството на
спортистор/клубот во соодветната федерација.
Завршни одредби
Член 6
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето , а ке
се објави во “Службен гласник на општина Кавадарци“.

Br.07 – 873/29
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

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

RE[ENIE
за објавување на
Одлука за учество на општина Кавадарци-Локална
самоуправа при аплицирање по Проект “Изградба на дел од
главен колектор за отпадни води за град Кавадарци до
пречистителна станица за с.Глишиќ”
1.СЕ ОБЈАВУВА одлуката за учество на општина КавадарциЛокална самоуправа при аплицирање по Проект “Изградба на
дел од главен колектор за отпадни води за град Кавадарци до
пречистителна станица за с.Глишик, донесена на седницата на
Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година
.
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2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/30
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov

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) ,
Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.
2014 година, донесе

ОДЛУКА
За учество на општина Кавадарци-Локална самоуправа при
аплицирање по Проект “Изградба на дел од главен колектор за
отпадни води за град Кавадарци до пречистителна станица за
с.Глишиќ”
Член 1
Општина Кавадарци Локална самоуправа учествува со
сопствени средства при аплицирање по проект ,,Изградба на дел од
главен колектор за отпадни води за град Кавадарци до
пречистителна станица за с.Глишиќ” пред Биро за регионален развој.
Член 2
Вкупната вредност на Проектот,,Изградба на дел од главен
колектор за отпадни води за град Кавадарци до пречистителна
станица” за селото Глишиќ е 2 893 313 денари, учеството на
општината е во износ од
1 446 656,5 денари, остатокот од 1 446
656,5 денари е учество на Бирото за регионален развој на Република
Македонија.
Член 3
Финансиските средства за учество на општината, од член 2 ке
се обезбедат од Буџетот на општина Кавадарци за 2014 година
Програма ЈЧлен 4
Проектот опфака изградба на дел од главен колектор за
отпадни води во должина од 400 метри, кој минува низ село Глишиќ,
со цел негово финализирање до с.Марена.
Член 5
Се задолжува општинската администрација да ги превземе
сите активности потребни за подготовка на апликативните форми.
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Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во службен гласник на општина Кавадарци.
Br.07 – 873/30
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на
Програмата за активностите на Општина Кавадарци
во промоција на ,, Комуникација со јавноста,, во 2014 година
1.СЕ ОБЈАВУВА Програмата за активностите на Општина
Кавадарци во промоција на ,, Комуникација со јавноста,, во 2014
година, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/31
OP[TINA KAVADARCI
04.03.2014 godina
GRADONA^ALNIK
Kavada rci
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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 ), Советот на општина
Кавадарци на седницата odr`ana на ден 28.02.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
за активностите на општина Кавадарци
во промоција на „Комуникација со
јавноста“ во 2014 година
РАМКА НА ПРОГРАМАТА
1. ОСНОВА
Комуникацијата со јавноста е приоритет во воспоставувањето на добри
релации на Локалната Самоуправа со граѓаните и сите корисници на услугите
на Општината, особено со напредокот на процесот на денцентрализација. Од
тука произлезе потребарта за подготовка на оваа Програма за Комуникација со
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јавноста, која се базира на искуствата во работењето на Службата за
Комуникации со јавноста во општина Кавадарци во изминатите пет години.
ОРИЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
Во 2014 година, Програмата ќе обезбеди поголема застапенос и
Отчетност за работата на Општината на локално и државно ниво во правец на
унапредување на надворешната комуникација со граѓаните - јавноста.
Програмскиот пристап во оваа специфична област ќе овозможи
зајакнување на капацитетите за промоција на Општината на домашен и
меѓународен план и зголемување на степенот на информираност на
корисниците на услугите-граѓаните за тоа каде и како се торшат нивните пари.
ПРЕДЛОЖЕН ПРИСТАП
Врз основа на_Програмата за работа на општина Кавадарци во 2014
година општина Кавадарци ќе има стратешки пристап кон оваа специфична
област.
Како резултат на досегашните анализи, меѓу приоритетните потреби во
процесот на подобрување на комуникацијата со јавноста се наметнаа следните
одредници како значајни критериуми на кои треба да се базира работата:
- Активности засновани на програми
- Континуирана промоција на целите, програмите и проектите
- Континуирана анализа на потребите на граѓаните за конкретни информации
- Усовршување на услугите во доменот на информирањето на граѓаните
- Иновативен пристап во користењето на сопствени ресурси при подготовката
на кампањи.
- Искористување на локалните капацитети и граѓанско учество во промоцијата
на Општината.
Оваа Програма ќе ги опфати сите целни групи кои директно или
индиректно се засегнати или вклучени во работата на Општината. Во процесот
на подобрување на комуникацијата со целните групи ќе се користат утврдените
показатели за комуникација со јавноста, изразени преку жалбите, претставките
и реакциите на корисниците на услуги - граѓаните.
2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Генерална цел
Зајакнувањето на капацитетите на планот на комуникација со јавноста
останува најголем приоритет. Во 2014 година, неопходна е континуирана работа
врз постојано подобрување на потенцијалот на човечките ресурси, но и
техничките капацитети во Општината,
потребни за подобрување на
комуникацијата со јавноста.
Ориентација на програмата
Програмата за Комуникација со јавноста, во 2014 година
поставена на 4 клучни компоненти:
- Промоција
- Континуирано информирање на јавноста

ќе биде
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- Граѓанско учество
- Мерење на задоволството на граѓаните-корисници на услугите
Промоција, Овозможува афирмирање на сите постоечки потенцијали на
општината Кавадарци на домашен и меѓународен план.
Континуирано информирање на јавноста, Ги опфаќа востановените
практики за информирање на јавноста преку електронските и печатените
медиуми, официјалната ВЕБ страница на Општината, Граѓанскиот услужен
центар, како и останатите форми на комуникација со јавноста.
Граѓанско учество врз основа на позитивните искуства, Овозможува
зајакнување на учеството на здруженијата на граѓани во промоцијата на
општината и воопшто комуникацијата со јавноста. Повеќето активни
Здруженија на граѓании имаат капацитети и можности за пронаоѓање и
спојување на фондови и реализација на конкретни активности и кампањи кои се
однесуваат на подобрување на животот на сите граѓани на Кавадарци и
општината во различни области. Оваа компонента овозможува искористување
на креативните потенцијали на здруженијата на граѓани во информирањето на
јавноста за клучни прашања од животот во локалната заедница.
Мерење на задоволството на граѓаните-корисници на услугите,
Претставува интегриран дел од Системот за управување со квалитет и
овозможува анализа на степенот на задоволство на граѓаните од услугите.
Пристап кон целните групи
Преку примена и реализација на задачите од Програмата се обезбедува
промоција на Општината во зајакнувањето на комуникацијата со граѓаните. За
реализација на овие задачи ќе се користат следните одредници:
- Зајакнување на квалитетот во промоцијата на Општината,
- Зајакнување на капацитетите за утврдување на потребите на граѓаните,
- Зајакнување на капацитетите за комуникација со јавноста и транспарентност
на Општината

Целни групи
- Сите граѓани корисници на услуги,
- Локални и национални медиуми,
- Граѓани даночни обврзници,
- Урбани и Месни заедници,
- Локални јавни установи,
- Образование
- Здравство
- Култура
- Здруженија на граѓани и НВО сектор
- Бизнис сектор,
- Туристи и посетители,
- Донатори,
- Меѓународни организации,
- Претставници на збратимени градови и градови пријатели на Кавадарци,
- Млади,
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- Занаетчии
- Спортисти и спортки колективи
Активности
- Подготовка и издавање на локално јавно гласило Кавадаречки Весник
- Изработка и печатење на брошури
- Изработка и печатење на летоци
- Изработка и печатење на плакати
- Изработка и емитување на видео спотови
- Изработка и емитување на видео презентации
- Изработка и емитување на аудио спотови
- Изработка и емитување на аудио презентации
- Организација на јавни настани за промоција на активностите на Општината
- Објавување на соопштенија за јавност
- Зголемен квалитет и квантитет на промотивен материјал за Општината
- Обезбедување на соодветна поддршка за промоција на манифестациите и
активностите што ги организира Општината
- Зголемено учество на граѓаните во промоцијата на Општината
- Реализација на информативни кампањи, континуирано во текот на годината
Очекувани продукти :
- Печатење на Весник (општинско јавно гласило)
- Соопштенија, новинарски прилози, емисии на радио и Тв со тематика од
работата на градоначалникот, Советот и службите во општината.
- Емитување соопштенија и огласи
- Емитувани ТВ спотови и презентации
- Емитувани аудио спотови и презентаци
- Промотивен материјал за општина Кавадарци (брошури, летоци-флаери,
плакати, туристичка мапа на градот и регионот)
- Мултимедијално ДВД,
3. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
Генерално организацијата на програмата ќе ги вклучи Секторите,
Одделенијата и Службите, во креирањето на идејните решенија за кампањите по
области. Во зависност од околностите во кампањите ќе бидат вклучени и
претставниците на различни целни групи.
Градоначалникот и Советот на општината со свое учество, предлози и
решенија ќе придонесат во зајакнувањето на промоцијата и комуникацијата со
јавноста.
4. ОДРЖЛИВОСТ
Програмата ќе овозможи сеопфатност на активностите на Општината за
промоција и комуникација со јавноста во сите нејзини надлежности.
Подобрување на Комуникацијата со граѓаните, како крајни корисници на
услугите на општината, останува врвен приоритет на оваа Програма.
ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА
Проектиран Буџет за 2014 година
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КАВ‘ДАРЕЧКИ ВЕСНИК 23 броја годишно (единечен тираж 2000бр.)
Информирање на локалните електронски медиуми
Рекламни спотови( гроздобер, кмпањи за општински проекти)
Закупување рекламен простор на национални ТВ
Брошура Боите на Тиквешијата
Огласи и Соопштенија на Државни печатени медиуми
Туристичка карта на Кавадарци
Плакети, пехари, признанија, медали, и друг вид на обележја
Пригодна хартиена и картонска амбалажа
Летоци и брошури
Мултимедијално ДВД „Од срцето на Македонија“
Нотес- тефтери
Календар нова година
Новогодишни честитки
Фото албуми („Тиквешки гроздобер“, Св Трифун“ )
Рекламирање на Интернет портали
Вкупно:

350.000
426.000
250.000
200.000
80.000
200.000
80.000
150.000
18.000
100.000
80.000
130.000
50.000
15.000
80.000
100.000

2.309.000 ден.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма vlегува во сила osmiot ден од денот на
објавување во „Службен гласник на Општина Кавадарцi.
Br.07 – 873/31
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
за објавување на
Одлуката за одобрување на финансиски
средства од Буџетот на Општина Кавадарци
1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски
средства од Буџетот на Општина Кавадарци, донесена на седницата
на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се
објави во ,,Службен гласник на Општина”.
Br.08-1096/32
04.03.2014 godina
Kavada rci

OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002) i ~len 132 stav 1 od Statutot na
Op{tina
Kavadarci
(“Slu`ben
glasnik
na
Op{tina
Kavdadarci”br.8/2005), Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata
odr`ana den 28.02.2014 godina, donese
ODLUKA
za odobruvawe na finansiski sredstva
od Buxetot na Op{tina kavadarci za 2014 godina
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Kavadarci odobruva
finansiski sredstva na Tehnolo{ko-Metalur{ki Fakultet pri
Univerzitet “Kiril i Medodij” Skopje vo iznos od 30.000,00 denari , za
aktivnosti povrzani so podgotovka, izrabotka i izdavawe na
kniga”Podemot i razvojot na Tehnolo{ko-metalur{kiot fakultet vo
poslednite 5 godini, od svoeto 55 godi{no postoewe”.
^len 2
Odobrenite sredstva od ~len 1 na ovaa Odluka }e se izdvojat od
Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2014 godina i ke bidat prefrleni na
slednata transakciona smetka:
-100000000063095-prima~ Narodna Banka, smetka na
korisnik:160010336078816, prihodna {ifra 723219 – programa :41.
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 873/32
28.02.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

