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Врз основа на член 135 од Законот за градење (“Службен весник на
РМ“бр.130/09,...42/14), овластениот градежен инспектор при Општина
Кавадарци донсе:
РЕШЕНИЕ
(1) Се наредува, на 49мина непознати инвеститори, изградените
лимени гаражи (помошна градба која е во функција на објект за
домување) – броја 49 со димензии 3,0х5,0м., на КП 10689 КО
Кавадарци, земјиште на РМ, помеѓу колективните станбени згради и
индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“,
Булевар„Никола Минчев“, („Едвард Кардељ“), Булевар „Македонија“
и Булевар „Цветан Димов“ урбан блок „Едвард Кардељ“ во
Кавадарци, кои се изведени без решение за изведување на градби од
член 73 од законот за градење, во рок од 10 дена по приемот на ова
решение, секој својата гаража да ја отстрани.
(2) Се задолжуваат 49мината непознати инвеститори, веднаш а
најдоцна во дадениот рок да ги отстранат градбите-гаражите, во
спротивно ќе се спроведе административно извршување на 49-те
гаражи, при што трошоците во постапката ќе се надоместат од
извршениците во износ кој ќе се определи со донесување на посебен
заклучок.
(3) Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Овластениот градежен инспектор при општина Кавадарци,
постапувајќи по службена должност при вршење на инспекцискиот
надзор, изврши увид на лице место на ден 09.05.2014год. и констатира
со Записник бр.21-24 од 09.05.2014год, дека 49мина непознати
инвеститори имаат изведено лимени гаражи (помошна градба која е
во функција на објект за домување) – броја 49 со димензии 3,0х5,0м.,
на КП 10689 КО Кавадарци, земјиште на РМ, помеѓу колективните
станбени згради и индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша
Пијаде“, Булевар „Никола Минчев“ („Едвард Кардељ“), Булевар
„Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“во Кавадарци. Изведените
гаражи се без решение за изведување на градби од член 73 од Законот
за градење.
Поради тоа се наредува 49-тегаражи да се отстранат и земјиштето да
се врати во првобитна состојба во рок од 10дена од приемот на оваа
решение.
Трошоците за отстранување на градбите ќе се утврдат во моментот на
дејствието согласно реалните трошоци за отстранување.
Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување,
согласно член 137 од Законот за градење (“Службен весник на
РМ“бр.130/09,...42/14).
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Врз основа на горе наведеното се одлучи како во диспозитивот на
решението.
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се
изјави жалба во рок од 15дена од денот на приемот на решението до
Државна комисијата за одлучување во управна постапка и постапка
од работен однос во втор степен, со доказ за платени
административни такси согласно Законот за административни такси
(„Сл.Весник на РМ“бр.17/93..17/11
Жалбата се таксира со уплата на 200,00денари на
Трезорска сметка на НБРМ бр.100000000063095
Упл.с/ка 840-132-03182
Цел на дознака:Административни такси
Прих.шифра 722 315 00
Решено во општина Кавадарци, под број 21-24 на ден 12.05.2014година.
Овластен
градежен
инспектор
диа Лидија Чулева
Костовска

Врз основа на член 223, 224 и 225 од Законот за општа управна
постапка („Сл.весник на РМ“ број 38/05..110/08година), овластениот
градежен инспектор при општина Кавадарци, донесе:
ЗАКЛУЧОК
за дозвола на извршување
1. СЕ УТВРДУВА дека решението бр.21-24 од 12.05.2014година
донесено од страна на овластениот градежен инспектор за Општина
Кавадарци е ИЗВРШНО и се допушта негово административно
извршување.
2. СЕ НАЛАГА на 49мината непознати инвеститори, ВЕДНАШ
по приемот на овој Заклучок секој од нив сам да ја ОТСТРАНИ својата
лимента гаража со димензии 3,0х5,0м, изведена без решение за
изведување од член 73 од закон за градење на КП бр.10689
КОКавадарци, земјиште на РМ помеѓу колективните станбени згради
и индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“,
Булевар„Никола Минчев“ („Едвард Кардељ“), Булевар „Македонија“ и
Булевар „Цветан Димов“ урбан блок „Едвард Кардељ“ во Кавадарци,
или го допушти неговото присилно административно извршување.
3. Доколку извршеникот не постапи по овој Заклучок,
извршувањето ќе се спроведе по присилен пат за сметка на
извршеникот.
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4. Жалбата изјавена против овој Заклучок не го одлага
извршувањето на решението.

Образложение
Овластениот градежен инспектор при општина Кавадарци со
решение бр.21-24 од 12.05.2014година, му наложи на непознати 49мина
инвеститори во рок од 10 дена секој од нив сам да ја ОТСТРАНИ
лимената гаражагаража со димензии 3,0х5,0м, изведена без решение
за изведување од член 73 од закон за градење на КП бр.10689
КОКавадарци, земјиште на РМ помеѓу колективните станбени згради
и индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“,
Булевар„Никола Минчев“ („Едвард Кардељ“), Булевар „Македонија“ и
Булевар „Цветан Димов“ урбан блок „Едвард Кардељ“ во Кавадарци.
Во конкретниот случај на изјавената жалба проти решението со
кое се наредува отстранување на 49те лимени гаражи без решение за
таков вид на објекти, а чие извршување се допушта со овој Заклучок,
согласно член 137 од законот за градење („Сл.весник на
РМ“бр.38/05...28/14) не го одлага извршувањето на решението.
Поради тоа во оваа управна работа првостепеното решение во
смисла на одредбите на член 270 став 2 точка 3 од законот за општа
управна постапка („Сл.весник на РМ“ бр.38/05..17/11) станува извршно
со доставување на овој заклучок на странката на која се однесува
решението.
Бидејќи решението станало извршно се одлучи како во
диспозитивот на овој Заклучок.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:Против овој Заклучок
може да се изјави жалба во рок од 15дена до Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор
степенво, со доказ за платени административни такси согласно
Законот за административни такси („Сл.Весник на РМ“бр.17/93..17/11).
Жалбата се таксира со уплата на 200,00денари на
Трезорска сметка на НБРМ бр.100000000063095
Упл.с/ка 840-132-03182
Цел на дознака:Административни такси
Прих.шифра 722 315 00

Овластен градежен инспектор
диа Лидија Чулева Костовска
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Врз основа на член 135 од Законот за градење (“Службен весник на
РМ“бр.130/09,...42/14), овластениот градежен инспектор при Општина
Кавадарци донeсе:
РЕШЕНИЕ
(1) Се наредува, на 2 непознати инвеститори, изведените лимени
гаражи (помошна градба која е во функција на објект за домување) –
броја 2 со димензии 3,0х5,0м., на КП 10690 КО Кавадарци, земјиште
на РМ, помеѓу колективните станбени згради и индивидуалните
станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“, Булевар„Никола Минчев“,
(„Едвард Кардељ“), Булевар „Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“
урбан блок „Едвард Кардељ“ во Кавадарци, кои се изведени без
решение за изведување на градби од член 73 од законот за градење,
во рок од 10 дена по приемот на ова решение, секој својата гаража да
ја отстрани.
(2) Се задолжуваат 2 непознати инвеститори, веднаш а најдоцна во
дадениот рок да ги отстранат градбите-гаражите, во спротивно ќе се
спроведе административно извршување на 2-те гаражи, при што
трошоците во постапката ќе се надоместат од извршениците во
износ кој ќе се определи со донесување на посебен заклучок.
(3) Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Овластениот градежен инспектор при општина Кавадарци,
постапувајќи по службена должност при вршење на инспекцискиот
надзор, изврши увид на лице место на ден 09.05.2014год. и констатира
со Записник бр.21-25 од 09.05.2014год, дека 2 непознати инвеститори
имаат изведено лимени гаражи (помошна градба која е во функција
на објект за домување) – броја 2 со димензии 3,0х5,0м., на КП 10690
КО Кавадарци, земјиште на РМ, помеѓу колективните станбени
згради и индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“,
Булевар „Никола Минчев“ („Едвард Кардељ“), Булевар „Македонија“ и
Булевар „Цветан Димов“во Кавадарци. Изведените гаражи се без
решение за изведување на градби од член 73 од Законот за градење.
Поради тоа се наредува 2-те гаражи да се отстранат и земјиштето да
се врати во првобитна состојба во рок од 10дена од приемот на оваа
решение.
Трошоците за отстранување на градбите ќе се утврдат во моментот на
дејствието согласно реалните трошоци за отстранување.
Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување,
согласно член 137 од Законот за градење (“Службен весник на
РМ“бр.130/09,...42/14).
Врз основа на горе наведеното се одлучи како во диспозитивот на
решението.
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УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се
изјави жалба во рок од 15дена од денот на приемот на решението до
Државна комисијата за одлучување во управна постапка и постапка
од работен однос во втор степен, со доказ за платени
административни такси согласно Законот за административни такси
(„Сл.Весник на РМ“бр.17/93..17/11
Жалбата се таксира со уплата на 200,00денари на
Трезорска сметка на НБРМ бр.100000000063095
Упл.с/ка 840-132-03182
Цел на дознака:Административни такси
Прих.шифра 722 315 00
Решено во општина Кавадарци, под број 21-25 на ден 12.05.2014година.
Овластен
градежен
инспектор
диа Лидија Чулева
Костовска

Врз основа на член 223, 224 и 225 од Законот за општа управна
постапка („Сл.весник на РМ“ број 38/05..110/08година), овластениот
градежен инспектор при општина Кавадарци, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за дозвола на извршување

1. СЕ УТВРДУВА дека решението бр.21-25 од 12.05.2014година
донесено од страна на овластениот градежен инспектор за Општина
Кавадарци е ИЗВРШНО и се допушта негово административно
извршување.
2. СЕ НАЛАГА на 2 непознати инвеститори, ВЕДНАШ по
приемот на овој Заклучок секој од нив сам да ја ОТСТРАНИ својата
лимента гаража со димензии 3,0х5,0м, изведена без решение за
изведување од член 73 од закон за градење на КП бр.10690 КО
Кавадарци, земјиште на РМ помеѓу колективните станбени згради и
индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“,
Булевар„Никола Минчев“ („Едвард Кардељ“), Булевар „Македонија“ и
Булевар „Цветан Димов“ урбан блок „Едвард Кардељ“ во Кавадарци,
или го допушти неговото присилно административно извршување.
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3. Доколку извршеникот не постапи по овој Заклучок,
извршувањето ќе се спроведе по присилен пат за сметка на
извршеникот.
4. Жалбата изјавена против овој Заклучок не го одлага
извршувањето на решението.
Образложение
Овластениот градежен инспектор при општина Кавадарци со
решение бр.21-25 од 12.05.2014година, му наложи на непознати 2
инвеститори во рок од 10 дена секој од нив сам да ја ОТСТРАНИ
лимената гаражагаража со димензии 3,0х5,0м, изведена без решение
за изведување од член 73 од закон за градење на КП бр.10690
КОКавадарци, земјиште на РМ помеѓу колективните станбени згради
и индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“,
Булевар„Никола Минчев“ („Едвард Кардељ“), Булевар „Македонија“ и
Булевар „Цветан Димов“ урбан блок „Едвард Кардељ“ во Кавадарци.
Во конкретниот случај на изјавената жалба проти решението со
кое се наредува отстранување на 2 лимени гаражи без решение за
таков вид на објекти, а чие извршување се допушта со овој Заклучок,
согласно член 137 од законот за градење („Сл.весник на
РМ“бр.38/05...28/14) не го одлага извршувањето на решението.
Поради тоа во оваа управна работа првостепеното решение во
смисла на одредбите на член 270 став 2 точка 3 од законот за општа
управна постапка („Сл.весник на РМ“ бр.38/05..17/11) станува извршно
со доставување на овој заклучок на странката на која се однесува
решението.
Бидејќи решението станало извршно се одлучи како во
диспозитивот на овој Заклучок.
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:Против овој Заклучок
може да се изјави жалба во рок од 15дена до Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор
степенво, со доказ за платени административни такси согласно
Законот за административни такси („Сл.Весник на РМ“бр.17/93..17/11).
Жалбата се таксира со уплата на 200,00денари на
Трезорска сметка на НБРМ бр.100000000063095
Упл.с/ка 840-132-03182
Цел на дознака:Административни такси
Прих.шифра 722 315 00
Овластен градежен инспектор
диа Лидија Чулева Костовска
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До: непознат инвеститор
Објект бр.
ИПбр.21-24
ЈАВНА ОБЈАВА
Согласно член 142 од закон за градење („Сл.Весник на
РМ“бр.130/09...42/14), постапката за извршување на Решението бр.21-24 од
12.05.2014година донесено од овластениот градежен инспектор при Општина
Кавадарци, ќе започне на ден 4 и 5. 06.2014година, а врз основа на доставен
Заклучок на дозвола за извршување бр.21-24 од 22.05.2014година (објавени во
дневниот весник - Нова Македонија на ден 22 мај 2014). Ќе се спроведе
извршување на изградените лимени гаражи без решение за изведување од член
73 од Закон за градење, броја 49, изградени од 49мина непознати инвеститори
на КП10689КО Кавадарци, помеѓу колективните станбените згради и
индивидуалните станбени објекти на Булевр „Моша Пијаде“, Булевар„Никола
Минчев“ („Едвард Кардељ“), Булевар „Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“
Ве известуваме да навреме ги отстраните сите предмети што можат да се
оштетат, во спротивно записнички сите ќе се складираат во магацин обезбеден
од Општина Кавадарци, за што ќе се наплаќа лежарина. За направената штета не
сносиме никаква одговорност.
Ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава ,и негативните
последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.
Овластен градежен инспектор
диа Лидија Чулева Костовска

До: непознат инвеститор
Објект бр.
ИПбр.21-25
ЈАВНА ОБЈАВА
Согласно член 142 од закон за градење („Сл.Весник на
РМ“бр.130/09...42/14), постапката за извршување на Решението бр.21-25 од
12.05.2014година донесено од овластениот градежен инспектор при Општина
Кавадарци, ќе започне на ден 4 и 5. 06.2014година, а врз основа на доставен
Заклучок на дозвола за извршување бр.21-25 од 22.05.2014година (објавени во
дневниот весник - Нова Македонија на ден 22 мај 2014). Ќе се спроведе
извршување на градбите- лимени гаражи без решение за изведување од член 73
од Закон за градење, броја 2, изградени од 2 непознати инвеститори на
КП10690КО Кавадарци, помеѓу колективните станбените згради и
индивидуалните станбени објекти на Булевр „Моша Пијаде“, Булевар„Никола
Минчев“ („Едвард Кардељ“), Булевар „Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“.
Ве известуваме да навреме ги отстраните сите предмети што можат да се
оштетат, во спротивно записнички сите ќе се складираат во магацин обезбеден
од Општина Кавадарци, за што ќе се наплаќа лежарина.За направената штета не
сносиме никаква одговорност.
Ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава ,и негативните
последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.
Овластен градежен инспектор
диа Лидија Чулева Костовска
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бр.17 Службен гласник на Општина Кавадараци 02.06.2014 год.

