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Број 5

^etvrtok, 25 JULI 2013 god.

на Општина Кавадарци

С О Д Р Ж И Н А

Re{enie za objavuvawe na Programa za organizirawe na
kulturno stopanska turisti~ka manifestacija”Tikve{ki
Grozdober 2013” so Zaklu~oci
Programa za organizirawe na kulturno stopanska
turisti~ka manifestacija”Tikve{ki Grozdober 2013”
Zaklu~oci po Programa za organizirawe na kulturno
stopanska turisti~ka manifestacija”Tikve{ki Grozdober
2013”
Re{enie za objavuvawe na Programa za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Programata za izrabotka na urbanisti~ki
planovi na Op{tina Kavadarci za 2013 godina;
Programa za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata za
izrabotka na urbanisti~ki planovi na Op{tina Kavadarci
za 2013 godina;
Re{enie za objavuvawe na Zaklu~ocite po Informacijata
za merkite i aktivnostite za izrabotka na Procena na
zagrozenost od rizici i opasnosti za nastanuvawe na krizna
sostojba na podra~jeto na Op[tina Kavadarci;
Zaklu~ocite po Informacijata za merkite i aktivnostite
za izrabotka na Procena na zagrozenost od rizici i
opasnosti za nastanuvawe na krizna sostojba na podra~jeto
na Op[tina Kavadarci;
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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 organizirawe na kulturno stopanska turisti~ka
manifestacija”Tikve{ki Grozdober 2013” so Zaklu~oci
1 . SE OBJAVUVA Programata za organizirawe na kulturno
stopanska turisti~ka manifestacija”Tikve{ki Grozdober 2013” so
Zaklu~oci, doneseni
na sednicata na Sovetot na Op{tina
Kavadarci odr`ana na den 24.07.2013 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-3628/1
25.07.2013 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.8/2005, Советот на општина
Кавадарци на седницата одржана на ден 24.07.2013 година , донесе
ПРОГРАМА
За организирање на културно-стопанска туристичка манифестација
„Тиквешки гроздобер 2013 „
Манифестацијата „Тиквешки гроздобер„ традиционално,како најголема
културна стопанско туристичка манифестација претставува обележје и
претпознатлив белег на нашиот град. Оваа манифестација традиционално се
одржува уште од 1964 година ,со времен прекин,за повторно да биде
возобновена. „Тиквешкиот гроздобер„ претставува склоп од културно,
уметничка ,стопанска,спортска туристичка, манифестација со богати
програмски содржини.
Кавадарци градот на виното и грозјето, традиционално секоја година го
одбележува овој голем ден за населението од тиквешкиот регионот, за
многубројните гости од збратимените и пријателски градови на Кавадарци и
гостите од целата земја.
Денес оваа манифестација претставува мултимедијален настан кој го
одразува достигнувањето на младата генерација во уметноста, спортот,
културата, туризмот, стопанството.Манифестацијата Тиквешки гроздобер 2013
година ќе се одржи во деновите 13, 14, и 15 септември 2013 година.
Локалната самоуправа со вклученост на сите локални културни
институции од градот и сите основни и средни училишта ефективно ќе ја
реализира манифестацијата „Тиквешки гроздобер„
Сите содржини и активности во основа имаа негување на културата
,традицијата и обичаите ,истакнување на лозаро-винарската компонента и развој
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на винскиот туризам во рамките на локалниот економски развој на општината
со експонирање на малите винарски визби кои во нашиот Тиквешки регион се
повеќе ги има и кои го достигнаа својот врв на развој и негување на лозовите
насади, добивање на квалитетно производство на вино и ракија и други
производи од богатите предели со лозови насади.
Програмските активности оваа година предвидуваат:
* ДЕТСКИ КАРНЕВАЛ
Традицијата на одржување на Детскиот карневал ќе продолжи и оваа
година со организиран настап на учениците од основните училишта од
Општина Кавадарци и општините од Тиквешкиот регион – Росоман; Неготино и
Демир Капија. Детскиот карневал претставува ретка можност за визуелно
изразување на детската имагинација преку најразлична костимографија и
сценски настап. Секоја поставка од детскиот карневал ќе биде со посебна
содржина од детските приказни и бајки. Детскиот карневал ќе се одржи во
предвечерните часови во централното подрачје на градот.
* ВИНСКИ КАРНЕВАЛ
*
Централен настан на Манифестацијата „Тиквешки гроздобер„ е
Винскиот карневал кој со учество над илјада учесници.
Како и секоја година карневалските поставки ќе тргнат од кружниот тек
по улицата „Илинденска„ до Градскиот плоштад. Составот на
карневалските поставки ќе биде оформен од:
поставки на градот домаќин
поставки на средни училишта од градот
поставки на традиционални карневалски групи од с.Сопот,
с.Бегниште, с. Ресава ,с.Дреново.
- поставки од карневалски градови од РМ – Прилеп, Вевчани,
Струмица, Крушево.
- поставки од збратимените градови и
- поставки од карневалските градови и членки на ФЕЕК.
Уметничкиот впечаток на сите поставки ќе биде ефектуиран преку
посебно осмислена драматургија за секоја поставка, со нејзино
претставување пред Централната ложа на Градскиот плоштад.
-

•

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ПРОГРАМА
За културно – уметничката и забавната програма ќе се погрижи
Совет кој би бил составен од млади талентирани музичари за
организација на манифестацијата во соработка со Домот на култура„
Иван Мазов Климе„ Кавадарци а во насока и функција на
збогатување на забавата за најмаладите ,младите како и за
повозрасните.

•

СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
На манифестацијата „Тиквешки гроздобер 2013„ се предвидени
повеќе спортски манифестации во кои ќе бидат вклучени младите со
организирање на спортски натпревари во кошарка, традиционалната
Таблијада и оваа година ќе овозможи на многу љубители на играње
на табла да ги покажат своите знаења. Исто така традиционалната
трка со магариња и оваа година ќе биде атракција за многу
посетители и гости на манифестацијата.
ВИНСКИ БОЕМСКИ ВЕЧЕРИ
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Традиционално и оваа година винскиот амбиент на
манифестацијата „Тиквешки гроздобер 2013„ ќе се долови преку
амбиентално уредување на локацијата на Мало паркче , каде што
учество ќе земат винариите од градот и Тиквешкиот регион.
За уредување на просторот ќе се искористат монтажните
штандови во сопственост на Локалната самоуправа, кои без надомест
ќе им се отстапат на користење на винариите и вршителите на
угостителска дејност со што повратно корисниците ќе бидат
задолжени за културно уметничките содржани за сите денови на
манифестацијата со нивно финансиско покривање.
Посебно ќе се посвети внимание на зачувување на ексклузивноста на
точење на вино и ракија и дегустација на истите.
БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
МАНИФЕСТАЦИЈАТА
„ТИКВЕШКИ ГРОЗДОБЕР 2013 „
•

ЗА

Извори на финасирање:
1. Буџет на Општина Кавадарци ---------------------------------------2.000.000 ден
РАСХОДИ:
1. Културно уметнички забавен дел ---------------------------------280.000 ден
2. Хотелско сместување на гости
-------------------------------800.000 ден
3. Огномет
----------------------------------------------------------------120.000 ден
4. Угостителски услуги -------------------------------------------------800.000 ден
ВКУПНО:
---------------------------------------------------2.000.000 ден
Средствата во делот на Расходи позицијата под реден број
1 – Културно уметнички забавен дел се трансверираат на Дом
на култура „Иван Мазов- Климе„ Кавадарци по Програма.
Програмата влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе
се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци„.

Br.07 – 3503/1
24.07.2013 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova Vilhelm
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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 2 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci br.8/05), raspravaj}i po
Programa za organizirawe na kulturno stopanska turisti~ka
manifestacija”Tikve{ki Grozdober 2013”, Sovetot na Op{tina
Kavadarci na sednicata odr`ana na den 24.07.2013 godina, gi donese
slednite
Z A K L U ^ O C I
1.Sovetot na Op[tina Kavadarci, предлага при проектирањето на Буџетот на
Општина Кавадарци за 2014 година, да се предвидат повеке финансиски
средства за реализација на Програмата за организирање на културностопанската туристичка манифестација ,,Тиквешки Гроздобер 2014,,
2. Sovetot na Op[tina Kavadarci,предлага организацијата и реализацијата
на Програмата за организирање на културно-стопанската туристичка
манифестација ,,Тиквешки Гроздобер 2014,, да биде доделена на Агенција за
организирање на вакви манифестации, која ке биде избрана на транспарентен
начин преку јавен повик, со цел Манифестацијата да прерасне во поатрактивен
културен настан кој би привлекол поголем број на посетители.
3. Заклучоците влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ке се објават во
Службен Гласник на Општина Кавадарци.
Бр. 07-3503/1
24.07.2013 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
м-р Горица Пеливанова Вилхелм

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na
Programa za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata za izrabotka na
urbanisti~ki planovi na Op{tina Kavadarci za 2013 godina
1 . SE OBJAVUVA Programata za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Programata za izrabotka na urbanisti~ki planovi na Op{tina
Kavadarci za 2013 godina, donesena na sednicata na Sovetot na
Op{tina Kavadarci odr`ana na den 24.07.2013 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-3628/2
25.07.2013 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.5/2002), a vo vrska so ~len 17 stav 1 od
Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe (,,Sl. vesnik na RM” br.
51/05, 137/07, 91/09 ,124/10,18/2011,53/11, 144/12, ) 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
24.07.2013 godina, donese
PROGRAMA
za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Programata za izrabotka na urbanisti~ki planovi
vo Op{tina Kavadarci za 2013 godina
^len 1
Vo Programa za izrabotka na urbanisti~ki planovi vo Op{tina
Kavadarci za 2013 godina (“Slu`ben Glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.54/2012, 59/2013, 3/2013) se vr{i slednata izmena :
Vo Glava VIII Urbanisti~ki planovi finansisrani od pravni i
fizi~ki lica , posle to~ka 3 SE DODAVAAT novi to~ki 4, 5 i 6 кои
glasат:
4.

,, DUP za del od UB 11 K ,,Mir~e Aceв,, , Op[tina Kavadarci
Површина :
- 0,8892 ХА
Намена:
- А1 домување во станбени куки
Граници на планскиот опфат :
-на север –осовина на ул,,Мирче Ацев,,
-на исток –осовина на улица ,,Блажо Алексов,,
-на југ-осовина на улица Божо Димов.
-на запад –осовина на предвидена со ДУП станбена единица„.

5.
,, Измена и дополнување на ДУП , Кавадарци УБ 22К и 23 К, КО
Кавадарци, Општина Кавадарци,,
Површина :
Намена:

- 3,3 ХА
Г2-лесна незагадувачка индустрија
Г3-сервиси
Г4-стоваришта
Е1-комунална инфраструктура
Е2-комунална супраструктура

Граници на планскиот опфат :
-на север –оди по осовина на ул 8 ,,
-на исток –оди по осовина на Бул.Западен Булевар,,
-на југ- оди по осовина на ул 3.
-на запад –оди по осовина на ул.1.
6.

,,ДУП за дел од УБ 26К Општина Кавадарци
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Површина :
Намена:

- 6,1450 ХА
Г2-лесна незагадувачка индустрија
Г3-сервиси
Г4-стоваришта
Е1-комунална инфраструктура
Е2-комунална супраструктура

Граници на планскиот опфат :
-на север – осовина на постоечка индустриска улица во склоп
на кругот на ДИК Страшо Пинџур
-на исток –осовина на улица Индустриска и Се 3 планирана со
ГУП на град Кавадарци,
-на југ- осовина на улица Со 3 со ГУП на град Кавадарци
продолжеток на булевар Моша Пијаде
-на запад – осовина на предвидена со ГУП СО 4новопроектирана.
^len 2
Programata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 3503/2
24.07.2013 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
za objavuvawe na
Zaklu~ocite po Informacijata za merkite i aktivnostite za izrabotka
na Procena na zagrozenost od rizici i opasnosti za nastanuvawe na krizna
sostojba na podra~jeto na Op[tina Kavadarci
1 . SE OBJAVUVAAT Zaklu~ocite po Informacijata za merkite i
aktivnostite za izrabotka na Procena na zagrozenost od rizici i
opasnosti za nastanuvawe na krizna sostojba na podra~jeto na Op[tina
Kavadarci, donesena na sednicata na Sovetot na Op{tina Kavadarci
odr`ana na den 24.07.2013 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-3628/3
25.07.2013 godina
Kavada rci

objavi vo

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.5/2002), ~len 132 stav 2 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci br.8/05), raspravaj}i po
Informacija za merkite i aktivnostite za izrabotka na Procena na
zagrozenost od rizici i opasnosti za nastanuvawe na krizna sostojba na
podra~jeto na Op[tina Kavadarci, Sovetot na Op{tina Kavadarci na
sednicata odr`ana na den 24.07.2013 godina, gi donese slednite
Z A K L U ^ O C I
1. Se usvojuva Informacijata za merkite i aktivnostite za izrabotka
na ,,Procena na zagrozenost od rizici i opasnosti za nastanuvawe na
krizna sostojba na podra~jeto na Op[tina Kavadarci.
2. Se zadol`uvaat organite i slu`bite na Op[tina Kavadarci po
barawe na Regionalniot centar za upravuvawe so krizi Kavadarci aktivno
da se vklu~at vo pribiraweto i dostavuvaweto na podatoci i informacii
potrebni za izrabotka na Procenata na zagrozenost od rizici i opasnosti
za nastanuvawe na krizna sostojba na podra~jeto na Op[tina Kavadarci.
3. Заклучоците влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ке се објават во
Службен Гласник на Општина Кавадарци.
Бр. 07-3503/3
24.07.2013 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
м-р Горица Пеливанова Вилхелм

