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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Правилник  

 
1. Се прогласува Правилникот за внатрешна организација на општинската 

администрација на општина Македонска Каменица.. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-397/1        Градоначалник 
22.02.2016 г.                        д-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 
 

 

ОПШТИНA МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  

СОВЕТ НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

 

 

 

 

 

Македонска Каменица, 2016 година 
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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014 и 199/2014), член 57 став (4) 
од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.05/2002) и член 21 став (1) од Статутот на Општина Македонска Каменица 
(„Службен гласник на Општина Македонска Каменица“ бр.4/2005), на предлог на 
Градоначалникот, Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана 
на 22.02.2016 година, донесе 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЈА НА 
ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

 

Член 1 

 Со овој Правилник се утврдува внатрешната организација на општина 
Македонска Каменица (во натамошниот текст: општината), видот и бројот на 
организациони единици и нивниот делогруг на работа,  начините и формите на 
раководење, како и графички приказ (органограм) на внатрешната организација на 
општината.  

 

Член 2 

 Општинската администрација на Општина Македонска Каменица (во 
понатамошниот текст: општинска администрација) ги извршува работите од 
надлежност на органите на Општината, односно Советот и Градоначалникот на 
Општината. 

 

Член 3 

 Општинската администрација ги врши следните работи: 

 1. Ги подготвува актите за Советот и Градоначалникот; 

 2. Ги подготвува седниците на Советот, како и седниците на неговите постојани 
и повремени комисии; 
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 3. Врши стручни работи за Советот и за Градоначалникот; 

 4. Го организира и спроведува финансиското работење на Општината; 

 5. Ја следи проблематиката во областите од надлежност на Општината, врши 
анализа на состојбата и дава иницијатива и предлози за нивно решавање; 

 6. Доставува информации и податоци во врска со активностите на Општината 
на барање на надлежните органи или врз основа на закон; 

 7. Ракува со документи на Општината и ги чува се до нивното уништување, 
односно предавање во Државниот архив на Република Македонија. 

. 

 

 

II. ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Член 4 
 

Врз основа на надлежностите на Општината утврдени со закон, како и 
групирањето на работите и задачите според видот, обемот, сложеноста, нивната 
меѓусебна сродност и поврзаност, општинската администрација се организира во 
одделенија и Територијална противпожарна единица на Општина Македонска 
Каменица како посебна организациона единица. 

 

Член 5 

 Одделение се образува заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани 
подрачја од надлежност на органите на Општината, како и заради непосредно 
координирање и контрола на работите во извршување на една од следните работи: 
нормативно правни, управување со човечки ресурси, стручно - аналитички, управни, 
управно - надзорни, информативно - документациони, информативно - комуникациски, 
стручно - оперативни, материјално - финансиски, инвестициони, информатичко - 
технолошки, стручно - административни и други работи. 

 

Член 6 

За извршување на функциите на органите на Општината, во општинската 
администрација како организациони облици се образуваат пет (5) одделенија и 
Територијална противпожарна единица како засебна организациона единица. 
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Член 7 

 Општинската администрација се организира во следните одделенија: 

 1.  Одделение за правни и општи работи и јавни дејности; 

 2.  Одделение за финансиски прашања;  

 3. Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и 
локален економски развој; 

 4.  Одделение за внатрешна ревизија; 

5.  Одделение за управување со човечки ресурси и 

6.  Територијална противпожарна единица.  

 

 

 

III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ  
 

Одделение за правни и општи работи и јавни дејности 

 

 

Член 8 

 Одделението за правни и општи работи и јавни дејности ги врши работите што 
се однесуваат на: 

- подготвување на актите на Советот и Градоначалникот; 
- подготвување на седниците на Советот и седниците на неговите постојани и 

повремени комисии; 
- вршење на стручни работи за Советот и Градоначалникот; 
- изготвување на стручно - аналитички и други материјали за Советот и 

работните тела; 
- учествување во изготвувањето на други одлуки и општи акти од другите 

одделенија; 
- следење на усогласеноста на одлуките и другите општи акти на Општината 

со законите и другите прописи и предлагање соодветни активности за нивно 
усогласување; 

- давање мислење на органите на Општината во врска со примената на 
законите и другите прописи; 

- подготвување и издавање на службен гласник на Општина Македонска 
Каменица; 

- доставување информации и податоци во врска со активностите на 
Општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон; 
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- евиденција на сопственоста на Општината и други работи определени со 
закон; 

- подготвување на постапка за решавање во управни спорови; 
- подготвување и поднесување на материјали и списи за судски постапки во 

кои Општината е тужител или тужен; 
- изготвување одлуки и прописи, програми, информации и други акти; 
- примена на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на 

јавните набавки; 
- следење и согледување на потребите од јавни набаки во субјектот со 

органите и подрачните единици во негов состав; 
- изготвување на годишен план за јавни набавки и негова реализација; 
- ракување и чување на документи на Општината до нивното уништување, 

односно предавање на Државниот архив на РМ;  
- канцелариско и архивско работење; 
- административно – техничките работи за потребите на месните заедници;

  
- заштита и одржување на зградата на органите на општината и другиот имот; 
- вршење на работите поврзани со одржување на чистотата во работните 

простории и општинското дворно место; 
- вршење на работи од областа на културата, спортот и рекреацијата, 

социјалната заштита и заштитата на децата, образованието, здравствената 
заштита согласно Законот за локалната самоуправа; 

- спроведување на мерки за заштита и спасување на граѓаните и 
материјалните добра од елементарни непогоди и од други последици и 

- други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на 
Советот и Градоначалникот на Општината. 

 

 

Одделение за финансиски прашања 

 

Член 9 

Одделението за финансиски прашања ги врши работите што се однесуваат на: 

- следење и примена на законските и подзаконските акти од областа на 
буџетското и материјално - финансиско работење; 

- управување, следење и контрола на состојбата и движење на средствата и 
изворите на средствата на Општината  утврдени со буџетот; 

- подготвување, извршување и известување за извршувањето на буџетот за 
Општината; 

- подготвување на стратешки план на Општината; 
- измена и дополнување на буџетот и стратешки план на Општината; 
- спроведува ex - ante и ex - post финансиска контрола; 
- подготовка на финансиски план за одобрување за извршување на буџетот и 

извршување на буџетот на Општината; 
- изготувањето на финансиски извештај за извршување на буџетот (месечен, 

квартален и годишен) за субјекот, органите во состав и единките - 
корисници на субјектот; 

- следење на остварувањето на приходите и расходите на субјектот; 
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- сметководствено и материјално работење, благајничко работење, 
подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената 
документација; 

- пресметување на плата на вработените во субјектот; 
- други работи од областа на финансикото управување и контрола; 
- подготовка на Годишен финансиски извештај, освен извештајот за 

извршените ревизии и активности на внатрешната ревизија кој го 
подготвува одделението за внатрешна ревизија, а е составен дел од овој 
извештај, согласно член 47 од Законот за јавна внатрешна финансиска 
контрола; 

- сметководствено евидентирање и подготовка на годишна сметка; 
- администрирањето на локалните  даноци и комуналните такси;  
- изготвува и врши достава на решенија за данок на имот, наследство и 

подарок, данок на промет и комунални такси до даночните обврзници; 
- наплата на такси и други давачки согласно законот; 
- даночно книговодство и 
- други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на 

Советот и Градоначалникот на Општината. 
 

 

Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и 
локален економски развој 

 

Член 10 

 Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и 
локален економски развој ги врши работите кои се однесуваат на: 

- просторно и урбанистичко планирање – изработка, следење, спроведување 
на постапка за донесување на урбанистички планови; 

- изготвување на програма за изработка на урбанистички планови; 
- изготвување и реализација на Програма за уредување на градежно 

земјиште; 
- извршување на работите околу издавање одобрение за градба од 

надлежност на Општината; 
- уредување на просторот и уредување на градби; 
- изградба, одржување, реконструкција и заштита на локални патишта, улици 

и други инфаструктурни објекти; 
- устројувања на евиденција за имињата на улиците со куќни броеви и 

другите инфраструктурни објекти; 
- снабдување со вода за пиење; 
- одведување и третман на атмосферски и отпаднни води; 
- одржување на јавното осветлување; 
- одржување на јавната чистота; 
- одржување и користење на зелени површини; 
- општински превоз и авто – такси превоз на патници и сообраќајна 

сигнализација; 
- спроведување на законите од сферата на животна средина, спроведување 

на политиките за заштита на животна средина и донесување мерки за 
заштита и спречување од загадување на животната средина и природа; 

- планирање на локалниот економски развој; 
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- изготвување на проекти и стратешки документи за развој на Општината;  
- подршка на развојот на малите и средните претпријатија и 

претприемништво; 
- остварување соработка со меѓународни организации, невладини, 

хуманитарни и други организации; 
- собирање податоци од значење за работењето на Општината и давање 

информации на населението за работењето на Општината и 
- други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на 

Советот и Градоначалникот на Општината. 
 

 

 

Одделение за внатрешна ревизија 

 

Член 11 

Одделението за внатрешна ревизија ги врши работите што се однесуваат на:  

- процена на усогласеност на работењето на субјектот во согласност со 
законите, подзаконските, интерните акти и договори; 

- темелна процена на функционирањето на системот за внатрешна контрола; 
- оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на раководното 

лице на субјектот за намалување на факторите за ризик; 
- проверка на точноста, комплетноста и законитоста на сметководствената 

евиденција и финансиските извештаи на субјектот; 
- процена на економичноста, ефикасноста и ефективноста на работењето и 

користењето на средствата во дефинирана област на активности или програми 
на субјектот; 

- темелна проценка на работењето на информативно технолошките системи; 
- процена на соодветноста, економичноста, ефективноста и ефикасноста на 

системот за финансиско управување и контрола за утврдување, процена и 
управување со ризиците; 

- давање препораки за подобрување на работењето и работните процедури на 
субјектот, изготвување и донесување на стратешки и годишен план за 
внатрешна ревизија врз основа на објективна проценка на ризик, извршување 
на поединечни внатрешни ревизии согласно со усвоените ревизорски планови и 
следење на нивното спроведување; 

- изготвување на извештаи од извршените ревизии; 
- следење на спроведување на мерките преземени од раководителот на 

субјектот од јавниот сектор врз основа на препораките дадени во ревизорските 
извештаи; 

- изготвување на упатство за работа и повелба за внатрешна ревизија;  
- информирање на раководното лице на субјектот за постоење на конфликт на 

интереси при извршување на ревизорската задача; 
- известување до раководното лице на субјектот и лицето задолжено за 

известување за неправилности, за сите неправилности или сомнежи за измами 
или корупција, кои можат да резултираат со кривична, прекршочна или 
дисциплинска постапка; 

- изготвување на годишен извештај за извршените ревизии и активностите на 
внатрешната ревизија; 
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- изготвување на план за обука на внатрешните ревизори и следење на нивна 
имплементација и 

- други работи што ќе му бидат ставени во надлежност согласно законите и 
другите прописи. 
 

 

Одделение за управување со човечки ресурси 

 

Член 12 

 Одделението за управување со човечки ресурси ги врши работите што се 
однесуваат на: 

- правилна примена на законските и подзаконските акти од областа на 
човечките ресурси; 

- подготовка на Правилникот за организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на работите на општинската администрација и Правилникот за 
систематизација на работни места во општинската администрација, како и 
измените и дополнувањата на истите; 

- ажурно водење на персоналните досиеа на сите вработени во општинската 
администрација; 

- спроведување на законските и подзаконските прописи за 
административните службеници во општинската администрација; 

- соработка, комуникација и координација на спроведувањето на законските 
обврски во однос на административните службеници со надлежните органи; 

- подготовка на годишната програма за обука на административни 
службеници;  

- спроведување на одредбите од општите прописи за работни односи и 
посебните прописи со кои се регулира статусот на одредени категории 
вработени во општинската администрација без статус на административни 
службеници, во однос на нивното вработување, распоредување, плата, 
одмори и отсуства и други прашања; 

- предлагање политики за управување со човечки ресурси во органот; 
- предлагање политики за организациски развој и 
- други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на 

Советот и Градоначалникот на Општината. 
 

 

Територијална противпожарна единица 

 

Член 13 

 Територијалната противпожарна единица ги врши следните работи:  

- гаснење на пожари на подрачјето на Општината;  
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- отстранување на непосредна опасност за настанување на пожар; 
спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозен од пожари 
и експлозиви; 

- укажување техничка помош при незгоди и опасни ситуации;  
- извршување на други работи при несреќи и непогоди;  
- врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката 

опременост и услови за работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат 
вршењето на функцијата од претходните алинеи на овој став, заедно со 
другите противпожарни единици на општините во Република Македонија 
утврдени со закон;  

- давање помош кога тоа е побарано при гаснење на пожари во други 
општини; 

- водење на посебна евиденција за настанатите пожари, експлозиви, 
интервенции на гаснење;  

- периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната 
опрема со која располага Територијалната противпожарна единица;  

- тековна поправка и одржување на механиката;  
- давање противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, 

спортски, културни и други манифестации; 
- врши едукација на граѓаните за заштита од пожари, преку организација на 

предавања; 
- врши и други работи што ќе му ги довери Секретарот односно 

Градоначалникот. 
 

Член 14 

 Општинската администрација врши и работи делегирани од органите на 
државната управа, во согласност со закон.  

 

Член 15 

 Општинската администрација соработува со соодветна администрација од 
други општини и со подрачните единици на министерствата и другите државни органи 
за прашања и проблеми од заеднички интерес. 

 

Општинската администрација на општина Македонска Каменица за 
извршување на задачите од својот делокруг на надлежности може да склучува 
договори за меѓуопштинска соработка со општинската администрација на други 
ооштини.  

IV. НАЧИН И ФОРМА НА РАКОВОДЕЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ  
 

Член 16 

 Со општинската администрација раководи Градоначалникот на Општината. 

 Со одделенијата раководи Раководител на одделение. 
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Член 17 

 Во случај на отсуство или спреченост на Раководителот на одделението, со 
одделението раководи стручен административен службеник со највисоко звање во 
одделението, кој со писмено овластување го определува Раководителот на 
одделението. 

 

Со Територијалната противпожарна единица на Општина Македонска 
Каменица раководи Командир. 

 

Член 18 

 Вкупниот број на вработени и распоредот на звања и работни места го 
утврдува Градоначалникот на општината со Правилникот за систематизацијата на 
работните места на општинската администрација. 

 

 

 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

 

Член 19 

Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при 
негово донесување. 

Член 20 

 

 Со влегувањето на сила на овој Правилник престанува да важи Одлуката за 
организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската 
администрација на Општина Македонска Каменица бр.07-371/1 од 15.03.2010 година 
(„Службен гласник на Општина Македонска Каменица“ бр.9/2010) и Одлука за 
изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската администрација на Општина Македонска 
Каменица бр.07-474/1 од 09.03.2012 година („Службен гласник на Општина 
Македонска Каменица“ бр.28/2012) 
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Член 21 

 Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Македонска Каменица“ а ќе се применува по добиената 
согласност од Министерството за информатичко општество и администрација. 

 

 

Бр.  08-398/1                                                   Совет на општина Македонска Каменица 
22.02.2016 година                                                           Претседател                     
М.Каменица                                               м-р д-р Мице Бошкоски спец. интернист с.р   

 

 
 
Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за исплатени 

парични средства за новороденчиња за 2015 година. 
2.  Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-393/1        Градоначалник 
22.02.2016 г.                      д-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на Општина 
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Годишен извештај за исплатени парични средства за 

новороденчиња за 2015 година 
 
 

Член 1 
 Советот на Општина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за 
исплатени парични средства за новороденчиња за 2015 година. 
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 Годишниот  извештај за исплатени парични средства за новороденчиња за 
2015 е составен дел на оваа Одлука. 
 
 

Член 2 
 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на општина М.Каменица. 

 
 

Бр.08-400/1      Совет на Oпштина М.Каменица 
22.02.2016         Претседател 
М.Каменица                        м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај  за работата на 

овластениот општински градежен инспектор за 2015 година. 
2.  Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-401/1        Градоначалник 
22.02.2016 г.                   д-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  Годишен Извештај за работата  на градежниот инспектор при 
општина  Македонска  Каменица за 2015 година   

Член 1 

Советот на Општина Македонска Каменица го усвои Годишниот  Извештај за 
работата  на градежниот инспектор при општина  Македонска  Каменица за 2015 
година.   

 Годишниот  Извештај за работата  на градежниот инспектор при општина  
Македонска  Каменица за 2015 година  е составен дел на оваа Одлука. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина М.Каменица. 

 

Бр.08-402/1      Совет на Oпштина М.Каменица 
22.02.2016         Претседател 
М.Каменица                        м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р 
 
                                                 

 Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна Програма и Годишен План   

за работа на овластениот општински градежен инспектор за 2016 година. 
2.  Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-403/1        Градоначалник 
22.02.2016 г.                   д-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 

 

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  Годишна Програма  и Годишен План за работа  на градежниот 
инспектор при општина  Македонска  Каменица за 2016 година   

Член 1 

Советот на Општина Македонска Каменица ја усвои Годишната  Програма  и 
Годишниот  План за работа  на градежниот инспектор при општина  Македонска  
Каменица за 2016 година   

 Годишната  Програма  и Годишниот  План за работа  на градежниот инспектор 
при  општина  Македонска  Каменица за 2016 година  е составен дел на оваа Одлука. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина М.Каменица. 

 

Бр.08-404/1      Совет на Oпштина М.Каменица 
22.02.2016         Претседател 
М.Каменица                        м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р 
 
.                                            

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Програма   

 
1. Се прогласува Програма за располагање со градежно земјиште сопственост на 

Република Македонија за 2016 година. 
2.  Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-405/1       Градоначалник 
22.02.2016 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 
 

 Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (“Сл.весник на РМ” 
бр.17/2011, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15 и 226/15), член  21 од 
Статутот на Oпштина Македонска Каменица  ( “Сл . гласник на општина М. Каменица” 
бр. 4/2005),  Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 
22.02.2016 година, донесе 
 
 

ПРОГРАМА  

ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА  МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗА 2016 ГОДИНА 

 

Вовед 
 Општ дел 
 Просторен опфат и предмет на Програмата 
 Основи за изработка на Програмата 

‐ Законски основ 
‐ Основни плански документи 
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 Лица вклучени во изработка на Програмата 
 
Глави на Програмата 

 
1.Цели на Програмата 
 Општи цели на Програмата 
 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и 

локалитети 
 

2.Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата 
(групирани по урбанистички план) 
 Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање  
 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на 

менаџирање  
 Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност) 

       а. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно 
надавање 

 
3.Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет 
на оваа Програма 
 Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели 
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали 
 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на 

маркетинг стратегијата 
 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг 

стратегијата 
 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 

 
 
 
 
 
 

4.Динамика на реализација на Програмата 
 Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на 

огласите и распределба на градежните парцели по турнуси 
 Пропишување на условите за надавање 
 Лица надлежни за реализација на Програмата 

 
6.Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата 
(приходна страна на Програмата) 

 
6.Проценка на финансиските средства потребни за реализација на 
Програмата (расходна страна на Програмата) 

 
7.Преодни и завршни одредби 

 
 

       
 
 

Бр.08-406/1      Совет на Oпштина М.Каменица 
22.02.2016         Претседател 
М.Каменица                        м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р 
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Содржина и теми во Програмата 

 
ВОВЕД: 
Општ дел  
 Со донесување на новиот Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 
бр.17/11, 53/11, 144/12 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15 и 226/15 ), градежното 
земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје, домашни и странски правни и физички 
лица. 
 Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста 
на градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за 
стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје донесува Советот. 
 Сопстеноста на општините им ги овозможува следните права: на градење, 
користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на 
градежното земјиште.  
 Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува 
Владата на Република Македонија.  
 Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите 
правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. 
Правото на користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на 
општините. 
 Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она 
што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.  
 Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а 
уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес. 
 Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и 
неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од 
траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на 
градежната парцела.  
 Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална 
инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална 
инфраструктура.  
 Градежно земјиште е земјште кое е планирано со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација. 
 Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со 
урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од 
една, од дел или од повеќе катастарски парцели.  
 Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и 
заведен во јавните книги за недвижности.  
 Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до 
реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените 
објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне 
сопственост на градежното земјиште.  
 Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од 
комуналната инфраструктура.  
 Прометот со градежното земјиште е слободен.  
 Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, 
даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и 
краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права. 
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 А) Просторен опфат и предмет на Програмата 
Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост 
на Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина  
Македонска Каменица,  дефинирана според територијалната организација на 
Република Македонија, за време на календарската  2016 година. 
За земјиштето кое е предмет на отуѓување, изготвен е извод од ДУП на М. 
Каменица со сите нумерички податоци за истото. 
Со годишната  Програмата се предвидува предмет на менаџирање со 
градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат 
градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени 
места и локалитети:   
 
а) град Македонска Каменица, 
-   локалитет ,,Порој,, наменето за А1-семејно становање. 
-  локалитет ,,Пазар-блок 10,, наменето за А1-семејно становање и Б1- 
мали комерцијални и деловни дејности 
-    локалитет ,,Центар,, наменето за Б1-мали комерцијални и деловни 
дејности 
-    локалитет ,,дел од блок 14,, во индустриска зона М. Каменица 
б) парцели надвор од градот Македонска Каменица 
- локалитет УПВНМ за стопански комплекс наменето за Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија Г3-сервиси и Г4-стоваришта во м.в. ,,Бачиите,, 
КО Каменица и КО Луковица 
в) парцели во градот Македонска Каменица на кои е донесено решение за 
утврдување на правен статус  на бесправен објект согласно Законот  за 
постапување со бесправно изградени објекти и се вклопени во 
урбанистички план 

 
Б) Основи за изработка на Програмата 
 

 Законски основ 
Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон 
за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно 
земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 
193/15 и 226/15 ) и чл.  21 од Статутот на Општина Македонска Каменица   (Сл. 
Гласник бр. 4/2005) . 

 
 Основни плански документи 

Други документи потребни за  изработка на Програмата се следните стратешки, 
развојни и плански документи донесени на локално ниво: 

o Просторен план на Општина  Македонска Каменица  за плански период 
од__/_ до____год. 

o Генерален урбанистички план на град  Македонска Каменица  за 
плански период од 1996 до  2011 год. 

o Урбанистички планови за населените места: Детален урбанистички 
план-план за реализација  за  град Македонска Каменица од 1983 
год 

o Детален урбанистички план за дел од Македонска Каменица 
локалитет ,,ПАЗАР-БЛОК 10,, (изменување и дополнување)  од 2013 
год 

o Детален урбанистички план (изменување и дополнување) на дел 
од  централното градско подрачје на Македонска Каменица од 2009 
год 

o Детален урбанистички план за дел од Македонска Каменица 
локалитет ,,дел од блок 14,, од 2013 год 
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o УПВНМ-Урбанистички план вон населено место за стопански 
комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-
сервиси и Г4-стоваришта во м.в. ,, Бачиите,, КО Каменица и КО 
Луковица 

o Стратегија за локален економски развој на Општина  Македонска 
Каменица  за плански период од 2008 год  до 2013 год.  

o Локален еколошки акционен план за Општина  Македонска Каменица  
за плански период од 2008 год  до 2013 год. 

 
o Програма за изработка на урбанистички планови во 2013 година и 

2014 год  
o Други стратешки документи   / 

 
 

В) Лица вклучени во изработка на Програмата 
1. Марија Јовановска 
2. Јован Митревски 

         3. Здравко Мирчев 
         4. Александра Димоска Ангеловска 
         5. Марија Спиридонова  
 
ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА: 

 
 

8. Цели на Програмата 
 

 Општи цели на Програмата 
Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку 
правење просторни услови за живеење и  развој. 
 

 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и 
локалитети 
Заинтересираните граѓани за изградба на сопствени простори за живеење 
можат да ја реализираат својата потреба од изградба на семејни куќи за 
домување 
 
 
 

9. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата  
 

 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет   
наменаџирање 
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 Детален преглед на градежни парцели (по урбанистички план) 
Населено место : Македонска Каменица 
Локалитет: ,, Порој,, 
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А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на 
јавно надавање 
Табела со следните информации: 

      
Број на градежна парцела     63     64 
Вкупна површина на градежната парцела   355   379 
Намена на земјиштето (основна класа)   А1   А1 
Намена на земјиштето (опис) Домување 

во станбени 
куќи 

Домување во 
станбени 
куќи 

Броеви на катастарските парцели во состав на 
градежната парцела 

4693/2, 
4694/2 

4693/3,4694/3
4696/2,4698/3

Површина за градба 100 м2 100 м2 
Бруто развиена површина 150,00 м2 150,00 м2 
Процент на изграденост  28 % 26 % 
Коефициент на искористеност на земјиштето 0,42 0,40 
Максимална дозволена висина 7,20 7,20 
Катност П+1 П+1 
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден 61,00 ден 
Вкупна почетна/утврдена цена 21.655,00 23.119,00  

 
 

 Детален преглед на градежни парцели  во Детален урбанистички план за 
дел од Македонска Каменица локалитет ,, ПАЗАР-БЛОК 10,, (изменување и 
дополнување)  од 2013 год 
Населено место : Македонска Каменица 
Локалитет: ,, ПАЗАР-БЛОК 10,,  

А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на 
јавно надавање 
Табела со следните информации:   

Број на градежна парцела 10.18     10.07 
Вкупна површина на градежната парцела   162 м2 451 м2 
Намена на земјиштето (основна класа)   Б1   А1 
Намена на земјиштето (опис) Мали 

комерцијални 
и деловни 
намени 

Домување во 
станбени 
куќи 

Броеви на катастарските парцели во состав на 
градежната парцела 

3728/13-дел 3728/17- дел 
4816/1-дел 

Површина за градба 118 м2 136 м2 
Бруто развиена површина 236,00 м2 543,00 м2 
Процент на изграденост  72 %   30 % 
Коефициент на искористеност 1,46 1,20 
Максимална дозволена висина 6,20 10,20 
Катност П+1 П+2+Пк 
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 1.600,00 ден 61,00 ден 
Вкупна почетна/утврдена цена 259.200,00 27.511,00  

 
Детален преглед на градежни парцели во Детален урбанистички план 
(изменување и дополнување) на дел од  централното градско подрачје на 
Македонска Каменица од 2009 год 

 Населено место : Македонска Каменица 
Локалитет: ,, Центар, 
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А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на 
јавно надавање 
Табела со следните информации: 

      
Број на градежна парцела     2.17 М1.13 
Вкупна површина на градежната парцела   974 м2 741м2 
Намена на земјиштето (основна класа)  Б1 А2 
Намена на земјиштето (опис) Мали 

комерцијални 
и деловни 
намени 

Домување во 
станбени 
згради 

Броеви на катастарските парцели во состав на 
градежната парцела 

4255/6 4242/1 

Површина за градба 408 м2 253,70 м2 
Бруто развиена површина 1632,00 м2 761,10 м2 
Процент на изграденост  42  % 34% 
Коефициент на искористеност на земјиштето 1,67 1,03 
Максимална дозволена висина 14,80 м 9,90 м 
Катност П+3 П+2 
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 1.600,00 ден 500 ден 
Вкупна почетна/утврдена цена 1.558.400,00 370.500,00 

 
 
 
 

Детален преглед на градежни парцели во ,,дел од блок 14,, во индустриска 
зона М. Каменица  
Населено место : Македонска Каменица 
Локалитет: ,, Цинкара, 

А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на 
јавно надавање 
Табела со следните информации: 

      
Број на градежна парцела     14.05  
Вкупна површина на градежната парцела 2.667 м2  
Намена на земјиштето (основна класа)  Б1, Г3 и Г4  
Намена на земјиштето (опис) Мали 

комерцијални 
и деловни 
намени, 
стоваришта, 
сервиси 

 

Броеви на катастарските парцели во состав на 
градежната парцела 

4221/2, 
4221/3 

 

Површина за градба               м2  
Бруто развиена површина               м2  
Процент на изграденост               %  
Коефициент на искористеност на земјиштето   
Максимална дозволена висина               м  
Катност П, П+1  
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден  
Вкупна почетна/утврдена цена 162.687,00  
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Детален преглед на градежни парцели во УПВНМ-Урбанистички план вон 
населено место за стопански комплекс со намена Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта во м.в. ,, Бачиите,, 
КО Каменица и КО Луковица 
Населено место : Македонска Каменица 
Локалитет: нова индустриска зона-стопански комплекс, 

А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на 
јавно надавање 
Табела со следните информации: 

      
Број на градежна парцела 1.08 1.22 
Вкупна површина на градежната парцела   420 м2 1.181 м2 
Намена на земјиштето (основна класа)  Г2   Г2 
Намена на земјиштето (опис) Лесна и 

незагадувачка 
индустрија 

Лесна и 
незагадувачка 
индустрија 

Броеви на катастарските парцели во состав на 
градежната парцела 

2077/2, 2089/3  2640/2 

Површина за градба      168 м2    500 м2 
Бруто развиена површина      337 м2 1.000 м2 
Процент на изграденост       40,16 % 42,30 % 
Коефициент на искористеност на земјиштето         0,80   0,85 
Максимална дозволена висина                   
Катност   П, П+1   П, П+1 
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен        61,00 ден        61,00 ден 
Вкупна почетна/утврдена цена 25.620,00 ден 72.041,00 ден 

 
 
 
 
 
 
 

Број на градежна парцела 1.31 1.33 
Вкупна површина на градежната парцела   2.085 м2 1.202 м2 
Намена на земјиштето (основна класа)  Г2   Г2 
Намена на земјиштето (опис) Лесна и 

незагадувачка 
индустрија 

Лесна и 
незагадувачка 
индустрија 

Броеви на катастарските парцели во состав на 
градежната парцела 

2650/7 2650/8 

Површина за градба     1.210 м2    556 м2 
Бруто развиена површина      2.421 м2 1.112 м2 
Процент на изграденост       58,10 % 46,42 % 
Коефициент на искористеност на земјиштето         1,16   0,93 
Максимална дозволена висина                   
Катност   П, П+1   П, П+1 
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен        61,00 ден        61,00 ден 
Вкупна почетна/утврдена цена 127.185,00 д 73.322,00 ден 
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Број на градежна парцела 1.38 1.39 
Вкупна површина на градежната парцела   2.517 м2 2.977 м2 
Намена на земјиштето (основна класа)  Г2   Г2 
Намена на земјиштето (опис) Лесна и 

незагадувачка 
индустрија 

Лесна и 
незагадувачка 
индустрија 

Броеви на катастарските парцели во состав на 
градежната парцела 

2643/2 2643/3 

Површина за градба      1.457 м2 1.823 м2 
Бруто развиена површина      2.914 м2 3.646 м2 
Процент на изграденост 57,89 % 61,25 % 
Коефициент на искористеност на земјиштето   1,16    1,22 
Максимална дозволена висина                   
Катност   П, П+1   П, П+1 
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен        61,00 ден        61,00 ден 
Вкупна почетна/утврдена цена 153.537,00 ден 181.597,00ден

 
 

Број на градежна парцела 1.40 1.41 
Вкупна површина на градежната парцела   1.275 м2 1.408 м2 
Намена на земјиштето (основна класа)  Г2   Г2 
Намена на земјиштето (опис) Лесна и 

незагадувачка 
индустрија 

Лесна и 
незагадувачка 
индустрија 

Броеви на катастарските парцели во состав на 
градежната парцела 

2650/4 2650/3, 2650/6

Површина за градба      656 м2     738 м2 
Бруто развиена површина    1313 м2   1476 м2 
Процент на изграденост 51,55 % 52,42 % 
Коефициент на искористеност на земјиштето    1.03   1.05 
Максимална дозволена висина                   
Катност   П, П+1   П, П+1 
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен        61,00 ден        61,00 ден 
Вкупна почетна/утврдена цена 77.775,00 ден 85.888,00 ден 

 
 

Број на градежна парцела 2.17 1.41 
Вкупна површина на градежната парцела   977,85 м2 1.408 м2 
Намена на земјиштето (основна класа)  Б1   Г2 
Намена на земјиштето (опис) Лесна и 

незагадувачка 
индустрија 

Лесна и 
незагадувачка 
индустрија 

Броеви на катастарските парцели во состав на 
градежната парцела 

2650/4 2650/3, 2650/6

Површина за градба      656 м2     738 м2 
Бруто развиена површина    1313 м2   1476 м2 
Процент на изграденост 51,55 % 52,42 % 
Коефициент на искористеност на земјиштето    1.03   1.05 
Максимална дозволена висина                   
Катност   П, П+1   П, П+1 
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен        61,00 ден        61,00 ден 
Вкупна почетна/утврдена цена 77.775,00 ден 85.888,00 ден 
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             Напомена: 
              За градежното земјиште-парцели кои ќе се решаваат со непосредна 
спогодба со сопствениците на објекти и посебни делови од објекти за кои е 
донесено решение за утврдување на правен статус согласно Законот за 
постапување со бесправно изградени  објекти и се вклопени во урбанистички 
план  не се даваат конкретни податоци, но се проценува дека така ќе се изврши 
доделување на 10 броја парцели во градот Македонска Каменица  по цена од 
61,00 ден/ м2 градежно земјиште. 
 
 
10. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет 

на оваа Програма 
 

 Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели 
Право на јавно наддавање имат сите заинтересирани правни и физички лица  
кои можат да се стекнат со сопственост на градежно земјиште 
 

 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали 
Ќе се изврши огласување за електронско јавно наддавање во два дневни 
весника на територијата на РМ ,  во Сл. весник на РМ како и на веб страната на 
Oпштина Македонска Каменица 

 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на 
маркетинг стратегијата 
Предвидени трошоци  за постапката  50.000,00 ден 

 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маректинг 
стратегијата 
Во втората половина на 2016 год 

 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 
Ангеловски Гоце , вработен во општинската администрација 

 
 
 
 

11. Динамика на реализација на Програмата 
 

 Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на 
огласите и распределба на градежните парцели по турнуси 
Објава на оглас за електронско наддавање за отуѓување на градежно земјиште 
за две градежни парцели  во  втората половина на 2016 година). 
 

 Пропишување на условите за надавање 
Се пропишуваат/определуваат следните параметри: висината на депозитот за 
учество, определување на интернет страницата на која ќе се врши надавањето, 
одредување на условите за учество, пропишување на други обврски и се 
наведуваат останати релевантни информации во врска со надавањето. 
 

 Лица надлежни за реализацијата на Програмата  
1. Марија Јовановска 
2. Јован Митревски 
3. Здравко Мирчев 
4. Александра Димоска Ангеловска 
5. Марија Спиридонова 
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12. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на 
Програмата (приходна страна на Програмата) 
 
355,00 м2 х   610,00 ден /м2 (прос. пазарна цена)=   216.550,00 ден 

     379,00 м2 х   610,00 ден/м2 (прос. пазарна цена) =   231.190,00 ден 
     162,00 м2х 1.600,00 ден/м2 ( прос. цена)             =    259.200,00 ден 
     451,00 м2х    610,00 ден/м2 (прос. пазарна цена)=    275.511,00 ден 
     974,00 м2х 1.600,00 ден/м2 ( прос. цена)             = 1.558.400,00 ден 
   2667,00 м2х      61,00 ден/м2 ( прос. цена)            =    162.687,00 ден 
     420,00 м2х      61,00 ден/м2 ( прос. цена)            =      25.620,00 ден 
   1181,00 м2х      61,00 ден/м2 ( прос. цена)            =      72.041,00 ден 
   2085,00 м2х      61,00 ден/м2 ( прос. цена)             =     127.185,00 ден 
   1202,00 м2х      61,00 ден/м2 ( прос. цена)             =       73.322,00 ден 
    2517,00 м2х     61,00 ден/м2 ( прос. цена)             =      153.537,00 ден 
    2977,00 м2х     61,00 ден/м2 ( прос. цена)             =      181.597,00 ден 
    1275,00 м2х     61,00 ден/м2 ( прос. цена)             =        77.775,00 ден 
     1408,00 м2х    61,00 ден/м2 ( прос. цена)             =        85.888,00 ден 
       741,00 м2x  500,00 ден/м2 ( прос. цена)             =       370.500,00 ден 

                                                Вкупно                     3.871.003,00 ден 
 
 

13. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на 
Програмата (расходна страна на Програмата) 
Финансиските средства потребни за реализација на програмате се состојат од збир 
на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на следните 
активности: 

‐ трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување на 
градежното земјиште                                                       60.000,00 ден                               

‐ трошоци по основ на експропријација    / 
‐ трошоците по основ на купување на градежно земјиште   / 
‐ трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации 

што ќе бидат предмет на отуѓување                     50.000,00 ден  
                                            Вкупно:         110.000,00 ден 

 
 

14. Преодни и завршни одредби 
 
‐ Програмата ја усвојува Советот на општината. 
 
‐ Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по 

која и се донесува. 
 
‐ За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на 

општината. 
 
‐ Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

Службениот гласник на општината Македонска Каменица. 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката  за усвојување на Квартален извештај за извршување 

на Буџетот на општина Македонска Каменица за периодот 01.01.2015 година до 
31.12.2015 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  
             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09- 407/1       Градоначалник 
22.02.2016 г.              д-р Дарко  Митевски с.р  
М.Каменица 
 

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на Oпштина М.Каменица бр.4/2005), Советот на Oпштина 
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Квартален извештај 

 
 

Член 1 
 

 Советот на Oпштина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Македонска Каменица за период од 
01.01.2015година до  31.12.2015 година. 
 Кварталниот извештај на Буџетот на Oпштина Македонска Каменица за период 
01.01.2015 година до 31.12.2015 година е составен дел на оваа Одлука. 
 
 

Член 2 
 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Oпштина М.Каменица. 

 
 

Бр.08-408/1      Совет на Oпштина М.Каменица 
22.02.2016         Претседател 
М.Каменица                        м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката  за утврдување на распоред на советници за  

склучување на брак. 
2.  Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-409/1        Градоначалник 
22.02.2016 г.                      д-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица 
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина 
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на распоред   

 
Член 1 

 
 Советот на Општина М.Каменица го усвои распоредот  на советници за 
венчавки за периодот февруари-декември 2016 година. 
             Распоредот на советници за венчавки за периодот февруари –декември 2016  
е составен дел на оваа Одлука. 
            

 
Член 2 

 
 

           Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина М.Каменица. 

 
 

Бр.08-410/1      Совет на Oпштина М.Каменица 
22.02.2016         Претседател 
М.Каменица                        м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Решение  

 
1. Се прогласува Решението за користење на службен мобилен телефон и 

ограничување на износот на сметката. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09- 411/1       Градоначалник 
22.02.2016 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 
 
Врз основа на член 36 став  од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина 
М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на 
Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 22.02.2016 година 
донесе: 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
            За  користење на службен мобилен телефон и ограничување на  износот 

на сметката   
 

Член 1 
 

              Советот на општина Македонска Каменица со ова  Решение го  определува 
правото на користење на службен мобилен телефон  и ограничување на сметката за 
користење на телефонот, како и  начинот на надоместување на износот на сметката 
повисока од ограничувањето утврдено со ова Решение. 
 

Член 2 
 

 Правото на користење на службен мобилен телефон  со ограничување на 
висината на износот на сметката имаат: 
  -Градоначалникот на   општина  М. Каменица    во   износ   од            9.000,00 денари 
  -Претседателот на Советот  на општина М.Каменица во износ  од     3.000,00 денари 
 - Останатите вработени во оптинската администрација во износ од        550,00 денари                         
            Во износот од став 1 на овој член не е пресметан данокот на додадена 
вредност. 
 
 
                                                                  Член 3 
             Корисниците   на службените  мобилни  телефони  доколку го пречекорат 
ограничувањето утврдено во член 2 на ова Решение се должни  разликата од 
утврденото ограничување и висината на сметката сами  да ја надоместат. 
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                                                                 Член 4  
 
           Со донесувањето на оваа Решение престануваат да важат Решение бр.07-578/1 
од 07.05.2009 година и Решение бр.07-156/1 од 24.12.2010 година.  
 
                                                                  Член 5 
            Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на општина М.Каменица.  

 
Бр.08-412/1      Совет на Oпштина М.Каменица 
22.02.2016         Претседател 
М.Каменица                        м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р 
 
                           

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука 

  
1.  Се прогласува Одлуката  за давање  согласност на  Предлог план за запишување на 
ученици во гимназиски и стручни паралелки за учебната 2016/2017 година во СОУ” 
Миле Јаневски Џингар” М.Каменица.      
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09-413/1        Градоначалник 
22.02.2016 г.                    д-р Дарко  Митевски с.р  

 М.Каменица  
            

             Врз основа на член  36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на Oпштина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност 

Член 1 

Советот на Општина М.Каменица дава согласност на Предлог планот  за 
запишување на ученици во гимназиски и стручни паралелки  за учебната 2016/2017 
година во СОУ “Миле Јаневски Џингар” М.Каменица.     

              Табеларниот преглед на предлози за  запишување ученици во прва година за 
учебната 2016/2017 година е составен дел на оваа Одлука.  
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Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на Oпштина М.Каменица. 

 

 
Бр.08-414/1      Совет на Oпштина М.Каменица 
22.02.2016         Претседател 
М.Каменица                        м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р 
 
.                                          

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука 

  
1. Се прогласува Одлуката  за давање  согласност за  изведување на ученичка 
екскурзија за учениците од трета година во учебната 2015/2016 година во СОУ” Миле 
Јаневски Џингар” М.Каменица.      
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09- 415/1       Градоначалник 
22.02.2016 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 

 М.Каменица  
               

Врз основа на член  36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на Oпштина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност за изведување на ученичка екскурзија 

Член 1 

Советот на Општина М.Каменица дава согласност за изведување на ученичка 
екскурзија за учениците од трета година во учебната 2015/2016 година  во СОУ “Миле 
Јаневски Џингар” М.Каменица    

              Мислењето за изведување на ученички екскурзии и други слободни 
активности,  како и Одлуката за одобрување на Програмата за завршна екскурзија се 
составен дел на оваа Одлука. 
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Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на Oпштина М.Каменица. 

  

Бр.08-416/1      Совет на Oпштина М.Каменица 
22.02.2016         Претседател 
М.Каменица                        м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р  
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
 .        1.  Се прогласува Одлуката  за воспоставување на меѓуопштинска соработка.    

2.   Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  
                  во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09- 417/1       Градоначалник 
22.02.2016 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 

 

Врз основа на член 5 став 1, а во согласност со член 9 став 2 алинеја 2 и член 
29 од Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен весник на Р.Mакедонија”  
бр.79/2009), член 36  од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За воспоставување на меѓуопштинска соработка 

Член 1 

Општина Македонска Каменица ќе воспостави меѓуопштинска соработка  со 
општина Пробиштип со склучување на Договор за вршење на работи и работни задачи 
во водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија. 

Договорот за меѓуопштинска соработка, со кој ќе бидат регулирани меѓусебните 
права и обврски на општините, ќе биде склучен со потпишување од страна на 
градоначалниците на општините Македонска Каменица и Пробиштип, по претходно 
донесени Одлуки од страна на Советите на општините. 
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                                                            Член 2 

По склучувањето на Договорот од член 1 на оваа Одлука, лицето со 
овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија ќе ги извршува своите работни  
задачи во општина Македонска Каменица по барање на локалната самоуправа. 

                                                             Члан 3 

           Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на општина М.Каменица. 

Бр.08-418/1      Совет на Oпштина М.Каменица 
22.02.2016         Претседател 
М.Каменица                        м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р  
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за исплата на парични стедства за надомест на штета 

на Игор Дончевски од Македонска Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09- 419/1       Градоначалник 
22.02.2016 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе: 

                                                      О  Д  Л  У  К  А 

За  исплата на парични средства за надомест на штета   

                                                      Член1      

Советот на Општина М.Каменица го  усвои барањето бр.08-1558/1 од 
23.09.2015 година   на Игор Дончевски од  М.Kаменица за надомест на штета од 
елементарна непогода –поплава. 
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  Записникот од увид на лице место бр.08-1558/3 од 18.11.2015 година од 
Комисијата за процена и надомест  на штета од елементарни  непогоди и други 
несреќи   е составен дел на оваа Одлука. 

                                                      Член 2 

Од Буџетот на Општина М.Каменица за надомест на штета   ќе се исплатат 
парични средства на трансакционата  сметка  на  Игор Дончевски од  М.Kаменица  во 
износ од 266.165,00 денари.                                     

                                                     Член 3  

Оваа Одлука влегува во сила  осмиот ден oд денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на Општина М.Каменица.  

Бр.08-420/1      Совет на Oпштина М.Каменица 
22.02.2016         Претседател 
М.Каменица                        м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р                       
    

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување за барање за исплата на парични 

средстa на Воинова Богдана  од Македонска Каменица.  
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-421/1                                                            Градоначалник 
22.02.2016 г.                   д-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

 Советот на oпштина М.Каменица го усвои барањето на Воинова Богдана  од   
Македонска Каменица  за парична помош за болничко лекување. 

Барањето на Воинова Богдана  од  Македонска Каменица   е составен дел на 
оваа Одлука. 
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Член 2 

Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ 
од 30.000,00 денари на сметката на  Воинова Богдана  од   Македонска Каменица. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-422/1      Совет на Oпштина М.Каменица 
22.02.2016         Претседател 
М.Каменица                        м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р                       
.                                           
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