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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 промена на имиња на улици и определување нови 

имиња на улици во 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- 1221/1       Градоначалник 

16.06.2016 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 4, став 1 и член 8 став 1  од Законот за определување имиња на 

улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ“ 

бр.66/04, 55/07, 145/10, 136/11, 163/13 и 147/2015),член 36 став 1 точка 15, а во врска 

со член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и  член 21 од Статутот на општина 

Македонска Каменица (“Сл.Гласник на општина Македонска Каменица” бр.4/05) врз 

основа на утврдената Листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови 

и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Македонска Каменица, 

Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на 16.06.2016 

година, донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

за промена на имиња на улици и определување нови имиња на улици во 
општина Македонска Каменица  

Член 1 

 

Со оваа Одлука  во oпштина Македонска Каменица се врши  преименување    

на улици кои веќе имаат определено име и се врши именување на улици  на кои името 

им е определено со работен број, врз основа на утврдена Листа  на имиња од Владата 

на Република Македонија а усвоена од Советот на Општина Македонска Каменица со 

Одлука бр.07-1020/2 од 10.10.2008 година. 

1. Улицата „Маршал Тито“ се преименува во улица „Александар Македонски“ 

2. Улицата „Првомајска“ се преименува во улица „Самоилова“ 

3. Улицата „4 – ти Јули“ се преименува во улица „8 – ми Септември“ 

4. Улицата „Методи Митевски Брицо“ се преименува во улица „28 – ми Август“ 

5. Улицата со работен број 1 се именува во улица „11 – ти Октомври“ 
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6. Улицата со работен број 2 се именува во улица „Филип Втори“ 

7. Улицата со работен број 4 се именува во улица „Пере Тошев“ 

8. Улицата која започнува од ул. „Долна Река“ и води до КП број 754 (улица 

„Кејска“) се именува во улица „Методи Андонов Ченто“ 

 

Член 2 

Со промена на името на улицата се менува само името на улицата, а 

матичниот број останува ист веќе упишан во електронскиот регистар.   

 

 

Член 3 

Промената на имињата на улиците од член 1 на оваа Одлука ќе биде извршена 

во електронската евиденција која што ја води општината.   

Член 4 

По донесувањето на Одлуката од страна на Советот на општина Македонска 

Каменица истата ќе биде доставена до Централниот регистар на Република 

Македонија за да се изврши упис на податоците во електронскиот регистар во рок од 

15 дена од денот на доставувањето.   

Член 5 

За извршената промена во електронската евиденција Општината ќе ги 

информира граѓаните за настанатите промени преку средствата за јавно 

информирање, на огласната табла во Општината и на веб страната на Општината. 

Член 6 

 Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

     

Бр.08-1222/1      Совет на општина М.Каменица 

16.06.2016 г.         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 давање на трајно користење без надоместок 

недвижен имот сопственост 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- 1223/1       Градоначалник 

16.06.2016 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 а во врска со член 64 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21  

точка 32  од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина 

М.Каменица“ бр.4/2005), советот на oпштина М.Каменица на седницата одржана на 

ден 16.06.2016 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За давање на трајно користење без надоместок недвижен имот 

сопственост на општина Македонска Каменица  

Член 1 

 Со оваа Одлука  општина Македонска Каменица го дава на трајно користење 

без надоместок на ООУ “Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица следниот 

недвижен имот: 

-зграда на основно училиште “Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица што 

се наоѓа на КП број. 4287/1  евидентирана во Имотен лист број. 1452 КО Каменица  со 

книговодствена вредност од 19.521.833,00 денари. 

Член 2 

 Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на oпштина М.Каменица. 

 

 Бр.08-1224/1            Совет на општина М.Каменица 

16.06.2016 г.         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  донесување  на Предлог план за изменување и        

дополнување на Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица, 

лански период 2015-2025 год. 

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09- 1225/1       Градоначалник 

16.06.2016 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 

  

Врз основа на член 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. 
Весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/12, 42/14) 
и член 21 од Статутот на општина М.Каменица (Сл. гласник на општина М. Каменица 
бр. 4/05), Советот  на општина М. Каменица на седницата одржана на ден  16.06.2016  
година донесе 

  

О Д Л У К А 

За донесување  на Предлог план за изменување и дополнување на Генерален 

урбанистички план на град Македонска Каменица, плански период 2015-2025 год. 

Член 1 

 Со оваа Одлука се  донесува Предлог  план  за изменување и дополнување на 

Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица - општина Македонска 

Каменица, плански период 2015-2025 год.   

Член 2 

   Предлогот на  планот  за изменување и дополнување на Генерален 

урбанистички план на град Македонска Каменица- општина Македонска Каменица е со 

урбан опфат од  200,40 ха,   а граници детално се опишани во текстуалниот и 

графичкиот дел од планската документација на планот. 

Член 3 

 Предлог планот за изменување и дополнување на Генерален урбанистички 

план на град Македонска Каменица- општина Македонска Каменица е изработен од 

Друштво за просторни и  урбанистички планови и  инженеринг ,, УРБАН” ДОО Штип и е 

заведен под тех бр.  178/13  од Mај  2016. 
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Член 4 

  Составен дел на оваа Одлука е Предлог планот за изменување и дополнување 

на Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица - општина Македонска 

Каменица кој се состои од текстуален и графички дел, Извештајот од стручната 

расправа и Согласноста од Министерството за транспорт и врски на Р.М бр.10-196/5 

од 10.06.2016 година. 

Член 5 

 Предлог планот за изменување и дополнување на Генерален урбанистички 

план на град Македонска Каменица- општина Македонска Каменица, ќе биде 

потпишан и заверен од Градоначалникот на општина Македонска Каменица во рок од 

15 дена по донесувањето на оваа Одлука. 

 Член 6 

 Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се  објави во 

,,Службен гласник,, на општина Македонска  Каменица. 

 

 

Бр.08-1226/1            Совет на општина М.Каменица 

16.06.2016 г.         Претседател 

М.Каменица            м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р 

  

Образложение 

Согледувајќи ја потребата за продолжување на процесот на општествено 

економски и просторен развој на градот Македонска Каменица, како и према 

Законската обврска заради изминатиот плански период на важноста на досегашниот 

ГУП, се пристапи кон изработка на Измена и дополнување на ГУП за град Македонска 

Каменица. 

Измената и дополнување на ГУП на град Македонска Каменица е согласно 

Законот за просторно и урбанистичко планирање и Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на општина   Македонска Каменица за 2013 год.  

Изработката на Измена и дополнување на ГУП за град Македонска 

Каменица ја изработува “Урбан – ДОО”- Штип и истиот ќе се изработува во две фази: 

Нацрт  план и Предлог план. 

Измените и дополнувањето на ГУП за град М.Каменица има основна цел – 

корекции кои се неминовни за понатамошен развој на градот во однос на 

проширување на планскиот опфат на градот, дефинирање на намената на новите 

површини, како и корекции на претходниот план према сегашните  и планираните 

потреби на корисниците на просторот. При тоа истиот треба да овозможи максимално 

искористување на условите кои ги нуди просторот, земјиштето, создадените 

вредности, реалните материјали и други можности на градот. 
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Изработката на изменување и дополнување на Генерален урбанистички 

план на град Македонска Каменица, општина Македонска Каменица е главно поради 

фактот дека постојниот Генерален урбанистички план на Македонска  Каменица беше 

изработен 1995, а  донесен 1996 год   и  во 2010 год  му истекува важноста.  

Досегашниот ГУП со урбан опфат од 124,00 ха е работен во едно друго време на 

планирање кога сопственоста на земјиштето  не беше одлучувачки фактор во 

планирањето. Сега во планирањето и урбаната намена на површините во голема 

мера мора да се почитуваат интересите на сопствениците на површините кои се 

урбанизираат. Затоа во 2013 започна постапка и се пристапи кон изменување и 

дополнување со проширување на опфатот на  Генералниот  урбанистички план на 

Македонска  Каменица на 200,40 ха. 

Проширувањето на опфатот на Генералниот урбанистички план на 

М.Каменица е кон околните маалски населби кои досега не беа опфатени со ГУП- от а  

во истите има легализирани објекти согасно Законот за постапување со бесправни 

изградени објекти за кои во иднина треба да се изврши урбанизација.     

 На изготвениот Нацрт план  за изменување и дополнување на Генерален 

урбанистички план на град Македонска Каменица, општина Македонска Каменица е 

извршена стручна ревизија   од друга независна фирма овластена за изработка на 

урбанистички планови и дадено е  мислење од стручна комисија формирана од 

градоначалникот на општината   Македонска Каменица согласно Законот за Просторно 

и урбанистичко планирање. Понатаму во постапката е спроведена стручна расправа, 

добиени се мислења од сите засегнати институции, за на крај да се добие и 

Согласност од Сектор за уредување на просторот при Министерството за транспорт и 

врски. 

                                                                                        Општина Македонска Каменица 

                                                                                       Одделение за урбанизам 

 

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 под  закуп  на недвижен имот сопственост 

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- 1227/1       Градоначалник 

16.06.2016 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 а во врска со член 67 од Законот за локалната 

самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) член 21 став 1 точка 32 од Статутот на 

општина Македонска Каменица  (“Службен Гласник на општина  Македонска 

Каменица” бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица  на седницата 

одржана на ден 16.06.2016  година, ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

за давање под  закуп  на недвижен имот сопственост на 

општина  Македонска Каменица 

 

Член 1 

 

 Со оваа одлука се утврдува недвижниот имот сопственот на оштина 

Македонска Каменица  кој ќе се издава под закуп , начинот и постапката за негово   

издавање под закуп,  како и проценетата  вредност на истиот.  

 

Член 2 

 

  Закупот на недвижниот имот сопственост на општина Македонска Каменица  ќе 

се изврши во постапка утврдена со Законот за користење и располагање со стварите 

на државните органи, по пат на електронско јавно наддавање.  

 

Член 3 

                                                                                                                                     

  Со оваа Одлука Ќе се издава под закуп  следниот недвижен имот: 

1. Сутерен на зграда на ООУ Св.Кирил и Методиј Македонска Каменица кој се наоѓа  

на КП број. 4287/1 , евидентиран во Имотен Лист број. 1452  КО Каменица, означен 

како број на зграда 2 влез 2 посебен дел од зграда Б1-1 –ДП, внатрешна површина од 

48 м2,  со утврдена пазарна вредност од  872.653,95 денари. 

2. Сутерен на зграда на ООУ Св.Кирил и Методиј Македонска Каменица кој се наоѓа  

на КП број. 4287/1 , евидентиран во Имотен Лист број. 1452  КО Каменица, означен 

како број на зграда 2 влез 3 посебен дел од зграда Б1-1 –ДП, внатрешна површина од 

35 м2,  со утврдена пазарна вредност од  570.996,48 денари. 

3. Сутерен на зграда на ООУ Св.Кирил и Методиј Македонска Каменица кој се наоѓа  

на КП број. 4287/1 , евидентиран во Имотен Лист број. 1452  КО Каменица, означен 

како број на зграда 2 влез 4 посебен дел од зграда Б1-1 –ДП, внатрешна површина од 

34  м2,  со утврдена пазарна вредност од   497.622,84  денари.    

     4.Деловен објект  и помошна просторија  кој се наоѓа на КП број .4429/2  

КО Каменица  запишан  во Имотен лист број.1502,  означен како зграда број 1, влез 1, 

кат ПРИЗ, стан 1, намена на зграда /посебен дел од зграда Б1-5 ДП, внатрешна 

површина од 81, м2 , и зграда број 1, влез 1, кат ПРИЗ, стан /, намена на зграда 

/посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина од 68, м2   со утврдена пазарна 

вредност од 2.531.104,60   денари. 

 

Член 4 

 

 За недвижниот имот кој ќе се издава под закуп почетна цена за  месечната 

закупнина изнесува 0,5 %  од проценетата пазарната вредност на недвижноста. 
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Член 5 

 

 За спроведување на постапката за јавно наддавање Градоначалникот на 

општина Македонска Каменица со Решение  број 09-41/2 од 18.05.2015 година, има  

формирано  Комисија за располагање со движни и недвижни ствари од редот на 

општинската администрација. 

 

Член 6 

 

 Одлуката стапува во сила осум дена од објавувањет во Службен Гласник на 

општина Македонска Каменица. 

   

                                                                               

Бр.08-1228/1                                                    Совет на општина М.Каменица  

16.06.2016 г.         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 финансов извештај на ФК 

“Каменица-Саса” Македонска Каменица за период од 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.09-1229/1        Градоначалник 

16.06.2016 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 16.06.2016 година донесе:   
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                                               О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  Годишен финансов извештај на ФК” Каменица - Саса” 

Македонска Каменица 

Член 1 

Советот на Општина Македонска Каменица го усвои годишниот финансов 

извештај на ФК „Каменица - Саса“ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2015 

година до 31.12.2015 година. 

Годишниот финансов извештај на ФК„Каменица - Саса“Македонска Каменица 

за периодот од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

 

 Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

гласник на Општина М.Каменица. 

Бр.08-1230/1              Совет на општина М.Каменица 

16.06.2016 г.         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 Решение  

 

1. Се прогласува Решението  за  разрешување и именување на  членови  на   

Училишен  Одбор на ООУ  “Св.Кирил и Методиј ” Македонска Каменица          

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09- 1231/1       Градоначалник 

16.06.2016 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 16.06.2016 година донесе: 
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 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

            За  разрешување и именување на  членови  на Училишен  Одбор на ООУ  

“Св.Кирил и Методиј ” Македонска Каменица   

 

Член 1 

 

      Од членови  на Училишниот Одбор на  ООУ “Св.Кирил и Методиј ” Македонска 

Каменица  се разрешуваат: 

1.Јованка Јаневска  

2.Елизабета Костадиновска 

 

                                                                     Член 2 

 

          За членови  на Училишниот Одбор на  ООУ “Св.Кирил и Методиј ” Македонска 

Каменица  се именува : 

1.Тодорка Велиновска               

2. Сања Дојчиновска 

Член 3 

 

 Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на општина М.Каменица. 

 

 

Бр.08-1232/1              Совет на општина М.Каменица 

16.06.2016 г.         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  Одлука за давање согласност за измена и дополнување на 

Правилникот за основите и мерилата за стекнување и критериумите за 

распределба на средствата за платите и другите надоместоци на лицата 

вработени во општинската администрација на ЕЛС Македонска Каменица.  

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

 

Бр.09-1233/1        Градоначалник 

16.06.2016 г.                       д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 
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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 16.06.2016 година донесе: 

                                                           О Д Л У К А  

За давање согласност за измена и дополнување на Правилникот за основите и 

мерилата за стекнување и критериумите за распределба на средствата за 

платите  и другите надоместоци на лицата вработени во општинската 

администрација на    ЕЛС Македонска 

 

Член 1 

Во Правилникот  за основите и мерилата за стекнување и критериумите за 
распределба на средствата за платите и другите надоместоци на лицата вработени во 
општинската администрација на ЕЛС Македонска Каменица бр.08-512/1 од 09.03.2012 
година и Анекс бр.09-641/1 од 18.03.2016 година на Правилникот за основите и 
мерилата за стекнување и критериумите за распределба на средствата за платите и 
другите надоместоци на лицата вработени во општинската администрација на ЕЛС 
Македонска Каменица  во член 8 по став 2 се додова нов став 3 кој гласи: 

 
 
 
- Поради видот и природата на работите што ги извршуваат, износот на 

платата на професионалните пожарникари во противпожарната 
единица се зголемува за 20% од нивната основна нето плата. 
 
 

Член 2 

 

Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-1234/1              Совет на општина М.Каменица 

16.06.2016 г.         Претседател 

М.Каменица            м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р 

 

 


