Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

Стр. 1

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 периодот
01.01.2015 година до 31.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 860/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

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 27.05.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Квартален извештај

Член 1
Советот на Oпштина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај на
Буџетот на Општина Македонска Каменица за 01.01.2015година до 31.03.2015 година.
Кварталниот извештај на Буџетот на Oпштина Македонска Каменица за период
01.01.2015 година до 31.03.2015 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.08-861/1
27.05.2015. г
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р
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Стр. 2

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 Буџетски календар
1. Се прогласува Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на
Општина М.Каменица 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- 862/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 27 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална
самоуправа (,,Сл.весник на Р.М” број 61/04) и член 39 од Статутот на општина
М.Каменица ,Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 27.05.2015
година ,донесе:
БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР
за подготовка и донесување на Буџетот на општина
М.Каменица за 2016 година
Можен датум

1.09.2015-30.09.2015

05.10.2015

Буџетски активности

Одговорност

Министерот за финансии
доставува Буџетски циркулар
во кој се содржани главните
насоки за изготвување на
предлог-Буџетите
за
наредната година и висината
на дотациите на Буџетот на
Р.М,кој им го доставува
општината

Министерство
финансии

за

Чл.21
од
Законот
буџетите (,,Сл.весник
Р.М,, бр.64/04) ,член
став 1 и 2 од Законот
финансирање
ЕЛС(,,Сл.весник
Р.М,,број 61/04)

за
на
27
за
на
на

Градоначалникот и Служба за Градоначалникот,Служба
финансии се состануваат за за финансирање и Буџет
да ги одредат приоритетите и
одредбите на буџетот за

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

Стр. 3

наредната година
10.10.2015

Буџетските информации се Служба за финансирање и
доставуваат
до
другите Буџет
одделенија на општината и
до сите општински локални
установи

25.10.2015

Проценката на трошоците и Одговорни лица
изготвените
програмски
активности
за
наредната Буџетски корисници
буџетска година се враќаат во
Одделението
за
финансирање и буџет од
останатите одделенија и од
општинските
буџетски
корисници

30.10.2015

1.Се собираат
барања
2.Барањата
анализираат
усогласуваат

буџетските Одделение за финасии и
буџет

се
и

3.Се изготвува билансот на
приходи
4.Се изготвува билансот на
расходи
Ноември /2015

Градоначалникот
ги
разгледува
и
одобрува
предложените
буџетски
пресметки и го одобрува
Предлог-Буџетот
подготвен
од Служба за финансирање и
Буџет

Ноември/Декември 2015

1.Предлог-Буџетот
доставува до Советот
општината

Градоначалник

се Градоначалник
на

2.Се одобрува содржината на
Предлог-буџетот и се дава на
достапност на јавноста
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Декември/2015

До Советот се доставува Градоначалник
конечен Предлог-Буџет од
страна на Градоначалникот

Декември/2015

Се води расправа во телата Комисија
на Советот на општината
финансии

Декември /2015

1.Седницата на Советот на Советот
на
општината за донесување на М.Каменица
Буџетот за наредната година

за

Буџет

и

општина

2.Доколку Советот не го усвои
Предлог-буџетот се донесува
Одлука
за
времено
финансирање согласно член
28 став 2 од Законот за
финасирање
на
ЕЛС(,,Сл.весник
на
Р.М,,бр.61/04)
1 Јануари/2016

Започнува
година

нова

Буџетска Градоначалник
Финансиска служба

Буџетскиот календар влегува во сила по објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Македонска Каменица.

Бр.08-863/1
27.05.2015.г
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
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
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Стр. 5

1. Се прогласува Решението за разрешување на член на Совет на Општина
М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 864/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 46 став 1 тачка 4 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 27.05.2015 година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување на член на Совет на Општина М.Каменица

Член 1

Советот на Oпштина Македонска Каменица донесе решение со кое се разрешува
Марија Спиридонова од член на Совет на Општина М. Каменица.

Член 2
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-865/1
27.05.2015.г
М.Каменица

Совет на Oпштина М.Каменица
Претседател
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:
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за одобрување на План за управување со отпад на
Општина М.Каменица за период 2015-2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 866/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 22 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 27.05.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на План за управување со отпад
Член 1
Советот на општина М.Каменица го усвои Планот за управување со отпад за
периодот 2015-2019 година.
Планот за управување со отпад за периодот 2015-2019 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 општина М.Каменица.

Бр.08-867/1

Советот на Општина М.Каменица

27.05.2015.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:

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

Стр. 7

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Огласот за запишување на
ученици во прва година во СОУ “Миле Јаневски Џингар “–М.Каменица во учебната
2014-2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 868/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

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 27.05.2015 година донесе:
О Д Л У К А
За давање на согласност
Член 1
Советот на Општина М.Каменица дава согласност на Огласот за запишување на
ученици во Прва година во СОУ “Миле Јаневски Џингар” М.Каменица во учебната
2014/2015 година.
Огласот за запишување на ученици во Прва година во СОУ “Миле Јаневски
Џингар” М.Каменица во учебната 2014/2015 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.08-869/1
27.05.2015.г
М.Каменица

Советот на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

Стр. 8

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 Програмата за самоевалуација за
работата на СОУ “Миле Јаневски Џингар “–М.Каменица за периодот 2012-2014
година и Нацрт извештајот од извршената самоевалуација во СОУ “Миле Јаневски
Џингар “–М.Каменица за периодот 2012-2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 870/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

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 27.05.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Програмата за самоевалуација и Нацрт извештајот од
извршената самоевалуација во СОУ Миле Јаневски Џингар М.Каменица за периодот
2012-2014 година .
Член 1

Советот на Општина М.Каменица ја усвои Програмата за самоевалуација за
работата на СОУ” Миле Јаневски Џингар” М.Каменица зa периодот 2012-2014 година и
Нацрт извештајот од извршената самоевалуација во СОУ” Миле Јаневски Џингар” за
периодот 2012-2014 година.
Програмата за самоевалуација за работата на СОУ” Миле Јаневски Џингар”
М.Каменица зa периодот 2012-2014 година и Нацрт извештајот од извршената
самоевалуација во СОУ” Миле Јаневски Џингар” за периодот 2012-2014 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 Општина М.Каменица.

Бр.08-871/1
27.05.2015.г
М.Каменица

Совет на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоси 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 Локален Акционен План
1. Се прогласува Локалниот Акционен План за родова рамноправност на Општина
М.Каменица за периодот 2015-2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 872/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

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 Oпштина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина М.Каменица
на седницата одржана на ден 27.05.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Локален Aкционен План
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Член 1

Советот на Општина М.Каменица го усвои Локалниот Акциониот план за родова
рамноправност на Општина М.Каменица за периодот 2015-2017 година.
Локалниот Акциониот план за родова рамноправност на Општина М.Каменица за
периодот 2015-2017 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

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

Бр.08-873/1
27.05.2015.г
М.Каменица

Советот на Општина М.Каменица
Претседател
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 финансиско обврзување на Општина М.Каменица
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 874/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Сл.

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

С т р . 11

Весник на РМ“, бр. 05/2002) и член од 21 од Статутот на општина Македонска
Каменица („Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица“ бр. 4/2005) Советот на
Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 27.05.2015 година
донесе:
О Д Л У К А
За финансиско обврзување на општина Македонска Каменица
Член 1
Оваа Одлука се донесува за потребите на општина Македонска Каменица за
аплицирање по повикот со реф.бр.01/2015 од „Програмата за зачувување на
природата во Македонија“ - координирана од: „HELVETAS Swiss Intercooperation“ и
„ФАРМАХЕМ“, поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка (ЅDС).
Општина Македонска Каменица поднесе проектен концепт под наслов „Да
растеме здраво во пријатна и чиста средина“, во рамки на Повикот за предлози
на општините од Брегалничкиот слив, реф.бр 01/2015 до Локалната проектна
канцеларија на Програмата за зачувување на природата во Македонија лоцирана на
адреса: ул. Маршал Тито 3, Пехчево, 2326, Република Македонија.
Член 2
За спроведување на овој проект општина Македонска Каменица се обврзува
од својот буџет да обезбеди финансиско учество максимум 50% (350.000 денари) од
износот на максималната финанасиска поддршка од Програмата за зачувување на
природата во Македонија која може да ја добијат апликантите за имплементација на
проект кој изнесува 700.000 МКД по проект, без вклучен ДДВ:
Член 3
Општина Македонска Каменица своето учество ќе го уплати на посебна
донаторска сметка специјално отворена за реализација на проектот „Да растеме
здраво во пријатна и чиста средина“ кој ќе биде регистриран во СЕП (Секторот за
Европски Прашања).
Член 4
Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Бр.08-875/1
27.05.2015.г
М.Каменица

Совет на Општина М.Каменица
Пратседател
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:

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

С т р . 12

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 еднократна парична помош на физички лица за 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 876/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

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 27.05.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај

Член 1
Советот на Општина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за
исплатени парични средства за еднократна парична помош на физички лица за 2014
година.
Годишниот извештај за исплатени парични средства за еднократна парична помош
на физички лица за 2014 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 општина М.Каменица.

Бр.08-877/1
27.05.2015.г
М.Каменица

Совет на Oпштина М.Каменица
Претседател
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 Програма
1. Се прогласува Програмата за изработка на урбанистички планови за села на
подрачјето на Општина М.Каменица 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- 878/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл.
весник на РМ бр.199/2014, 44/2015) 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 _27.05.2015_ год. донесе

ПРОГРАМА
За изработка на урбанистички планови за села на подрачјето на општина
Македонска Каменица за 2015 година

Урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со
донесување и спроведување на урбанистички планови и урбанистичко-планска
документација со цел да се обезбеди уредување и хуманизација на просторот и
заштитата и унапредување на животната средина и природата.
Заради поттикнување и забрзување на процесот на уредување на просторот и
според потребите и обезбедувањето на финансиски средства, општина Македонска
Каменица донесува годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички
планови за село со кои се врши урбанизација за следниве села:

1. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА
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С т р . 14

1.Урабнистички план за село Моштица, маала Горен Павлиш дол, маала Бабанец,
маала Грмовци, Чаушка маала, маала Демеци, Влаинска маала, Трнарска маала, маала
Селото, Селишка маала, Старо село .
2.Урбанистички план за село Саса, (локалитети околу регионален пат Р1210)
маала Раздол, маала Школо, маала Јагодина река .
3.Урбанистички план за село Луковица, Папковска маала, Врвачка маала,
Дракарска маала, кај Школо, маала Божанци.

Бр.08-879/1

Совет на општина М. Каменица

27.05.2015.г
М.Каменица

Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски спец.интернист с.р

Образложение
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање за изработување на
урбанистички планови и тоа: генерални урбанистички планови, детални урбанистички
планови, урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место општината
донесува годишна Програма.
Во програмата за изработка на урбанистички планови се наведени локалитети за
населени места и тоа :
-село Саса со маалите десно од регионалниот пат Р1210, маала Раздол, м.в.
Школа, Јагодна река со урбан опфат од околу 40 ха.
-село Моштица , маала со опфат од маала Павлиш дол, Бабенец, Грамовци,
Чаушка маала, Демеци, Влаинска маала, Трнарска маала, Селото, Селишка маала,
Старо село ,со урбан опфат од 80 ха.
и село Луковица, маала Папковска маала, Врвачка маала, Дракарска маала, кај
Школо, Божанци со опфат од околу 50 ха.
Погоре наведениот предлог на локалитети за изработување на урбанистички
планови за села е даден врз основа на досегашните согледувања и потреби од изработка
на урбанистички планови за села , како и легализираните објекти согласно Законот за
постапување со бесправно изградени објекти и нивното вклопување во идната планска
урбанистичка документација.
При тоа посебно се истакнува фактот дека за село Саса и село Моштица
изработените општи акти согласно одлука од Совет бр.07-365/1 , бр.07-364/1 од
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27.07.2005 година се веќе истечени и неважечки, а со тоа и начинот и постапката за
изградба во руралните средини е потполно оневозможена.
Останува потреба од изработка на урбанистички планови за села за повеќе маали
во руралните средини за кои не постои регулатива во однос на урбанизација и начин на
изградба.
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 вклопување на бесправно изградени објекти во идна
урбанистичка планска документација.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-880/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени
објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13,
44/14, 115/14 и 199/14), Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планската документација (Сл. весник на РМ бр. 23/11, 54/11 и 162/12) 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 27.05.2015 год
донесе
ОДЛУКА
За вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичка планска
документација

Член 1

За поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти на
територијата на општина Македонска Каменица кои се надвор од постојните урбани
опфати на населените места во општината од следните лица:
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1. Малин Стоиловски со место на живеење во с.Саса во Македонска Каменица, кој бара
утврдување на правен статус на бесправен објект семејна куќа, означена како зграда број
1 изградена на КП бр.2280 во м.в.,,Илијови Ливади,, и КП бр.2290 во м.в.Црешница КО
Саса, општина Македонска Каменица.
2. Панте Трајковски со место на живеење во с.Моштица во Македонска Каменица, кој
бара утврдување на правен статус на бесправен објект семејна куќа и помошни објекти,
означени како зграда број 2, 5 и 6, изградени на КП бр.3884 во м.в.,,Извор,, КО Моштица,
општина Македонска Каменица.
3. Здравко Трајковски со место на живеење во с.Моштица во Македонска Каменица, која
бара утврдување на правен статус на бесправен објект семејна куќа и помошни објекти,
означена како зграда број 1, 3 и 4 изградена на КП бр.3884 во м.в.,,Извор,,КО Моштица,
општина Македонска Каменица.
4. Јоцо Ѓорѓиевски со место на живеење во с.Саса во Македонска Каменица, кој бара
утврдување на правен статус на бесправен објект семејна куќа, означена како зграда број
1 изградена на КП бр. 4122 во м.в.,,Река,,КО Саса, општина Македонска Каменица.
5. Стојко Георгиевски со место на живеење во с.Лески во Виница, кој бара утврдување на
правен статус на бесправен објект викенд куќа, означена како зграда број 1 изградена на
КП бр. 3610 во м.в.,,Цоцевска маала,,КО Дулица, општина Македонска Каменица.

Советот на општина Македонска Каменица констатира дека може да се изврши
проширување на урбаниот плански опфат на населените места и бесправните објекти да
се вклопат во идните урбанистички планови.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.08-881/1
27.05.2015.г
М.Каменица

Совет на општина М. Каменица
Претседател
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
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За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет за реализација на Проектот
за локален пат отклон од пат P до маала “Мечкарето” во с.Саса.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 882/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(“ Службен весник на
РМ” бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина Македонска Каменица (“Службен
гласник на општина М.Каменица” бр.4/2005) Советот на општина Македонска Каменица
на седницата одржана на ден 27.05.2015 година донесе:
ОДЛУКА
За утврдување на приоритети
Член 1
Согласно барањето ПРР-321 за користење средства од програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година финансирани од Агенција за финансиски
поддршка во земјоделството и руралниот развој, Советот на општина Македонска
Каменица дава приоритет на реализација на Проектот за локален пат отклон од пат Р
208 до маала Мечкарето во с.Саса.
Член 2
Општина Македонска Каменица за наведениот приоритет има Основен проект
изработен од ТДГР “Геоинг” ДОО Делчево, со тех.бр.901-11 од 2011 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.
Бр.08-883/1
27.05.2015.г
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица
Претседател
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
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1. Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет за изработка на
урбанистички планови за населени места-села.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 884/1
Градоначалник
27.05.2015 г.
д-р Дарко Митевски с.р
М.Каменица
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа( “Службен весник на РМ”
бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина Македонска Каменица (“Службен гласник на
општина М.Каменица” бр.4/2005) Советот на општина Македонска Каменица на
седницата одржана на ден 27.05.2015 година донесе

ОДЛУКА
За утврдување на приоритети
Член 1
Согласно барањето ПРР-322 за користење средства од програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година финансирани од Агенција за финансиски
поддршка во земјоделството и руралниот развој, Советот на општина Македонска
Каменица дава приоритет на изработка на урбанистички планови за населени места –
села .
Член 2
Општина Македонска Каменица за наведениот приоритет ги опфаќа следните
локалитети:
1.Урабнистички план за село Моштица, маала Горен Павлиш дол, маала Бабанец,
маала Грмовци, Чаушка маала, маала Демеци, Влаинска маала, Трнарска маала, маала
Селото, Селишка маала, Старо село .
2.Урбанистички план за село Саса, (локалитети околу регионален пат Р1210)
маала Раздол, маала Школо, маала Јагодина река .
3.Урбанистички план за село Луковица, Папковска маала, Врвачка маала,
Дракарска маала, кај Школо, маала Божанци .

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.
Бр.08-885/1
27.05.2015.г

Совет на ЕЛС М.Каменица
Претседател

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26
М.Каменица

С т р . 19

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 утврдување на приоритет за реализација на Проектот
за локални патишта во с.Цера до Стамболиска и Гербенска маала.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-886/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа( “Службен весник на
РМ” бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина Македонска Каменица (“Службен
гласник на општина М.Каменица” бр.4/2005) Советот на општина Македонска Каменица
на седницата одржана на ден 27.05.2015 година донесе:

ОДЛУКА
За утврдување на приоритети

Член 1
Согласно барањето ПРР-322 за користење средства од програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година финансирани од Агенција за финансиски
поддршка во земјоделството и руралниот развој, Советот на општина Македонска
Каменица дава приоритет на Проектот за локални патишта во с. Цера до Стамболиска и
Гребенска маала.
Член 2
Општина Македонска Каменица за наведениот приоритет има Основен проект
изработен од ТДГР “Геоинг” ДОО Делчево, од 2015 година.

Член 3

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

С т р . 20

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

Бр.08-887/1

Совет на ЕЛС М.Каменица

27.05.2015.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 утврдување на приоритет за реализација на Проектот –
Уредување на селско –туристички комплекс “Еленец” и адаптација на зграда 2,3 и
5, с.Цера М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-888/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа( “Службен весник на РМ”
бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина Македонска Каменица (“Службен гласник на
општина М.Каменица“ бр.4/2005) Советот на општина Македонска Каменица на
седницата одржана на ден 27.05.2015 година донесе:

ОДЛУКА
За утврдување на приоритети

Член 1
Согласно барањето ПРР-323 за користење средства од програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година финансирана од агенција за поддршка во
земјоделството и руралниот развој, Советот на општина Македонска Каменица дава
приоритет на проектот –Уредување на селско-туристички комплекс Еленец и адаптација
на зграда 2,3 и 5 , с.Цера - Македонска Каменица.

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

С т р . 21

Член 2
Општина Македонска Каменица за наведениот приоритет има Основен проект
изработен од Друштво за градежништво, архитектура, проектирање, инженеринг и дизајн
– Атриум студио од Штип, од 2015 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.
Бр.08-889/1
27.05.2015.г
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица
Претседател
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
Оливер Васевски од М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-890/1
Градоначалник
27.05.2015 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 Општина М.Каменица
на седницата одржана на ден 27.05.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на барање за исплата на парични средства

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

С т р . 22
Член 1

Советот на Oпштина М.Каменица го усвои барањето на Оливер Васевски од
М.Каменица за парична помош за учество на 9-тата “Меѓународна олимпијада по
астрономија и астрофизика” која ќе се одржи во периодот од 26.07.2015 година до
04.08.2015 година во Семеранг,Индонезија.
Барањето на Оливер Васевски е составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Од Буџетот на Општина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ од
30.000,00 денари на сметката на Оливер Васевски од М.Каменица.

Член 3

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

Бр.08-891/1
27.05.2015.г
М.Каменица

Советот на Општина М.Каменица
Претседател
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 Виолета Цветковска од с.Луковица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 892/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Грагоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

С т р . 23

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 Општина М.Каменица
на седницата одржана на ден 27.05.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на барање за исплата на парични средства
Член 1

Советот на Општина М.Каменица го усвои барањето на Виолета Цветковска од
с.Луковица за парична помош за печатење на поезија и проза.
Барањето на Виолета Цветковска е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Од Буџетот на Општина М.Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од
10.000,00 денари на сметката на Виолета Цветковска од с.Луковица.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во
Слушбен гласник на Општина М.Каменица.
Бр.08-893/1
27.05.2015.г
М.Каменица

Советот на Општина М.Каменица
Претседател
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

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

С т р . 24

За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување за барање за исплата на парични средстa
на Борис Ристовски од с.Тодоровци.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 894/1
Градоначалник
27.05.2015 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 Општина М.Каменица
на седницата одржана на ден 27.05.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на барање за исплата на парични средства
Член 1
Советот на Општина М.Каменица го усвои барањето на Борис Ристовски од
с.Тодоровци за парична помош за болничко лекување.
Барањето на Борис Ристовски е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на Општина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ од
30.000,00 денари на сметката на Борис Ристовски од с.Тодоровци.
Член 3

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

Бр.08-895/1
27.05.2015.г
М.Каменица

Советот на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

С т р . 25

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 учениците од девето одделение во ООУ“Св.Кирил и Методиј” М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 896/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

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 Општина М.Каменица
на седницата одржана на ден 27.05.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на барање за исплата на парични средства
Член 1
Советот на Општина М.Каменица го усвои барањето на учениците од девето
одделение од ООУ” Св.Кирил и Методиј М.Каменица” за исплата на парични средства за
организирање на завршна средба. .
Барањето на учениците е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на Општина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ од
10.000,00 денари на сметката на ДООЕЛ” АС –ИДНИНА” М.Каменица.
Член 3

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

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26
Бр.08-897/1
27.05.2015.г
М.Каменица

С т р . 26

Советот на Општина М.Каменица
Претседател
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 Здружението на пензионери М.Каменица за покривање на трошоците за
организирање на “Бабина баница “
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-898/1
27.05.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

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 Општина М.Каменица
на седницата одржана на ден 27.05.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на барање за исплата на парични средства

Член 1
Советот на Општина М.Каменица го усвои барањето на Здружението на
пензионери од М.Каменица за исплата на парични средства за покривање на трошоците
за организирање на” Бабина баница” .

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

С т р . 27

Барањето Здружението на пензионери од М.Каменица за исплата на парични
средства за покривање на трошоците за организирање на”Бабина баница“ е составен
дел на оваа Одлука.

Член 2
Од Буџетот на Општина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ од
20.000,00 денари на сметката на Здружението на пензионери. М.Каменица.

Член 3

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

Бр.08-899/1
27.05.20156.г
М.Каменица

Советот на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

С т р . 28

Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр.26

С т р . 29

