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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.27

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 верификација на мандатот на нов 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.09-1018/1
19.06.2015 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 19.06.2015 година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За верификација на мандатот на нов член на Совет на Општина М.Каменица

Член 1
Советот на Oпштина Македонска Каменица донесе решение со кое се
верификува мандатот на Валентина Васевска како нов 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.08-1019/1
19.06.2015г.
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 Решение
1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на претседател на
Комисијата за мандатни прашања,избори и именувања.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1020/1
19.06.2015 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 19.06.2015 година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување и именување на претседател на Комисијата за мандатни
прашања,избори и именувања

Член 1
Од претседател на Комисијата за мандатни прашања,избори и именувања на
Советот на Oпштина Македонска Каменица се разрешува Mарија Спиридонова.

Член 2
За претседател на Комисијата за мандатни прашања,избори и именувања на
Советот на Oпштина Македонска Каменица се именува Маја Велиновска .
Член 3
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-1021/1
19.06.2015г.
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 Решение
1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на претседател на
Одборот за јавни и комунални дејности.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1022/1
19.06.2015 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 19.06.2015 година донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување и именување на претседател на Oдборот за јавни и
комунални дејности

Член 1
Од претседател на Одборот за јавни и комунални дејности се разрешува
Mарија Спиридонова.
Член 2
За претседател на Одборот за јавни и комунални дејности се именува
Валентина Васевска.

Член 3
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-1023/1
19.06.2015г.
М.Каменица

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

4
Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.27

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 член на Одборот за
опшествени дејности.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1024/1
19.06.2015 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 19.06.2015 година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување и именување на член на Oдборот за општествени
дејности
Член 1
Од член
Спиридонова.

на Одборот за општествени

дејности се разрешува

Mарија

Член 2
За член на Одборот за општествени дејности се именува Валентина Васевска.
Член 3
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-1025/1
19.06.2015г.
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 Решение
1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на член на Одборот за
месна самоуправа.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1026/1
19.06.2015 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 19.06.2015 година донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување и именување на член на Oдборот за месна самоуправа

Член 1
Од член на Одборот за месна самоуправа се разрешува Mарија Спиридонова.

Член 2
За член на Одборот за месна самоуправа се именува Валентина Васевска.
Член 3
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-1027/1
19.06.2015г.
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 Решение
1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на претседател на
Комисијата за Статут и прописи.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1028/1
19.06.2015 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 19.06.2015 година донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување и именување на претседател на Комисијата за Статут и
прописи
Член 1

Од претседател на Комисијата за Статут и прописи се разрешува
Спиридонова.

Mарија

Член 2
За претседател на Комисијата за Статут и прописи
Јовановски .
Член 3

се именува Александар

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.
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Бр.08-1029/1
19.06.2015г.
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:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение
1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на член на Комисијата
за родова рамноправност.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1030/1
19.06.2015 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 19.06.2015 година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување и именување на член на Комисијата за родова
рамноправност
Член 1
Од член на Комисијата за родова рамноправност
Спиридонова.
Член 2

се разрешува

Mарија

За член на Комисијата за родова рамноправност се именува Валентина
Васевска .
Член 3
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-1031/1
19.06.2015г.
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 Решение
1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на член на Управен
Одбор на ЈП “Доминг” М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1032/1
Градоначалник
19.06.2015 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 Општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2015 година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување и именување на член на Упрвниот Одбор на ЈП
“Доминг” М.Каменица
Член 1
Од член на Управниот Одбор на JП “Доминг” М.Каменица се разрешува Дарко
Василовски.
Член 2
За член на Управниот Одбор на ЈП “Доминг” М.Kаменица се именува Даниела
Петровска Дончевска .
Член 3
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-1033/1
19.06.2015г.
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 усвојување на Ребаланс (измени и дополнување)
на Буџетот 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.09-1034/1
19.06.2015 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 19.06.2015 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Ребаланс (измени и дополнување) на
Буџетот на општина М.Каменица за 2015 година
Член 1
Советот на Општина М.Каменица го усвои Ребалансот (измени и дополнување)
на Буџетот на Општина М.Каменица за 2015година
Ребалансот (измени и дополнување) на Буџетот на Општина М.Каменица 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.08-1035/1
19.06.2015г.
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 Одлука
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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.09-1036/1
19.06.2015 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 19.06.2015 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:
1. Ване Костадиновски со адреса на живеење на ул,,Валевичарска,,бб во Македонска
Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална
станбена куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.1470 во м.в.,,Липовица,,
КО Каменица, општина Македонска Каменица.
2. Ѓорѓи Костадиновски со адреса на живеење на ул,,Валевичарска,,бб во Македонска
Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална
станбена куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.3948 во м.в.,,Церска,,
КО Каменица, општина Македонска Каменица.
3. Блажо Ивановски со адреса на живеење во с.Моштица во Македонска Каменица,
која бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална станбена
куќа, означена како зграда број 1 и индивидуална станбена куќа, означена како зграда
број 3 изградени на КП бр.4793 во м.в.,,Мачуканица,,КО Моштица, општина
Македонска Каменица.
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4. Ферчо Ристовски со адреса на живеење во с.Луковица во Македонска Каменица, кој
бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална станбена куќа,
означена како зграда број 1 и помошна зграда, означена како зграда бр.2 изградени на
КП бр. 1601/2 во м.в.,,Бачјата,,КО Луковица, 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.08-1037/1
19.06.2015г.
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 Програма
1. Се прогласува Програмата за собирање и транспортирање на комунален цврст
отпад за 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.09-1038/1
19.06.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 19 од Законот за управување со отпадот (“Службен весник
на Република Македонија“ број 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12,
147/13 и 163/13), член 60 и 64 од Законот за животна средина (“Службен весник на
Република Македонија“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,
123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), член 7 од Законот за комуналните декности (“Службен
весник на Република Македонија“ број 95/12, 163/13 и 42/14), Советот на општината
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 19.06. 2015 година, донесе
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ПРОГРАМА
за собирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад за општината
Македондка Каменица за 2015 година
I ВОВЕД
Општината Македонска Каменица и ЈП “Камена Река“-Македонска Каменица, со
изготвувањето и усвојувањето на оваа Програма се стремат кон исполнување на две
основни цели и тоа: прво-имплементацијата на законската регулатива од областа на
управувањето со отпадот и заштитата на животната средина и второ-подобрување и
осовременување на оперативното работење со воведување на нови техники и
технологии во процесот на работењето. За реализација на оваа Програма ќе биде
задолжено Јавното Претпријатие “Камена Река“-Македонска Каменица кое
претпријатие прилично е организирано и има воспоставено добра соработка со
корисниците на услугите во собирањето и транспортирањето на комуналниот цврст
отпад. За целосно собирање на отпадот од населеното подрачје на општината не
може да зборуваме од причини што селските средини се од доста разбиен тип и
патната инфраструктура не е целосно изградена.
Кај граѓаните досега постоеше ниска еколошка свест и затоа од страна на
општината се финансирани и набавени корпи за селектирање на отпадот во градската
средина како и контејнери за собирање на отпадот по селските средини каде имаме
поголема концентрација на население.
Се надеваме дека идните Програми за управувањето со отпадот ќе бидат доста
по целисходни и ќе бидат насочени во правец на заштита на животната средина,
воведување на нови техники и технологии во управувањето со отпадот, понатаму
третман на отпадот за искористување на истиот како суровина за приозводство на
енергија, подигање на јавната свест и зголемен мониторинг со цел намалување на
штетните влијанија врз животот и здравјето на луѓето.
Со цел исполнување на обврските од Законот за управувањето со отпадот,
Јавното Претпријатие “Камена Река“-Македонска Каменица, ќе ги ориентира
работните активности во правец кон следното:
• селективен пристап во управувањето со отпадот;
• искористување на употребливите состојки од отпадот и
• спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина, во
интерес на заштита на здравјето на луѓето.
Во функција на исполнување на наведените цели мора да се обезбеди
почитување на основното начело: создавачот на отпадот е одговорен за сопствениот
создаден отпад. Од тие причини, општината обезбеди и на неколку места во урбаната
средина постави корпи за селектирање на отпадот. На тој начин ЈП “Камена Река“,
како давател на услугата веќе може да ги применува начелата на: универзалност на
услугите, недискриминација, одржливост на услугите, квалитет и ефикасност,
транспарентност, економски прифатлива цена и поголема територијална покриеност
во поглед на давањето на услугите.
Почитувајќи го пак начелото: загадувачот плаќа, интегрираното управување со
отпадот се наметнува како императив па така општината заедно со јавното
претпријатие имаат и ќе имаат целосен увид во вкупните количина на создаден отпад,
за да може во иднина да го планира управувањето со истиот.
II ОПШТ ДЕЛ
Со оваа Програма се определува и планира начинот и динамиката на собирање
и транспортирање на комуналниот цврст отпад што се продуцира на подрачјето на

13
Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.27
општината Македонска Каменица, начинот на отстранувањето-депонирањето на
отпадот, организационо-техничката опременост како и начинот на финансирањето на
активностите. Програмата е усогласена со законските акти кој важат на ниво на
државата и со Планот за управување со отпадот изготвен од општината за кои имаме
Решение за одобрување на истиот од соодветното министерство за животна средина
и перосторно планирање.
При постапувањето со комуналниот и другите видови неопасен отпад, ЈП
“Камена Река“ ќе се раководи според начелата: приоритет при управувањето со
отпадот, заштита на животната средина, претпазливост, блискост, универзалност на
услугите и начелото загадувачот плаќа.
Со програмата се опфатени сите делови од населените места во општината а
димензионирањето на нивото на услугите и динамиката на извршувањето ќе
претставува заокружена целина со почитување на урбаните, културните и социјалните
навики на живеењето. Во зависност од бројот и видот на садовите за времено
сместување на комуналниот отпад утврдена е динамиката на собирање и
транспортирање на истиот, што е исклучиво во интерес на задоволување на
потребите на граѓаните, односно на корисниците на услугите. Целокупниот цврст
комунален отпад како од домаќинствата така и од стопанските субјекти и насобраниот
отпад од јавните површини во Македонска Каменица со специјални возила
прилагодени за таа намена, се транспортира и депонира во градстата депонија на
Каменички рид.
III ОПЕРАТИВЕН ДЕЛ
Јавното претпријатие “Камена Река“-Македонска Каменица е технички
оспособено и добро организирано со стручен и обучен кадар и има добра соработка со
корисниците на услугите. Активностите околу управувањето со отпадот се базирани на
организираното собирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад од урбаната
средина како и дел од селските средини и истите се усогласени со законската
регулатива.
Динамиката за собирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад е
утврдена во зависност од:
• густина на населението;
• количина на создадениот отпад;
• културните навики на населението;
• инфраструктурно-сообраќајните услови и од
• видот и бројот на садовите за собирање на комуналниот отпад.
Во продолжение следува прегледот на динамиката на собирање на отпадот од
домаќинствата: колективни и индивидуално домовање, собирање на отпадот од
селските средини како и собирање на комуналниот отпад од индустрискиот круг на
рудникот “Саса“ и конфекцискиот отпад создаден од конфекциските фабрики кои
функционираат на подрачјето на општината, по работни денови:
ПОНЕДЕЛНИК
вид на возило

населено место

Марка: МАН

Македонска
Каменица
колективно домовање
Населба
Цинкара,
населба Горна река и
населба Долна река

Трактор ИМТ 539

време
насобирање направени тури
наотпадот
7.00-13.00 часот

3

7.00-12.00 часот

2
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ВТОРНИК
вид на возило

населено место

Марка: ИВЕКО

Луковица,
Косевица,
Дулица
Каменица
Камедонска Каменица,
колективни и отпад пред
деловни објекти

Марка: МАН

време на собирање на направени тури
отпадот
Тодоровци,
7.00-14.00 часот
6
Моштица
и
стара
7.00-12.00 часот

2

СРЕДА
вид на возило
Марка: МАН

населено место

време на собирање на направени тури
отпадот
Македонска
Каменица
7.00-13.00 часот
2
индивидуално домовање

ЧЕТВРТОК
вид на возило
Марка: ИВЕКО
Макра: МАН

населено место

време на собирање на направени тури
отпадот
с.
Саса,
отпад
од
7.00-14.00 часот
3+1
индустриски круг на рудник
Саса
и
индустрискиконфекциски
отпад
одтекстилните
фабрики
воМакедонска
Каменица,
како и собирање на отпад
по потреба од урбанизиран.
дел
од
Македонска
Каменица

ПЕТОК
вид на возило
Марка: МАН
Трактор ИМТ 539

населено место

време на собирање на направени тури
отпадот
Македонска Каменица,
7.00-13.00 часот
2
индивидуално
и
колективно домовање
Македонска
Каменица
7.00-12.00 часот
4
индивидуално домовање

Според податоците добиени од ЈП “Камена Река“-Македонска Каменица со
организирано подигнување на отпадот преку системот на изнесување се опфатени
околу 1.500 домаќинства од урбаната средина и околу 350-400 од руралните средини.
Отпадот од домаќинствата од урбаната средина редовно се подигнува од соодветно
стандардизирани специјални садови за собирање на отпадот со зафатнина од 1,1 м3
чија што бројна состојба е 140. Од руралните пак средини отпадот се собира односно
подига од специјализирани садови со зафатнина од 5 м3. Комуналниот цврст отпад од
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индустрискиот круг на рудник Саса и конфекцискиот отпад се собира во контејнери со
зафатнина од 5 м3. Бројната состојба на контејнерите со зафатнина од 5 м3 е 36. Во
одредени делови од урбаната средина како што се неселбите: Горна Река, Долна
Река и Цинкара се поставене пластични канти за отпад со зафатнина од 0,12 м3.
Бројната состојба на тие канти е 80. Во близината на големите маркети и прометните
деловни објекти во Македонска Каменица или поточно на 5 локации се поставени 10,
корпи за селектиран отпад или поточно: 5 корпи за отпад од хартија и исто толку за
отпад од пластика. Динамиката на собирање на отпадот од правните субјекти се
определува договорно, според потребите и создаденото количество на комунален
цврст опоад.
Целокупниот комунален цврст отпад кои се собира од сите корисници се
транспортира во градската депонија за комунален оппад каде истиот се депонира.
Според искуствата од претходните години во текот на 2015 година се планира на
градската депонија да се депонира околу 2.500 тони комунален цврст отпад. Имајќи ги
во предвид сознанијата дека во земјите со нај развиените економии, годишно по жител
се продуцираат 349 кг. отпад, колку за илустрација споредбено за наши услови на
годишно ниво се продуцираат по околу 250-300 кг. отпад по жител, што е сепак реална
бројка.
За собирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад од урбаната
средина и опфатениот дел од руралните стредини, секојдневно или на повик, ќе се
врши ангажирање на потребниот број возила и работници. Собирањето и
транспортирањето на комуналниот отпад се врши со специјални возила за таа намена
и прилагодени садови за времено складирање на отпадот.
Во продолжение е даден табеларен преглед на техничката опременост на ЈП
“Камена Река“-Македонска Каменица со специјални возила за собирање и
транспортирање на комуналниот цврст отпад.
Вид на возило

Марка на возило

Тип на возило

Број на возила

Година
на
производство
2001
1988 2013

камион преса
МАН
L 20
1
камиони
за ТАМ и ИВЕКО
130Т
1
големи
контејнери
Трактор
ИМТ
539
1
1985
Роволопач
СКИП
ЈCB3x
1
2010
Мичиген
ULT
160
1
1992
Од прегледот се гледа дека возниот парк на претпријатието сеуште е во
функционална одржливост. Дефектите на позастарените возила е нормално дека се
почести а поправките изискуваат и повеќе средства. Со оглед на фактот дека со
собирањето на комуналниот отпад по селските средини опфатот на површината каде
се врши услугата е поприлично зголемен, за нормално, без застој и во континуитет да
се продолжи со работењето, обезбедено е ново возило ИВЕКО со година на
производство 2013. Обновувањето на машинскиот парк во голена мера ке зависи и од
понатамошното управување со отпадот. Претходните констатации се базираат на
фактот дека во 2014 гопдина е изготвена физибилити студија на ниво на Источниот
плански регион за тоа колку количински и со кој квалитет се продуцира отпад од
Источниот плански регион каде и Македонска Каменица како општина реално припаѓа.
Од аспект на одржливост на претпријатеието а со цел да му се помогне во
понатамошното позитивно работење и да се обезбеди одреден степен на развој на
претпријатието, во соработка со општината потребно е да се обезбедат барем уште 10
корпи за собирање на селектиран отпад, 15 канти со зафатнина од 1,1 м3, 5
контејнери со зафатнина од 5 м3 и 100-200 пластични корпи со зафатнина од 0,12 м3
кои ќе бидат поставени по улиците: “Македонска“ и “Илинденска“.
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Во функција пак на извршување на основната дејност (собирање и транспортирање
на комуналниот отпад) а со цел успешно спроведување на предложената Програма,
потребни се следните ресурси-работна рака).
1 управител со отпад
3 возачи на специјални возила
5 работника за изнесување на отпадот и сметот
2 ракувачи со градежни машини
1 работник за одржување на возилата.
IV. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Надзорот над извршувањето на Програмата за собирање и транспортирање на
комуналниот цврст отпад, како од градската така и од селските средини во општината
Македонска Каменица, за 2015 година ќе врши надлежен општински орган при
Одделението за инспекциски надзор.
Инспекцискиот надзор ќе го извршува Општинскиот комунален инспектор за
подрачјето на општината и комуналните редари.
Бр.08-1039/1
19.06.2015г.
М.Каменица

СОВЕТ НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА 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 отстранување на објект и бришање од јавната книга
на недвижности.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1040/1
Градоначалник
19.06.2015 г.
д-р Дарко Митевски с.р
М.Каменица
Врз основа на член 99 став 2 од Законот за градење (“Сл.весник на Р.М“
бр.130/09,124/10,18/11,36/11,13/12,144/13,25/13,79/13,137/13,163/13,27/14,28/14,42/14,1
15/14,149/14,187/14,44/15),а во врска со Записник за констатација Ип 1 бр.10-22 од
15.06.2015.година и Решение бр.10-22 од 16.06.201. година донесени од страна на
Овластениот градежен инспектор при Општина М.Каменица 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 19.06.2015. година донесе:
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ОДЛУКА
За отстранување на објект и бришење од јавната книга на недвижности

Член 1
Со оваа Одлука ќе се изврши отстранување на објект кој е сопственост на КИЦ
“Романса” М. Каменица, заради нефункционалност на објектот и реализација на
Деталан урбанистички план.

Член 2
За отстранување на објектот е донесен Записник за констатација Ип 1 бр.10-22
од 15.06.2015. година и Решение бр.10-22 од 16.06.2015. година од страна на
Овластен градежен инспектор од Општина М.Каменица.

Член 3
Предмет на отстранувањето е градежен објект кој се наоѓа на КП бр. 4287/1
КО М.Каменица ул” Маршал Тито”бр.8/А М.Каменица бр.на зграда 7,намена на
зграда(зграда за култура,уметност и информации) влез 001 и 002, кат ПО со површина
од 102 и 75 м2,право на сопственост 831,заведени во имотен лист бр.1316(лист В) КО
М.Каменица,сопственост на КИЦ “Романса” М. Каменица.

Член 4
Барање за добивање на одобрение за отстранување на објектот ќе поднесе
КИЦ ”Романса” М.Каменица до Општина М.Каменица.

Член 5
Со отстранување на објектот престанува правото на сопственост врз објектот и
на барање на Општина М.Каменица заедно со првосилно одобрение за отстранување
на објектот органот надлежен за водење на јавна книга за запишување на правата на
недвижностите, ќе ги избрише запишаните права од катастерот на недвижности.

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина М.Каменица.
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Бр.08-1041/1
19.06.2015г.
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 Одлука
1. Се прогласува Одлуката за неусвојување на барање за исплата на парични
средстa на Бошко Стаменковски од М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1042/1
19.06.2015 г.
М.Каменица

Грагоначалник
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
М.Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За неусвојување на барање

Член 1
Советот на Општина Македонска Каменица не го усвои барањето на Бошко
Стаменковски од М.Каменица за покривање на трошоци за европско такмичење во
powerlifting & bench press во Англија.
Барањето на Бошко Стаменковски е составен дел на оваа Одлукa.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на Општина М.Каменица.
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Бр.08-1043/1
19.06.2015г.
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 Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување за барање за исплата на парични
средстa на Филип Митровски од М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1044/1
19.06.2015 г.
М.Каменица

Грагоначалник
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 19.06.2015 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 Филип Митровски од
М.Каменица за парична помош за учерство на Меѓународна олимпијада во
Мумбаи,Индија.
Барањето на Филип Митровски е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на Општина М.Каменица ќе се исплатат парични средства во износ
од 30.000,00 денари на сметката на Филип Митровски од М.Каменица.
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Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на Општина М.Каменица.
Бр.08-1045/1
19.06.2015г.
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 Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување за барање за исплата на парични
средстa на Дарка Ангеловска од М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1046/1
19.06.2015 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 19.06.2015 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 Дарка Ангеловска од
М.Каменица за парична помош за болничко лекување.
Барањето на Дарка Ангеловска е составен дел на оваа Одлука.

Член 2
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Од Буџетот на Општина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ
од 30.000,00 денари на сметката на Дарка Ангеловска 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.08-1047/1
19.06.2015г.
М.Каменица

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