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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.30

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 Развоен план на СОУ” Миле
Јаневски Џингар” М.Kаменица за периодот 2015/2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1576/1
25.09.2015 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 25.09.2015година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Развоен план
Член 1

Советот на Општина М.Каменица го усвои Развојниот план на СОУ” Миле
Јаневски Џингар “М.Каменица за учебната 2015/2019 година.
Развојниот план на СОУ” Миле Јаневски Џингар “М.Каменица за учебната
2015/2019 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.
Бр.08-1577/1
25.09.2015 г.
М.Каменица

Советот на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.30
Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за реализација на
годишната програма на СОУ” Миле Јаневски Џингар” М.Kаменица за 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.09-1578/1
25.09.2015 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 25.09.2015година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај
Член 1
Советот на Општина М.Каменица го усвои Годишниот извештај за реализација
на годишната програма на СОУ” Миле Јаневски Џингар “М.Каменица за учебната
2014/2015 година.
Годишниот извештај за реализација на годишната програма на СОУ” Миле
јаневски Џингар “М.Каменица за учебната 2014/2015 година е составен дел на оваа
Одлука.
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.
Бр.08-1579/1
25.09.2015 г.
М.Каменица

Советот на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.30
Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работата на
СОУ” Миле Јаневски Џингар” М.Kаменица за учебната 2015/2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1580/1
25.09.2015 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 25.09.2015година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Годишна програма
Член 1
Советот на Општина М.Каменица ја усвои Годишната програма за работа на
СОУ” Миле Јаневски Џингар “М.Каменица за учебната 2015/2016 година.
Годишната програма за работата на СОУ” Миле Јаневски Џингар “М.Каменица
за учебната 2015/2016 е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр.08-1581/1
25.09.2015 г.
М.Каменица

Совет на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.30
Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на
ООУ”Св.Кирил и Методиј ” М.Kаменица за 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.09-1582/1
25.09.2015 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 25.09.2015година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај
Член 1
Советот на Општина М.Каменица го усвои Годишниот извештај за работата на
ООУ ”Св.Кирил и Методиј “М.Каменица за учебната 2014/2015 година.
Годишниот извештај за работата на ООУ” Св.Кирил и Методиј “М.Каменица за
учебната 2014/2015 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр.08-1583/1
25.09.2015 г.
М.Каменица

Совет на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.30
Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работата на
СОУ” СВ.Кирил и Методиј ” М.Kаменица за учебната 2015/2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1584/1
25.09.2015 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 25.09.2015година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишна програма
Член 1
Советот на Општина М.Каменица ја усвои Годишната програма за работа на
ООУ” Св.Кирил и Методиј “М.Каменица за учебната 2015/2016 година.
Годишната програма за работата на ООУ”Св.Кирил и Методиј “М.Каменица за
учебната 2015/2016 е составен дел на оваа Одлука.
Член 2

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

Бр.08-1585/1
25.09.2015 г.
М.Каменица

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

6
Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.30
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 изведување на
тридневна (III) екскурзија за учениците од деветто одделение во учебната
2015/2016 година во OОУ” Св.Кирил и Методиј ” М.Kаменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1586/1
25.09.2015 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 25.09.2015година донесе:

О Д Л У К А
За давање на согласност
Член 1
Советот на Општина М.Каменица дава согласност на Програмата за
изведување на тридневна (III) екскурзија низ Р.Македонија со учениците од деветто
одделение за учебната 2015/2016 година од ООУ” Св.Кирил и Методиј “М.Каменица.,
Програмата за изведување на тридневна (III) екскурзија низ Р.Македонија со
учениците од деветто одделение за учебната 2015/2016 година од ООУ” Св.Кирил и
Методиј “М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.
Бр.08-1587/1
25.09.2015 г.
М.Каменица

Советот на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.30
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 одобрување на финансиски средства во износ од
3.000.000,00 денари за набавка на машини и опрема
во ЈП” Камена Река
“М.Каменица
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1588/1
25.09.2015 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 25.09.2015. 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 ЈП “Камена Река”
М.Каменица за исплата на парични средства за набака на машини и опрема.
Барањето на ЈП “Камена Река” М.Каменица за исплата на парични средства
за набавка на машини и опрема е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на Општина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства
во
износ од 3.000.000,00 денари етапно согласно завршените јавни набавки и по
доставување на склучен Договор за јавна набавка.
Член 3
Одлуката влегува во сила oд денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.
Бр.08-1589/1
25.09.2015 г.
М.Каменица

Совет на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.30
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 измена и дополнување на Програмата за
извршување на јавни работи за 2015 година во ЈП” Камена Река “М.Каменица
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1590/1
25.09.2015 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 25.09.2015. година донесе:

О Д Л У К А
За изменување и дополнување на Програмата за извршување на јавни
работи за 2015 година во Општина М.Каменица
Член 1
Советот на Општина М.Каменица го усвои барањето на ЈП “Камена Река”
М.Каменица за изменување и дополнување на Програмата за извршување на јавни
работи за 2015 година во Општина М.Каменица

Член 2
Во Програмата за извршување на јавни работи за 2015 година во Општина
М.Каменица во делот на четвртата фаза се променува бројот на работници и
временскоиот период за нивното ангажитање и наместо реченицата:
(3 месеци x 30 работници x 9.676,00 денари)870.840,00 денари, ќе стои
(2 месеци x 45 работници x 9.676,00 денари)870.840,00 денари.
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.30
Член 3

Со измените и дополнувањата нема да се промени финансискиот дел од
Програмата, активностите ќе се завршат навремено заклучно со 31.12.2015 година со
што ќе се исполни целта на Програмата.

Член 4

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

Бр.08-1591/1
25.09.2015 г.
М.Каменица

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за одобрување на парични средства за надомест на
штета предизвикана од елементарна непогода-пожар.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1592/1
25.09.2015 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 25.09.2015година донесе:

О Д Л У К А
За исплата на парични средства за надомест на штета
Член 1
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Советот на Општина М.Каменица го усвои барањето на Панчо Илиевски, Митко
Илиевски и Дока Илиевска од с.Дулица .за надомест на штета од природна непогодапожар
Записникот од увид на лице место бр.08-1298/4 од 16.09.2015 година од
Комисијата за процена и надомест на штета од природни непогоди е составен дел на
оваа Одлука.
Член 2

Од Буџетот на Општина М.Каменица на трансакционите сметки на лицата од
член 1 на оваа Одлука, ќе се исплатат по 9.795,00 денари.

Член3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден oд денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на Општина М.Каменица
Бр.08-1593/1
25.09.2015 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 Одлука
1. Се прогласува Одлуката за донесување на Предлог на детален урбанистички
план локалитет “Дел од Блок 9” Општина М.Каменица ,плански период( 20142019) година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1594/1
25.09.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

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 25.09.2015 година донесе
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ОДЛУКА
за донесување на Предлог на детален урбанистички план локалитет “Дел од
Блок 9” oпштина Македонска Каменица, плански период (2014-2019)година

Член 1
Со оваа Одлука се донесува Предлог на детален урбанистички план локалитет
“Дел од Блок 9” oпштина Македонска Каменица, плански период (2014-2019).

Член 2
Предлог на детален урбанистички план локалитет “Дел од Блок 9” oпштина
Македонска Каменица е со урбан опфат од 6,21 ха во следните граници:
-исток:дел од граница на постоен ГУП и дел од крак на ул.”Каменичка”
-запад: дел од улица “14 ти јуни”
-север: дел од граница на постоен ГУП
-југ: дел од магистрална улица “Каменичка”;

Член 3
Деталниот урбанистички план за локалитет “Дел од Блок 9” ,oпштина
Македонска Каменица во фаза Предлог е изработен од Друштво за урбанизам,
проектирање и инженеринг ,, ПЛАНЕРИС,, Куманово и е заведен под тех бр.28/2014 од
август 2015.
Член 4
Составен дел на оваа Одлука е Предлог на детален урбанистички план
локалитет “Дел од Блок 9” oпштина Македонска Каменица, кој се состои од текстуален
и графички дел, извештајот од јавната анкета и Согласноста од Министерството за
транспорт и врски на РМ.бр.10-126/9 од 17.09.2015 год.

Член 5
Предлог на детален урбанистички план локалитет “Дел од Блок 9” oпштина
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
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од
,,Службен гласник,, на општина М. Каменица.

денот по објавувањето

во
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Бр.08-1595/1
25.09.2015 г.
М.Каменица

Совет на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Mице 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 сопствено учество – кофинансирање на Проектот
“Изработка на Урбанистички планови за села во Источен Плански Регион за
Општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, ЧешиновоОблешево и Пехчево”.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1596/1
25.09.2015 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 Македонска
Каменица (“Службен гласник на Општина М.Каменица” бр.4/2005),Советот на Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 25.09.2015 година донесе:
Одлука
за сопствено учество – кофинансирање на Проектот ,,Изработка на
Урбанистички планови за села во Источен плански регион за општините Кочани,
Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево”

Член 1

Општина Maкедонска Каменица ќе го кофинансира Проектот ,,Изработка
на Урбанистички планови за села во Источен плански регион за општините Кочани,
Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево”, со кој
Центарот за развој на Источен плански регион аплицираше до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на средства
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од ,,Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година” за
мерка 322 ,,Обнова и развој на селата” – подмерка 1 ,,Изработка на урбанистички
планови за населени места – села”, со тоа што ќе го плати данокот на додадена
вредност за активностите од овој Проект за кои краен корисник е Општина
Македонска Каменица .
Член 2

Вредноста на Данокот на додадена вредност општината ќе го трансферира на
сметката на Центарот за развој на Источен плански регион – Носител на Проектот за
да може Центарот да ги измири обврските кон избраниот носител на набавката, за што
помеѓу Носителот на Проектот и Општина Македонска Каменица ќе биде склучен
Договор за регулирање на правата и обврските.

Член 3

Вкупната вредност на данокот на Додадена вредност која општината ќе ја
трансферира на сметката на Носителот на Проектот, ќе зависи од добиената вредност
на договорот за јавна набавка по спроведена електронска аукција согласно Законот за
јавни набавки на РМ.

Член 4

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

Бр.08-1597/1
25.09.2015 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:
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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 КИЦ” Романса” М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1598/1
25.09.2015 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
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 25.09.2015 година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување и именување на член на Управниот Одбор на
КИЦ”Романса” М.Каменица

Член 1

Од член на Управниот Одбор на КИЦ ” Романса” М.Каменица се разрешува
Благојчо Костадинов од М.Каменица,
За член на Управниот Одбор на КИЦ ” Романса” М.Каменица се именува
Александар Симеоновски -дипломиран правник.

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

Бр.08-1599/1
25.09.2015 г.
М.Каменица

Совет на Oпштина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист
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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 утвдување на Нацрт план за изменување и
дополнување на Генералниот урбанистички план на град Македонска
Каменица, плански период 2015-2025година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1600/1
25.09.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 24 став 2 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 25.09.2015. година донесе:

ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт план за изменување и дополнување на Генерален
урбанистички план на град Македонска Каменица, плански период 2015-2025 год.

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт план за изменување и дополнување на
Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица, КО Каменица, плански
период 2015-2025 год.
Член 2
Нацртот на планот за изменување и дополнување на Генерален
урбанистички план на град Македонска Каменица, КО Каменица е со урбан опфат од
200,40 ха во а граници детално се опишани во текстуалниот и графичкиот дел од
планската документација на планот.
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Член 3
Нацрт планот за изменување и дополнување на Генерален урбанистички
план на град Македонска Каменица, КО Каменица е изработен од Друштво за
просторни и урбанистички планови и инженеринг ,, УРБАН ДОО,, Штип и е заведен
под тех бр. 178/13 од јули 2015.

Член 4
По Нацрт планот за изменување и дополнување на Генерален урбанистички
план на град Македонска Каменица, КО Каменица да се спроведе стручна расправа
согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање .

Член 5

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

Бр.08-1601/1
25.09.2015 г.
М.Каменица

Совет на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЕЛС МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
ул. „Каменичка“ бб – Македонска Каменица тел./факс: 033 432 741
e-

opstina@makedonskakamenica.gov.mk ; www.makedonskakamenica.gov.mk

Бр.10-1520/1
17.09.2015 г.

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Сл.весник на РМ“ бр.199/2014; 42/2015 и 44/2015) Градоначалникот на општината
Македонска Каменица го донесува следното

СООПШТЕНИЕ
Се известуваат правните и физичките лица дека се распишува:

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички
планови на територијата на општината Македонска Каменица за 2015 година

Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/2014; 42/2015 и 44/2015) во
третиот квартал од 2015 година.
•
•

•
•

Во периодот од 30 дена сите заинтересирани правни и физички лица треба да
достават иницијативи за изработка на урбанистички планови од членот 7 став 1
точка 2 алинеи 2, 3 и 4 од горенаведениот Закон;
Предмет на иницијативите може да биде донесување на нов урбанистички
план, изменување и дополнување на постоечки урбанистички план или пак
урбанистичко-планска документација со конкретен предлог од подносителот на
иницијативата;
Јавниот повик ќе трае од 21.09.2015 година до 21.10.2015 година сметано од
објавата во дневниот весник „Дневник“;
Јавниот повик ќе биде објавен и на веб страната на општината Македонска
Каменица, на огласна табла во општината, во информацискиот систем е-
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•

•

•
•

урбанизам и преку објава во службено гласило на општината Македонска
Каменица.
Заинтересираните правни и физички лица иницијативите можат да ги достават
во писмена форма преку архивата на општината Македонска Каменица до
одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и
локален економски развој или во електронска форма преку информацискиот
систем е-урбанизам во горенаведениот рок.
За сите прифатени иницијативи подносителите ќе бидат информирани во
писмена форма или во електронска форма преку информацискиот систем еурбанизам во рок од 15 работни дена од истекот на рокот за поднесување на
иницијативите;
Прифатените иницијативи од јавниот повик ќе бидат вградени во програмата за
изработка на урбанистички планови на територијата на општината Македонска
Каменица за 2015 година;
Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените
иницијативи треба да ги обезбедат правните или физичките лица кои се
подносители на иницијативите.

ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
Градоначалник
д- р Дарко Митевски с.р
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