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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од Здружeние на лица со
посебни потреби “Порака” М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2083/1
24.12.2015 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010 и 135/2011) 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 24.12.2015 година
донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на барањето на ЦПЛИП “ПОРАКА” М.Каменица
Член 1

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЦПЛИП
“ПОРАКА” М.Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина
Македонска Каменица за 2016 година во висина од 30.000,00 денари.
Барањето на ЦПЛИП “ПОРАКА” М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од
здружението.
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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.08-2084/1
24.12.2015 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 усвојување на барање од ЗГ УСК “Астра Спорт”
М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2085/1
24.12.2015 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010 и 135/2011) 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 24.12.2015 година
донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на барањето на ЗГ УСК “АСТРА СПОРТ” М.Каменица
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЗГ УСК
“АСТРА СПОРТ” М.Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина
Македонска Каменица за 2016 година во износ од 100.000,00 денари.
Барањето на ЗГ УСК “АСТРА СПОРТ” М.Каменица е составен дел на оваа
Одлука.
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Член 2
Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од
здружението.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-2086/1
24.12.2015 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 усвојување на барање од КК “Баскет Кам”
М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2087/1
24.12.2015 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010 и 135/2011) 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 24.12.2015 година
донесе:
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О Д Л У К А
За усвојување на барањето на КК “БАСКЕТ КАМ” М.Каменица

Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на КК “БАСКЕТ
КАМ” М.Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина Македонска
Каменица за 2016 година во износ од 300.000,00 денари.
Барањето на КК “БАСКЕТ КАМ” М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од
здружението.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-2088/1
24.12.2015 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 усвојување на барање од EК “Здравец 2002”
М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2089/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010 и 135/2011) 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 24.12.2015 година
донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на барањето на ЕД “ЗДРАВЕЦ 2002 ” М.Каменица

Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето
на ЕД
“ЗДРАВЕЦ 2002 ” М.Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина
Македонска Каменица за 2016 година во износ од 300.000,00 денари.
Барањето на ЕД “ЗДРАВЕЦ 2002 ” М.Каменица е составен дел на оваа
Одлука.

Член 2
Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од
здружението.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-2090/1
24.12.2015 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 Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од ЗГ СОС “Буба Мара”
М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2091/1
24.12.2015 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010 и 135/2011) 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 24.12.2015 година
донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на барањето на ЗГ “СОС БУБА МАРА ” М.Каменица
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЗГ “СОС
БУБА МАРА ” М.Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина
Македонска Каменица за 2016 година во износ од 208.000,00 денари.
Барањето на ЗГ “СОС БУБА МАРА ” М.Каменица е составен дел на оваа
Одлука.
Член 2
Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од
здружението.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-2092/1
24.12.2015 г.
М.каменица

Совет на општина 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 Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од СРД“Шаран” М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2093/1
24.12.2015 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010 и 135/2011) 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 24.12.2015 година
донесе:]
О Д Л У К А
За усвојување на барањето на СРД “ШАРАН” М.Каменица
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на СРД
“ШАРАН” М.Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина
Македонска Каменица за 2016 година во износ од 300.000,00 денари.
Барањето на СРД “ШАРАН” М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од
здружението.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-2094/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Совет на општина 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 Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од КУД“Вера Јоциќ”
М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 209451
24.12.2015 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010 и 135/2011) 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 24.12.2015 година
донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на барањето на КУД “Вера Јоциќ” М.Каменица
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на КУД “Вера
Јоциќ” М.Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина
Македонска Каменица за 2016 година во износ од 250.000,00 денари.
Барањето на КУД “Вера Јоциќ” М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од
здружението.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-2096/1
24.12.2015 г.
М.каменица

Совет на општина 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 Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од
друштво“Македонска Каменица-Саса” М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 2097/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Ловно

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) член 49 од Законот за здруженија и фондации
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010 и 135/2011) 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 24.12.2015 година
донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на барањето на Ловно друштво “ Македонска Каменица -Саса ”
М.Каменица

Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на Ловно
друштво “ Македонска Каменица -Саса ” М.Каменица за исплата на парични средства
од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2016 година во износ од 350.000,00
денари.
Барањето на Ловно друштво “ Македонска Каменица -Саса ” М.Каменица е
составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од
здружението.
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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.08-2098/1
24.12.2015 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 усвојување на барање од ЗГ“Еленец Цера” 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.09-2099/1
24.12.2015 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010 и 135/2011) 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 24.12.2015 година
донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на барањето на ЗГ “ЕЛЕНЕЦ ЦЕРА ” с.Цера

Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЗГ “ЕЛЕНЕЦ
ЦЕРА ” с.Цера за исплата на парични средства од Буџетот на општина Македонска
Каменица за 2016 година во износ од 250.000,00 денари.
Барањето на ЗГ “ЕЛЕНЕЦ ЦЕРА ” с.Цера е составен дел на оваа Одлука.
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Член 2
Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од
здружението.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-2100/1
24.12.2015 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 усвојување на барање од ФК“Каменица -Саса”
М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2101/1
24.12.2015 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010 и 135/2011) 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 24.12.2015 година
донесе:
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О Д Л У К А
За усвојување на барањето на ФК “ Каменица -Саса ” М.Каменица

Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ФК “Каменица
-Саса” М.Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на
општина
Македонска
Каменица
за
2016
година
во
износ
од
1.200.000,00
денари.
Барањето на ФК “Каменица -Саса ” М.Каменица
е составен дел на оваа
Одлука.

Член 2
Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од
здружението.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-2102/1
24.12.2015 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 Програма
1. Се прогласува Програмата за работа на Комисијата за родова рамноправност
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- 2103/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија ’’ бр.5/02),и член 21 од Статутот на
општина Македонска Каменица („Сл. гласник на општина Македонска Каменица” бр.
4/2005) Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден
24.12.2015 година донесе:
ПРОГРАМА
за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2016 година
Комисијата за родова рамноправност е посебно тело на Општина Македонска
Каменица формирана како постојана Комисија
Цел на Комисијата за родова рамноправност е да го промовира принципот за
воспоставување еднакви можности на жените и мажите во политиката, социјалната.
образовната. економската, како и во други области од општествениот живот.
Задача на Комисијата е, да го вклучи родовиот концепт да биде во
превентивата на процесот на проценување на импликациите од несоодветната
вклученост на жените и мажите во секоја планирана акција како во политиките така и
во програмите во секоја област на сите нивоа
Воспоставувањето на еднаквите можности е обврска на целото општество и
претставува отстранување на пречките за воспоставување и остварување на
еднаквост меѓу жените и мажите. преку превенција и отстранување на нееднаквиот
третман на жените и мажите и воспоставување услови за воведување на еднакво
учество на жените и мажите во сите сфери на општественото живеење
ОБЛАСТИ:
1.
2.
3.
4.
5.

Управување со човечки ресурси
Социјална заштита
Економски развој
Човекови права
Здравство

ФОРМИ И ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ
 Организирање на јавни расправи по определени прашања:
 Организирање дебати за определени прашања:
 Јавни дискусии. тркалезни маси и апели.
 Работилници , кампањи:
 Формирање на работни тела од НВО за организирано дејствување:
 Воспоставување партнерство со бизнис заедници:
 Влијание врз одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности меѓу
половите и
УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ


Јакнење на свеста на жените и мажите за важноста од учеството на жените во
политичкиот и јавниот живот и во процесите на одлучување
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Изработка на база на податоци со родов концепт од институции и правни
субјекти
Изработка на Акционен план за родова рамноправност

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
 Обезбедување релевантни, навремени и сеопфатни статистички показатели за
корисниците на системот на социјална заштита од родов аспект и бројот на
(жени самохрани мајки)
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
 Промовирање на локални акции за вработување на жените
 Едукација за отпочнување на сопствен бизнис самовработување - бизнис план
 Дообразување и стручно оспособување .преквалификација на жени од
руралните средини
 Поттикнување за регистрирање на жената земјоделец
ЧОВЕКОВИ ПРАВА




Едукација на жените за човековите права
Јакнење на свеста на локално ниво - почитувај ја жената
Едукација на жените од руралните подрачја за своите права

ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА НА ЖЕНИТЕ ПРИ СИТЕ ВИДОВИ НА НАСИЛСТВО




Отворање на центар за згрижување на жените- жртви на семејно насилство
Спроведување на анкета за семејно насилство со општата популација
Превенција и заштита на жртвите на трговијата со жени и деца

ЗДРАВСТВО



Едукација за превентивна и навремена здравствена заштита на жените
Едукација на населението за остеопороза
ОПИС

Изработка на база на податоци со родов

ВКУПНО:

Извори на
финансирање од
Општина (во денари)
10.000,оо

концепт од институции и правни субјекти
Изработка на Акционен план за родова
рамноправност
Промовирање на локални акции за
вработување на жените од Општина

10.000.оо

20.000,оо

Македонска Каменица во соработка со
Едукација на жените за човековите

10.000,оо

права ( организирање на две трибини
Едукација за превентивна и навремена
здравствена заштита на жените
(организирање на две трибини

20.000,оо

Други извори на
финансирање
(донатори)

стр. 15
Службен Гласник на ЕЛС М. Каменица бр.34

70.000,00
ВКУПНО:

За реализација на претходно наведените активности средствата во износ од
70.000.00 денари ке се обезбедат од општината. додека за дополнително
финансирање на активностите ке бидат побарани средства од донатори
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Македонска Каменица"
Бр.08-2104/1
24.12.2105г.
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 активностите на општина М.Каменица за подршка
на НВО секторот за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2105/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија ’’ бр.5/02),и член 21 од Статутот на
општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М. Каменица” бр. 4/2005)
Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 24.12.2015
година донесе:

ПРОГРАМА
За активностите на ЕЛС Македонска за
поддршка на НВО секторот во 2016 година
i.

ЦЕЛИ
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Основни цели на Програмата за активностите на општина Македонска
Каменица за поддршка на НВО секторот во 2016 година се:
1.
Грижата за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со
можностите.
2.
Создавање услови за реализирање на активности на
граѓаните
и здруженијата на граѓани
3.
Афирмација на Општина Македонска Каменица како општина со
развиена мрежа на НВО кои остваруваат соработка со НВО.
ii.
АКТИВНОСТИ
За реализирање на целите на оваа Програма Општина Македонска Каменица
ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои
технички и човечки ресурси.







Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:
зачувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор.
обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,
давање
поддршка на проекти кои се од
поширок општествен интерес и
задоволуваат потреби на поголема група граѓани
воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни
интересни групи на делување,
афирмација на Општина Македонска Каменица во државата и надвор од неа

Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на Општина
Македонска Каменица ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од
поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области на
делување на локалната самоуправа.
iii.

ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на
Општина Македонска Каменица од спонзорства и донации.
За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма. а кои со својата
актуелност. квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2016 година, ќе бидат
ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

ЗГ од областа на културата и
традицијата
ЗГ од областа на социјалните
прашање и толеранцијата
ЗГ од областа на спорт и рекреација
ЗГ за хендикепирани лица

Буџет од општина Македонска
Каменица (во денари)
400.000,оо
150.000.оо

1.000.000,оо
150 000,оо
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ЗГ од областа на екологијата
150 000,оо
ЗГ од областа на туризмот
450.000,00
ВКУПНО :
2.300.000,00
Освен со финансиски средства Општина Македонска Каменица активностите
на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:








iv.

покровителство;
доделување награди и признанија,
обезбедување стручна, техничка и други видови помош.
учество на промотивни и протоколарни средби
-организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,
организирање кампањи
организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на
делување на општината.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе се
одвива преку општинската администрација на ЕЛС Македонска Каменица
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Македонска Каменица".
Бр.08-2106/1
24.12.2015 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 Програма
1. Се прогласува Програмата за активностите на општина М.Каменица во областа
на промоција и комуникација со јавноста 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- 2107/1
Градоначалник
24.12.2015 г.
д-р Дарко Митевски с.р
М.Каменица
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија ’’ бр.5/02),и член 21 од Статутот на
општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М. Каменица” бр. 4/2005)
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Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 24.12.2015
година донесе:
ПРОГРАМА
За активностите на ЕЛС Македонска Каменица во областа на промоција и
комуникација со јавноста во 2016 година

1. РАМКА НА ПРОГРАМАТА
ОСНОВА
Концептот на Односите со јавност како една од суштинските компоненти на
современиот менаџмент, во Република Македонија е релативно нов и непознат.
Како континуиран процес што овозможува двонасочен проток на информации
помеѓу општината и целните групи на граѓани, комуникациите со јавноста се еден од
најзначајните сегменти од функционирањето на една локална самоуправа согласно
највисоките европски и светски стандарди.
Наспроти фактот што стартуваше и втората фаза на децентрализацијата. само
мал број општини во Македонија имаат лица за комуникација со јавноста и
практикуваат форми на зајакнување на комуникацијата со корисниците на услугите.
Поради овие состојби ЗЕЛС иницираше креирање на мрежа на лица за односи
со јавност во која активно е вклучена и Општина Македонска Каменица
Покрај програмската определба, општината работи и на обезбедување и
усовршување на просторните и техничките услови за комуникација што беше повод за
креирањето на едношалтерскиот систем
Комуникацијата со јавноста е динамична. неретко флексибилна компонента на
менаџментот во јавната администрација која има потреба од постојано менување и
доусовршување
Реализацијата на програмските определби на годишно ниво зависи од голем
број внатрешни и надворешни фактори.
Програмскиот пристап кон односите со Јавноста се базира на меѓусебното
разбирање и треба да претставува мост помеѓу внатрешната перспектива и
надворешното позиционирање на општината.
Бидејќи комуникацијата со јавноста опфаќа голем број на различни целни групи,
мошне е важно наспроти флексибилноста точно да се утврдат програмските
приоритети на годишно ниво
Од друга страна треба да се има во предвид дека во услови кога промотивните
активности имаат висока цена на пазарот, неопходно е да се изнајдат форми на
комуникација со која општината би допрела до целната група со вложување на
помалку средства
Во изминатиот период тоа се постигнуваше преку објавување на информации
во вид на соопштенија во локалните електронски медиуми , на Огласната табла во
општината. печатени флаери или пак директна комуникација со претставници на
целните групи
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Во изминатава година Општина Македонска Каменица воспостави систем на
комуникација со различни целни групи. Воглавно три носечки целни групи се во
фокусот на ориентација на општината во надворешната комуникација:
Граѓаните корисници на услуги
Здруженијата на граѓани ( НВО секторот)
Медиуми
Покрај овие три основни целни групи комуникацијата се остварува со голем број
други целни групи со кои општината континуирано комуницира како што се:
Бизнис сектор
Месни и урбани заедници
Домашни и меѓународни организации и фондации
Национални и локални институции
Фокус групи
Покрај програмските определби на годишно ниво. разновидноста и бројноста на
целните групи налага секојдневна работа и усовршување на комуникацијата со секоја
целна група поединечно.
1.2 OПРАВДАН0СТ
1.2.1.
Приоритетни потреби:
• Продлабочување на Комуникацијата со јавноста
Подготовката и имплементацијата на еден ваков програмски документ е од
големо значење за континуираниот процес на информирање на граѓаните за сите
активности на општината како и соработката со граѓаните во рамките на планирањето
и реализацијата на сите идни активности од значење за развојот на локалната
заедница.
Задоволството на граѓаните од услугите што им ги нуди општината зависи и од
степенот на информираноста за видот на услугите и начинот на давањето на тие
услуги.
Со цел да ги подобри условите за комуникација. .воведен е едношалтерски
систем преку кој граѓаните ке можат на едно место да ги добиват услугите од
урбанизам. даноци, општи правни работи. и се она што е во надлежност на локалнта
самоуправа согласно Законот за локална самоуправа
Општина Македонска Каменица во 2016 година. согласно Програмата ќе работи
на следниве приоритетни потреби:




Зајакнување на капацитетите за промоција и комуникација со јавноста.
Зајакнување на креативните капацитети за подготовка и реализација на
кампањи за промоција на општината:
Интензивирање на комуникацијата со граѓаните;



Реализација на презентации и емисии посветени на работата на
Општината



Редовна посета на месните заедници и информирање на населението



Промоција
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Вклучување на промоција во буџетското планирање, преку која ќе се овозможи
достигнување на конкретни и мерливи резултати преку активности за подготовка и
издавање на брошури. чија цел е презентација на резултатите и стратешките заложби
за развој на локалната заедница.
Утврдувањето на постоечки капацитети за развој на промотивната активност.
интерно во општинската администрација уште повеќе ја нагласи потребата од
искористување на постојните капацитети во реализација на атрактивен прометиве
материјал.
Промоцијата исто така овозможува интензивна соработка и размена на идеи со
бизнис заедницата што е уште една придобивка за Општина Македонска Каменица
Целта на оваа Програма е да обезбеди стратешки пристап во организирањето
и спроведувањето на кампањи за промоција на Општина Македонска Каменица во
текот на 2016 година.
Секоја кампања поради природата на проблемот или темата што ја третира
бара поинаков приод, но сите без исклучок бараат креативност со која ќе се поттикне
интересот на граѓаните да дознаат нешто повеќе за општината и услугите со кои
општината може да им помогне.
1.2.2.

Предложен пристап

Тимот на Општина Македонска Каменица за управување со квалитет со кој
раководи Градоначалникот. а во него работат раководните државни службеници од
одделенијата. ќе ги разгледува предлозите за организирање на кампањи чија цел е
промоција на општината во целост или промоција на одредена активност или услуга.
Тимот ќе утврди пристап за промоција на општината за секоја кампања
поединечно.
Пристапот ќе се утврдува преку анализа на приоритетите. можностите, целните
групи и ефектите што треба да се постигнат со кампањата
2. OПИС НА ПРОГРАМАТА
Генерална цел:
Промоција на општината и воспоставување на добра комуникација со граѓаните во
прилог на развојот на локална демократија и заедничко делување на планот на развој
на локалната заедница во целина
Цели:
•
Подготовка и реализација на кампањи за промоција и информирање на
јавноста:
•
Продлабочување на комуникацијата со сите целни групи на граѓани корисници на услуги;

Целни групи
•
•
•

Сите граѓани корисници на услуги
Здруженија на граѓани
Бизнис сектор
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Медиуми
Потенцијални инвеститори
Туристи и посетители
Донатори
Меѓународни организации
Урбани и месни заедници
Претставници на збратимени општини и општини пријатели на
Македонска Каменица
•
•
•
•
•
•
•

Активности
Промоцијата и комуникацијата со јавноста ќе ги опфатат следните активности:
• Подготовка и реализација на кампања за услугите што можат да ги
добијат во едношалтерската канцеларија
( печатење на флаер. изработка и емитување на тв и радио спот. плакат)
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Подготовка и реализација на кампања за јавна чистота и управување со
цврст комунален отпад ( реализација и емитување на тв и радио спот,
флаер, плакат)
•
Подготовка и реализација на кампања за наплата на даноци
( реализација и емитување на тв и радио спот, флаер, плакат);
•
Презентации посветени на работата на општината;
•
Поставување на инфо киоск во градското подрачје
•

Треба да се има во предвид дека списокот на активности сублимирани во
поимот “промоција" зависи од многу фактори како на пример од видот на активноста
што се промовира или целта што сакаме да Ја постигнеме што оди во прилог на
флексибилноста на програмата
Очекувани резултати
•
Интензивирана промоција на општината
•
Зголемена информираност на граѓаните
•
Зголемено учество на граѓаните
•
Зголемен број на проекти со учество на НВО , бизнис секторот и
медиумите
•
Зголемен број на инвеститори
•
Зголемен број на туристи и посетители
Очекувани продукти
• Расположиви брошури и флаери за услугите што граѓаните можат да ги
добиЈат во Инфо центарот и едношалтерскиот сервисен центар;
• Расположиви брошури за кампањи одјавен интерес
• Расположиви брошури за манифестации од меѓународно значење;
• Подготвени и емитувани аудио и тв спотови
3. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
Покрај општинскиот тим во организацијата на програмата ќе се вклучат
Градоначалникот и Советот на Општина Македонска Каменица кои со свои идеи и
решенија можат да придонесат за успешна реализација на програмата.
Сите предложени решенија ќе ги разгледуваат сите учесници за секоја кампања
поединечно.
Во кампањите во зависност од околностите ќе бидат вклучени претставници на
НВО секторот, бизнис сектор и медиумите.
Развојниот тим ќе ги разгледува ефектите од секоја кампања
4. 0ДРЖЛИВ0СТ
Креативниот пристап. расположливите човечки и технички ресурси
флексибилноста на Програмата оди во прилог на одржпивоста и усовршувањето

опис

Вкупно Општина
Македонска
Каменица(во
денари)

Други
извори
донации

и
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80.000,оо
Подготовка и реализација на кампања за услугите што
граѓаните можат да ги добијат во едношалтерската
канцеларија ( печатење на флаер, изработка на плакат,
изработка и емитување на ТВ и радио спот)
Подготовка и реализација на кампања за јавна
чистота и управување со цврст комунален отпад (
реализација и емитување на ТВ и радио спот, флаер,
плакат)

50.000,оо

Подготовка и реализација на кампања за наплата на
даноци ( изработка на флаер. ТВ и радио спот,
плакат)

50.000,оо

Презентации посветени на работата на општината
Поставување на инфо киоск во централното градско
подрачје

150.000,оо
10.000,оо

50.000,оо

Непредвидени трошоци
Средства потребни за информирање на јавноста
преку телевизија,интернет порталите исоцијалните

800.000,00
1.190.000,00

ВКУПНО

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Македонска Каменица".
Бр.08-2108/1
24.12.2015 г.
М.Каменица
Совет на општина М. Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски спец. интернистс.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 активностите на општина М.Каменица во областа
на локален економски развој 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- 2109/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија ’’ бр.5/02),и член 21 од Статутот на
општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина Македонска Каменица” бр.
4/2005) Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден
24.12.2015 година донесе:
ПРОГРАМА
За активностите на ЕЛС Македонска Каменица во областа на локален економски
развој во 2016 година
Рамка на програмата
Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува:
„Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; утврдување
на развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика:
поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на
локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната
мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство"
Оваа област е предмет на уредување со следните закони:
•

Закон за трговија („Сл. весник на РМ” бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08,
20/09, 99/09, 105/09,115/09.158/09,36/11.53/11.148/1 Зи 164/13)
• Закон за угостителска дејност („Сл. весник на РМ" бр. 62/04, 89/08, 115/10,53/11,
141/12 и 164/13)
• Закон за вршење на занаетчиска дејност („Сл. весник на РМ" бр. 62/04, 55/07.
115/10. 36/11. 53/11 и 164/13 )
• Закон за туристичка дејност („Сл. весник на РМ" бр. 62/04. 89/08. 12/09, 17/11.
47/11, 53/11, 123/12 и 164/13)
• Закон за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ" бр. 38/04, 77/07,
103/08, 24/11 и 164/13)
• Закон за трговски друштва („Сл. весник на РМ" бр. 28/04. 84/05. 25/07. 87/08,
42/10. 48/10 24/11, 166/2012, 70/2013. 119/2013. 120/2013, 187/2013,
• 38/2014. 41/2014 и 138/2014).
Горенаведените закони вклучуваат одредби со кои што се уредени
одредени надлежности на Општината. По овие одредби потребно е да се
предвидат соодветни акти односно активности. кои што треба да се донесат
односно превземаат Напорите на Општина Македонска Каменица во 2016 година
ќе бидат насочени кон ревидирање на дел од постоечките акти. како и донесување
на нови, со цел исполнување на надлежностите на локалната самоуправа согласно
законските одредби во оваа област
Развојни приоритети

Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на
локалниот економски развој во текот на 2016 година ќе биде насочена кон поддршка
на локалниот економски развој според утврдените развојни правци во Стратегијата за
локален економски развој Во 2016 година Општината ќе ги насочи своите активности
кон поддршка на развојот на малите
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и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво, поддршка на
рурален развој и промоција на алтернативни форми на туризам - како можност за
создавање на дополнителни приходи во општината и нови вработувања.
Цел
Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски
развој преку реализација на планираните активности согласно развојните стратешки
определби на Општина Македонска Каменица.
Програмски активности
Проектите на Општина Македонска Каменица во областа на локалниот
економски развој ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на Општината,
согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети. За
реализација на активностите во 2016 година. тековните задачи ќе се однесуваат на
воспоставување и ажурирање на интегрирана база на податоци за МСП секторот во
општината. давање на консултантки услуги на МСП секторот, организирање на обуки,
семинари и работилници за МСП, состаноци со МСП по дејности, посредување при
вработување во МСП, како и остварување на контакти и соработка со релевантни
домашни и меѓународни организации и институции.
Општина Македонска Каменица ќе се вклучи во организирање на кампањи и
саемски промоции за поддршка на активностите за локален и регионален економски
развој. поддршка на бизнис секторот и промоција на инвестиции.
Програмата за локален економски развој ќе ја поддржува реализацијата на
инвестициските проекти преку активности за промоција на општинските потенцијали.
капацитети како и одредени олеснувања кои ги нуди општината за започнување на
нови бизниси и привлекување на инвестиции.
Предвидените активности, генерално можат да се групираат во:
Поддршка на локалниот економски развој
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Активности

Предвидени
средства (ден.)

Обука на бизнис секторот за пристап до донаторски
средства и изработка на апликации во рамки на ИПА - 100.000,оо
Инструментот за предпристапна помош
Превод и печатење на Профил и Стратегија за локален 100.000,оо
економски развој на ЕЛС Македонска Каменица
Учество на општината во формирање на центар за едукација 50.000,оо
и информирање
Изработка на физибилити студија за искористување на
50.000,оо
алтернативни извори на енергија
Изработка и печатење на туристички водич за Македонска
150.000.оо
Каменица
Подготовка и печатење на промотивни материјали
Настап на саемски манифестации
Индустриска заона

ВКУПНО:

50.000,оо
50.000,оо
5.000.000,00
5.550.000,00

Поддршка на регионалниот економски развој
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Ред.
Бр.
1.
2.

Предвидени
средства (ден.)

Активност

Учество во финансирање на Центарот за развој на
1.000.000, оо
Источно планскиот регион
Учество во регионални проекти
3.000.000, оо

ВКУПНО:

4.000.000, оо

Финансирање
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна
вредност од 9.550.000,оо денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на
Општина Македонска Каменица за 2016 година и кофинансирани од страна на
домашни и меѓународните институции, агенции и фондации.
Распоредување на буџетските средства
Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот
на Општината.
Завршни одредби
Комисијата за финансирање. буџет и локален економски развој го следи
реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма. покренува
иницијативи. дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на
нејзините цели
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Македонска Каменица".
Бр.08-2110/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Совет на општинa М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски спец. интернистс.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 активностите на општина М.Каменица во областа
на меѓународната соработка 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- 2111/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија ’’ бр.5/02),и член 21 од Статутот на општина
Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М. Каменица” бр. 4/2005) Советот на
Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 24.12.2015 година
донесе:
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на меѓународната
соработка во 2016 год
Рамка на програмата
Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од приоритетните прашања во
рамките на заложбите за динамичен развој на Општина Македонска Каменица. И
покрај фактот што меѓународната соработка ќе биде во фокусот на вниманието по
официјалниот старт на имплементациЈата на втората компонента од Инструментот за
предпристапна помош - ИПА, постоењето и одржувањето на оваа Програма оди во
прилог на зајакнувањето на капацитетите на општината на планот на меѓународната
соработка.
Досега. меѓународната соработка се остваруваше најмногу преку организацијата на
културни манифестации од меѓународен карактер и недостигаа конкретни активности
за продлабочување на соработката во сите области од работата на локалната
самоуправа. а особено на планот на креирање и имплементациЈа на заеднички
проектни активности
Според најавите од Делегацијата на Европската Комисија, во периодот што следи ќе
се отворат можности за интензивирање на меѓународната соработка и на планот на
инфраструктурниот развој и локалната економија како и на планот на регионалниот
развој.
Општина Македонска Каменица веќе има воспоставено добра меѓународна соработка
со општина Симитлии и Белица. Република Бугарија на планот на размена на
информации и искуства. како и иницирање на заеднички проекти Наши уметници и
престојуваа на значајни културни манифестации во Република Бугарија. а
меѓународната соработка во голема мера Ја продлабочија и традиционалните
културни манифестации на Општината од меѓународен карактер
Евроинтегративните процеси отвораат многу можности за соработка и поврзување на
регионите на територијата на Европа и што е најзначајно за општините и соработка на
ниво на локална самоуправа.
Ова е особено значајно во процесот на идентификација на општини од странство,
потенцијални партнери за реализација на комплементарни и комплексни проекти во
рамките на ИПА
Во текот на 2016 година Општина Македонска Каменица ќе работи на
продлабочување на постоечките соработки и проширување на соработка и контакти со
други општини и во останати области. од интерес за економски развој на Општината и
нејзино пошироко промовирање. Во прилог на ова е и заложбата за проширување и
продлабочување на соработката на Општината со дипломатските претставништва во
земјава локалниот економски развој и инвестиционите програми, посебно
остварување на бизнис соработки:
зајакнувањето на капацитетите во контекст на подобрување на услугите на
граѓаните преку размена на позитивни искуства:
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заштитата на животната средина и природата:
алтернативни форми на туризам:
обновливи извори на енергија;
урбанистичко планирање:
образование;
спорт и култура.
Генерална цел
Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната соработка преку
реализациЈа на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните
процеси.
Конкретни цели
Продлабочување на меѓународна соработката :
Реализација на заеднички активности и проекти;
Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;
Можности за туристичка и економска промоција на Македонска Каменица
Активности
Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните активности:
Интензивирање на комуникацијата со градови од соседните држави и
пошироко на Македонска Каменица со користење на можностите на глобалната
Интернет мрежа;
Организиран престоЈ на делегации во Македонска Каменица:
Организирани посети на Градоначалнкот. членовите на Советот на Општината
и претставници на општинската администрација во збратимени градови на Македонска
Каменица;
Организирање на средби и утврдување на конкретни активности:
Аплицирање на заеднички проекти во рамките на евроинтегративните процеси;
Размена на искуства;
Примена на стекнатите позитивни искуства
Организирано учество на претставници на културно уметнички друштва, групи
и индивидуални уметници на значајни културни и спортски манифестации.
На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот и
општинската администрација ќе учествува и Советот на Општината, чии членови ќе
бидат вклучени во процесите на взаемни посети и размена на искуства со
збратимените градови. Од особена важност е Советот на општината активно да
учествува со свои иницијативи во продлабочувањето на меѓународната соработка,
посебно покренати од страна на Комисијата за евроинтеграции при Советот на
Општина Македонска Каменица
Секоја реализирана активност ќе биде од корист на граѓаните и можностите за
интезивирање на развојот на локалната заедница. што како повратен ефект ќе
обезбеди дополнителни приходи и ќе ја оправда Програмата и нејзината одржливост
-

Ре.
Бр.
1.

Активност
Кофинансирање на заеднички проекти во рамките на
програма за прекугранична соработка

Предвидени средства
(ден.)
10.000.000,оо
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6.

Учество во Програмата на Швајцарската агенција за развој и
соработка „Форуми на заедницата" за спроведување на
меѓуопштински форум
ВКУПНО:

500.000,оо
10.500.000,00

Финансирање
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од
10.500.000,оо денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина
Македонска Каменица за 2016 година и кофинансирани од страна на домашни и
меѓународните институции, агенции и фондации
Распоредување на буџетските средства
Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на
Општината.
Завршни одредби
Комисијата за финансирање. буџет и локален економски развој и Комисијата за
евроинтеграции го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на
оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска
со остварувањето на нејзините цели.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Македонска Каменица
Бр.08-2112/1
24.12.2015 г.
М.Каменица
Совет на општина М. Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски спец. интернистс.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 активностите на општина М.Каменица во областа
на спорт и млади во 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2113/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија ’’ бр.5/02),и член 21 од Статутот на општина
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Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М. Каменица” бр. 4/2005) Советот на
Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 26.12.2014 година
донесе:
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на спорт и млади
во 2016 година
1. ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Македонска
Каменица во областа на спорт. млади во 2016 година се:
1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортскорекреативниот живот во градот.
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните
активности на граѓаните.особено младите и здруженијата на граѓани.
3. АфирмациЈа на Општина Македонска Каменица во која особено
внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување
на младите и организирање на нивните слободни активности.
II. АКТИВНОСТИ

За реализирање на целите на оваа Програма Оппштина Македонска
Каменица ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите
свои технички и човечки ресурси
Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на
континуитетот на традиционалните спортски манифестации. развивање на
масовниот спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни
резултати и ја афирмираат Македонска Каменица во државата и надвор од неа
Р.
Бр.

Активност

Носител

1.

Турнир во мал фудбал

2.

Отворена забавна фудбалска
школа

3.

Поддршка на кошаркарски клубови
од М.Каменица

Општина
Македонска
Каменица
Општина
Македонска
Каменица
Општина
Македонска
Каменица

4

Подршка на ФК „Каменица Саса “ М Општина
Каменица
Македонска
Каменица

5.

Меморијален турнир „Миле Јаневски Општина
М.Каменица
Џингар"

Предвидени средства
од Општина
Македонска Каменица
200.000.оо
100.000.оо
367.000,оо

1.080.000,оо

300.000.оо
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6.

Ракометен клуб “Астра - Спорт”

Општина
М.Каменица

Вкупнo:

153.000,оо

2.220.000,00

ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на
Општина Македонска Каменица. од соодветни спортски сојузи во државата. од
Агенцијата за спорт и млади, спонзорства и донации.
III.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата
актуелност. квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2016 година, ќе бидат
ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.
ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства спортските манифестации и надежните
талентирани млади спортисти Општината ќе ги помага и со:
IV.

• почесно покровителство;
• доделување награди и признанија,
• обезбедување стручна. техничка и други видови помош.
• учество на промотивни и протоколарни средби.
Општината на младите ќе им помага преку:
•

организирање трибини. форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес

V.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Македонска Каменица"

Бр.08-2114/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Совет на општина М. Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски спец. интернист
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
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1. Се прогласува Програмата за активностите на општина М.Каменица во областа
на социјалната заштита за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2115/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија ’’ бр.5/02),и член 21 од Статутот на општина
Македонска Каменица („Сл. гласник на општина Македонска Каменица” бр. 4/2005)
Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 26.12.2014
година донесе:
ПРОГРАМА
За активностите на ЕЛС Македонска Каменица во областа на социјалната
заштита во 2016 година
2. ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се :
• Обезбедување активен однос на Советот на Општина Македонска Каменица кон
задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната
заштита;
• Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
• Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
• Подобрување на стандардот на граѓаните;
• Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна возраст;
• Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на
програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со
посебни потреби.
3. АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Македонска Каменица во областа на образованието во 2016
година ќе бидат насочени кон поттикнување. поддржување и помагање за
остварување на целите на оваа Програма
Активности
1

Средства за новогодишни пакети

2 Организирање на едукации за превентива
и надминување на социјалните проблеми
поврзани со малолетничкото девијантно
3 Промовирање на родовата рамноправност

Дотац
ија
2016

Буџет
30.000,00
10.000.оо

10.000.оо

Дона
ција

Сопств
ен
ни
приход
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4 Набавка на социјални пакети за семејства
погодени од несреќа и елементарни
5 Печатење на промотивен материјал
6 Помош на социјално загрозени лица и
новороденчиња
7 Дводневна научна екскурзија во државата
за деца со посебни потреби
8 Материјални средства за отпочнување со работа на
дневен центар

ВКУПНО:

250 000.оо
10.000,оо
1.300.000,о
о
100.000,00
1.000.000,00
2.710.000,00

III. ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе
се финансираат од средствата на Министерството за труд и социјална политика и
Буџетот на Општина Македонска Каменица предвидени за 2016 година.
При реализацијата на Програмата. Советот на Општина Македонска Каменица ќе ги
поддржи институциите и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите од
социјалната сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од:
-

Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
Трговски друштва. јавни претпријатија. фондации и други правни и физички

лица;
-

Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство.

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА
Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебна ставка во
Буџетот на општината
Дополнителни. проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени
дејности и Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Советот на
Општина Македонска Каменица
V ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми на активности со кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на
Општина Македонска Каменица се
обезбедување стручна. техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која
располага општината.
Организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на
претставници на општината со потенцијални донатори на проекти од областа на
социјалната заштита
-

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Комисијата за општествени дејности го следи реализирањето на оваа Програма,
покренува иницијативи. дава мислења и поднесува предлози во врска со
остварувањето на нејзините цели и активности.
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Сл.гласник на
Општина Македонска Каменица
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Бр.08-2166/1
24.12.2015г.
М.Каменица
Совет на општина Македонска Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски спец. интернист
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 активностите на општина М.Каменица во областа
на културата 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- 2117/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија ’’ бр.5/02),и член 21 од Статутот на општина
Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М. Каменица” бр. 4/2005) Советот на
Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 24.12.2015 година
донесе:
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на културата во
2016 година
I.
ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
Обезбедување на активен однос на Советот на Општина Македонска
Каменица кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на
културата;
•

Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Македонска
Каменица
•

Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на
културата.
•

II.

АКТИВНОСТИ
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Активностите на Општина за реализирање на оваа Програма ќе бидат насочени кон
Поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа Програма
и тоа:
Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно
уметнички манифестации:
•

•
Реализација на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно
обележје на Општина Македонска Каменица:
•
Создавање услови за гостување на еминенти уметници од Република
Македонија и странство во Општина Македонска Каменица;

Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна
основа со збратимените градови на Општина Македонска Каменица
•

Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации.организации и
фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедница

Мин. за
култура

Новогодишна програма

Буџет
Општина
Македонска
Каменица

Донација

100.000.оо
300.000.оо

Ден на Општина 28
Август
Каменичко културно лето

300.000.ОО

КИЦ„Романса„

1.500.000,00

Меѓународна културна
соработка
КУД Вера Јоциќ

100.000,оо

Промоции на книги

20.000.оо

Други непредвидени
културни настани
Средства за нов
културен дом
ВКУПНО:

Сопствени
Приходи

400.000,оо

150.000, оо
500,000.00
3.370.000,00

III.ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средства на Министерството за
култура, од Буџетот на Република Македонија, од донации и од Буџетот на Општина
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Македонска Каменица за 2016 година. При реализирање на Програмата. Советот на Општина
Македонска Каменица ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе
реализираат проекти поврзани културата.
IV. Манифестации поддржувани со други форми на активности
Ден на Општината

За 28 Август. Денот на Општина Македонска Каменица се подготвува посебна програма
проследена со богата содржини од областа на културата,
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во„Службен гласник на
Општина Македонска Каменица".
Бр.08-2118/1
24.12.2015 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 Програма
1. Се прогласува Програмата за активностите на општина М.Каменица во областа
на образованието за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2119/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија ’’ бр.5/02),и член 21 од Статутот на општина
Македонска Каменица („Сл.гласник на општина Македонска Каменица” бр. 4/2005)
Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 26.12.2014
година донесе:
ПРОГРАМА
За активностите на ЕЛС Македонска Каменица во областа на образованието
во 2016 година
4. ЦЕЛИ
Активен однос на Советот на Општина Македонска Каменица кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието:
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•
•

Планирање на развојот на образованието
Подобрување на условите за обавување на образовниот процес

5. АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Македонска Каменица во областа на
образованието во 2016 година ќе бидат насочени кон поттикнување.
поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма
р.б

Наменска дотација по соодветна програма

1.

Основно образование- блок дотација

2.

Самофинансирачки- основно образование

3.
4.

износ

42.816.000.00
1.000.000,00

Самофинансирачки- средно образование

920.000.00

Средно образование-блок дотација

16.591.000.00

Вкупно

60.327.000,00

Предвидени средства
Р.бр.

Активност

Носител

Вкупно
МОН

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Манифестација по
повод
започнувањето и
завршувањето на
школската год
Поддршка на
наставниот кадар за
обука и
професионалното
усовршување
Прогласување на
најдобар наставник
во
Основното
образование
Прогласување на
најдобар
наставник во
средното
образование
Прогласување на
најдобар ученик во
основното
образование
Прогласување на
најдобар ученик во
средното
образование
Наградување на
наставници за
освоена награда на
државен натпревар

Општина

Општина
Македонска
Каменица

80.000,оо

Општина
Македонска
Каменица

30.000,оо

Општина
Македонска
Каменица

10.000,оо

Општина
Македонска
Каменица

10.000,оо

Општина
Македонска
Каменица

10.000,оо

Општина
Македонска
Каменица

10.000,оо

М.Каменица

100.000,00

Донација

Соп.
Приходи
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1.-

8.

Стипендии на
ученици и студенти

М.Каменица

Субвенционирање
на деца во
М Каменица
целодневен претстој
Вкупно:

1.000.000,00
300.000,00
1.550.000,00

ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе се
финансираат од средства на Министерството за образвание и наука, од сопствени
приходи на училиштата. од донации и од Буџетот на Општина Македонска Каменица
за 2016 година
При реализирање на Програмата.Советот на Општина Македонска Каменица ќе ги
поддржи институциите и здружениЈата на граѓани кои ќе реализираат проекти од
областа на образованието финансирани од други инвеститори - заинтересирани
партнери, фондации. бизнис секторот и сл.
III.
ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:
- обезбедување стручна. техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која
располага општината;
IV.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Македонска Каменица"
II.

Бр.08-2120/1
24.12.2015 г.
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 Програма
1. Се прогласува Програмата за работа на КИЦ “Романса “ за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2121/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица
(„Службен гласник на Oпштина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 24.12.2015 година донесе:

ОДЛУКА
За усвојување на Програма за работа на КИЦ ”Романса” М.Каменица
Член 1

Советот на општина М.Каменица
ја усвои Програмата за работа КИЦ
”Романса” М.Каменица за 2016 година.
Програмата за работа на КИЦ ”Романса” М.Каменица е составен дел на оваа
Одлука.
Член 2

Реализацијата на Програмата за работа на КИЦ ”Романса” М.Каменица ќе се
финансира од програмата К4 од Буџетот на општина М.Каменица за 2016 година.

Член 3
Исплатата на паричните средства ќе се врши по претходно поднесено барање
од страна на КИЦ ”Романса” М.Каменица за реализација на конкретна активност од
Програмата на КИЦ ”Романса” М.Каменица за 2016 година.
Член 4

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

Бр.08-2122/1
24.12.2015 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 Одлука
1. Се прогласува Одлуката за сопствено учество во проектот ”Изработка на
техничка документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води
на вливот на Езерото Калиманци”.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2123/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за Локална самоуправа
(“Службен весник на РМ”бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(“Сл гласник на општина М.Каменица” бр.4/2005) Советот на општина Македонска
Каменица на Седницата оддржана на 24.12.2015 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
За сопствено учество во проектот “Изработка на техничка документација за изградба
на пречистителна станица за отпадни води на вливот на Езерото Калиманци.

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на општина Македонска Каменица
учествува во проектот “Изработка на техничка документација за изградба
пречистителна станица за отпадни води на вливот на Езерото Калиманци”
сопствено ко-финансирање во проектот во износ од 10,5% од вкупната вредност
проектот.

да
на
со
на

Проектот “Изработка на техничка документација за изградба на пречистителна
станица за отпадни води на вливот на Езерото Калиманци” ќе биде аплициран до
Министерство за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, од страна на
Центарот за развој на Источен плански регион, Штип во партнерство со Општина
Македонска Каменица, за добивање на средства од Програмата за рамномерен
регионален развој за 2016 година за Проекти за развој на планските региони.
Средствата потребни за реализација на Проектот ќе бидат обезбедени од
Буџетот на општина Македонска Каменица за 2016 година.
Член 2
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Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Македонска Каменица”
Бр.08-2124/1
24.12.2015 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:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Буџетот 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- 2125/1
24.12.2015 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 24.12.2015 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Буџетот

Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои Буџетот на општина
Македонска Каменица 2016 година.
Буџетот на општина Македонска каменица за 2016 година е составен дел на
оваа Одлука.

Член 2
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Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-2126/1
24.12.2015 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 усвојување на сценарио на Буџетот за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2125/2
24.12.2015 г.
M.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 24.12.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на сценарио на Буџетот за 2017 година

Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои сценариото на Буџетот на
општина Македонска Каменица 2017 година.
Сценариото на Буџетот на општина Македонска каменица за 2017 година е
составен дел на оваа Одлука.
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Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-2126/2
24.12.2015 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 усвојување на сценарио на Буџетот за 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 2125/3
24.12.2015 г.
M.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 24.12.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на сценарио на Буџетот за 2018 година

Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои сценариото на Буџетот на
општина Македонска Каменица 2018 година.
Сценариото на Буџетот на општина Македонска каменица за 2018 година е
составен дел на оваа Одлука.

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

Бр.08-2126/3
24.12.2015 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 извршување 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.09-2127/1
24.12.2015 г.
M.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 и член 62 од Законот за локална
самоуправа ( „ Сл. весник на Р.М “ број 5/2002), член 23 став 8 од Законот за
финансирање на единиците на локална самоуправа („ Службен весник на Р.М “
број 61/2004; 96/2004; 67/07 и 156/2009 и 47/2011) и член 21 став 1 точка 4 од
Статутот на општина М. Каменица ( Сл. гласник на општина М. Каменица број
4/2005) Советот на општина М.Каменица на седницата на ден 24.12.2015
година донесе:

Одлука за извршување на Буџетот на општина М.Каменица за 2016 година
Член 1
Буџетот на општина М.Каменица за 2016 година ( во понатамошниот текст
Буџетот) се извршува според одредбите на оваа Одлука.
Член 2
Буџетот на општина М.Каменица се состои од : општ, посебен и развоен дел:
- Општиот дел ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните
расходи и други одливи на буџетот за фискалната година како и
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глобални проекции на приходите, приливите, расходите и одливите за
наредните две години;
- Посебниот дел содржи план на одобрените средства на буџетските
корисници по програми и ставки за фискалната година;
- Развојниот дел ги содржи плановите на програмите за развој на
буџетските корисници прикажани по развојни проекти.
Член 3
Буџетот на општината се состои од:Основен буџет, Буџет на
самофинансирачки активности ,Буџет на донации, Буџет на дотации и Буџет
на кредити.
Планот на програмите за развој ги содржи среднорочните проекции на
одобрени средства по:
- одделение буџетски програми и потпрограми;
- години во кои истите ќе се реализираат;
- изворите на финансирање.
Член 4
Општинските буџетски корисници се должни утврдените средства во буџетот
да ги користат наменски, рационално и економично.
Член 5
Расходите утврдени во Буџетот се максимални износи над кои буџетските
корисници не можат да преземаат обврски.
За да се превземат нови обврски до Советот на општината мора да се
предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите
расходи во сразмерен износ.
Член 6
Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите
и другите приливи на основниот буџет на општината.
Доколку во текот на извршувањето на Буџетот, Градоначалникот на општината
утврди дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства
во Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително
отстапуваат од планот предлага на Советот на општината изменување и
дополнување на Буџетот.
Член 7
Пренамената во рамките на одобрените буџети на општинските корисници ја
одобрува Советот на општината.
Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма
и Буџет не можат да бидат намалени повеќе од 20 % со прераспределбите во
тековната фискална година.
Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџетот не може да
се зголемат со одлука за прераспределба повеќе од 10 %.
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Член 8
Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на општинскиот буџетски
корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки,
програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.
Општинските буџетски корисници во услови кога во Буџетот на дотации,
донации или буџетот на самофинансирачките активности , планираните
приходи и други приливи не се реализираат или се реализираат над
планираниот износ доставуваат барање за намалување / зголемување на
планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во
овие буџети кои градоначалникот ги доставува до Советот на општината.
Член 9
Општинските Буџетски корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат
годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства.
Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува
врз основа на финансискиот план по месеци.
Член 10
Исплатата и пресметката на плата кај избраните и именуваните лица
(градоначалник) ќе се врши согласно член 11 од Законот за плата и другите
надоместоци на пратениците во Собранието на Р.М и другите избрани и
именувани лица во Републиката (,,Службен весник на РМ број 36/90 и Службен
весникнаРМброј
38/91,23/97,37/05,84/05,121/07,161/08,92/09,42/10,97/10,161/10,11/12,145/12,170/
13 и 139/14) со примена на појдовен коефициент 1 кој изнесува 26.755 денари.
За вработените , кои немаат статус на државни службеници за 2016 година
платите се исплаќаат согласно Законот за исплата на плати и согласно
Правилникот на општина М.Каменица за плати на административно – технички
персонал.
За вработените во јавните буџетски институции исплатата ќе се спроведува
согласно Законот за исплата на платите и истите ќе ги спроведуваат насоките
согласно измените во колективните договори доколку постојат истите.
Лицата кои обавуваат техничко – помошни работи во јавните општински
институции ќе се исплаќаат согласно колективниот договор во самата јавна
општинска институција.
Член 11
Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот се утврдува во
висина од 40 % од просечната месечна плата во Републиката исплатена за
претходната година.
На претседателот на Советот на општината за раководење и организирање на
работата на Советот надоместокот се зголемува за 30 %.
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Месечниот надоместок за присуство на седница на Совет не се исплатува
доколку членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на совет во
тековниот месец.
Месечниот надомест за присуство на седница на Советот се намалува за 30%
за секое отсуство од седница на Советот.
Месечниот надоместок за присуство на седниците не се исплатува доколку
Советот во тековниот месец не одржал седница .

Член 12
Исплатата на плати во локалните јавни установи кои се финансираат со
блок дотации ја контролира и одобрува Министерството за финансии.
Буџетските корисници се задолжени пред исплата на плати до општината да
достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат
образците ПДД-МП и МП- 1, копија од рекапитулација за пресметани нето и
бруто плати, образец Ф1 – за бројот на вработените по име и презиме , како и
други податоци во пишана и електронска верзија ( на ЦД, дискета и е-маил) за
месецот за кој се однесува платата.
По извршената контрола согласно планираните средства во Буџетот на
општината, Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните
јавни установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се
трансферира блок дотацијата.
Член 13
Надоместокот за отпремнина за пензионирање за вработените во општината и
локалните јавни установи се исплаќа врз основа на член 9 од Законот за
исплата на плати.

Член 14
Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки
последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и
спасување и други случаи на вработениот во општината и локалната јавна
установа му се исплатува помош.
Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна
установа на неговото смејство му припаѓа парична помош согласно Законот за
извршување на Буџетот на РМ за 2016 година.
На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на
член од потесното семејство (брачен другар, деца родени во брак или вон
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брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување) доколку
живеат во заедница , му припаѓа парична помош согласно Законот за
извршување на Буџетот на РМ за 2016 година.
Сите исплати на претходно наведените надоместоци се врши врз основа на
претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од
страна на Градоначалникот на општината.
Член 15
Користењето на средствата од Буџетот на општината за вршење на функциите
на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се
искажуваат расходите по пооделни ставки, почитувајќи ги одредбите од
Законот за јавните набавки.
Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди
во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во
ограничени поединечни износи во противредност од 6.000,00 денари каде
задолжително мора да биде приложена фискална сметка при што расходите
треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.
Член 16
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во пооделни програми и
потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината а финансирањето ќе
се врши врз основа на решенија од Градоначалникот согласно средствата
предвидени во буџетот на општина М.Каменица за 2016 година и тоа:
-за еднократна парична помош
-за новороденчиња
-за развој на културата, спортот и екологијата
-за парична помош на месните заедници
Финансирањето на средствата на единките корисници во случај на недостиг на
средства на нивните сметки 903 и 787 ќе се врши преку отворените општински
подсметки 603.
Член 17
Буџетските корисници и единки корисници на средства од Буџетот на
Република Македонија можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат
испразнети работни места ,да вработуваат работници на определено време и
да склучуваат договори за отстапување на работник за привремени
вработувања за вршење на приврењмени работи ,само под услов ,ако за тоа се
обезбедени средства во Буџетот на Република Македонија и ако се планирани
во планот за пополнување на работни места во текот на фискалната година ,кој
е поднесен при поднесувањето на буџетската пресметка .
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Буџетските корисници на средства од буџетите на општините ,можат да
вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места ,да
вработуваат работници на определено време и да склучуваат договори за
отстапување на работник за привремени вработувања за вршење на
привремени работи ,само под услов ако за тоа се обезбедени средства во
буџетите на општините .
При вработување на нови работници и пополнување на испразнети
работни места ,при вработување на работници на определено време и при
склучување договори за отстапување на работник за привремени вработувања
за вршење на привремени работи ,од ставовите (1) и (2) ќе се почитува
принципот на соодветна и правична застапеност на припадниците на
заедниците во Република Македонија.
Министерството за финансии однопсно Градоначалникот на општината
се должни во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето за вработување
,писмено да ги известат институциите од ставовите ( 1) и ( 2) на овој член ,за
обезбедени средства за вработување .
За обезбедените средства за вработување на државни службеници
,Министерството за финансии ,односно Градоначалникот на општината ќе даде
писмено известување по претходно дадено позитивно мислење од
Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 18
За средствата утврдени во буџетот на општината се распоредуваат во
програмите за :
Програма за Совет во општината
Програма за општинска администрација
Програма за урбанистичко планирање
Програма за комунални дејности
Програма за култура
Програма за социјална заштита
Програма за образование
За распоредување на средствата одлучува Советот наопштина М.Каменица а
за извршување на Буџетот на општината е одговорен Градоначалникот на
оптина М.Каменица.
Член 19
За користење на средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на
резервите ( постојана и тековна буџетска) одлучува Советот на општината а ги
извршува Градоначалникот на општината.

стр. 50
Службен Гласник на ЕЛС М. Каменица бр.34

За искористените средства Градоначалникот поднесува годичен извештај за
користење на средствата од резервите.
Член 20
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се
наплатени во износ поголем од утврдениот , погрешно или повеќе наплатениот
износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени
а доколку такви приходи нема тогаш на товар на другите приходи на буџетот.
Повратот на погрешно или повеќе уплатените приходи се врши со решение на
Градоначалникот освен кога надлежноста им припаѓа на други органи.
Член 21
Буџетот на општина М.Каменица се извршува од 01.01.2016 година до
31.12.2016 година.
Член 22
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во Сл. Гласник на општина
М.Каменица а ќе се применува од 1 Јануари 2016 година.

Бр.08-2128/1
24.12.2015 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 утврдување на вредноста на бодот за платите на
државните службеници за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2129/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски
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Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15 и 154/15), член 36
став (1) точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ
број 5/2002) а согласно членовите 15 и 21 од Статутот на општина Македонска
Каменица (,,Службен Гласник на општина Македонска Каменица” број 4/2005) Советот
на општина Македонска Каменица на седницата одржана на 24.12.2015 година,
донесе:

ОДЛУКА
за утврдување на вредност на бодот за платите
на државните службеници за 2016 година
Член 1
Со одлуката се утврдува вредноста на бодот за платите на државните
службеници во општина Македонска Каменица за 2016 година .
Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2016 година во
општина Македонска Каменица изнесува 76,80 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Македонска Каменица “, а ќе се применува со исплата на
платата за јануари 2016 година.
Бр.08-2130/1
24.12.2015 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 Програма
1. Се прогласува Програмата за работа и развој на ЈП “Камена Река “ за 2016
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
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Бр.09- 2131/1
24.12.2015 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 oпштина
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 24.12.2015 година донесе:

ОДЛУКА
За усвојување на Програма за работа и развој на ЈП ”Камена Река ”
М.Каменица
Член 1

Советот на општина М.Каменица ја усвои Програмата за работа и развој на ЈП
”Камена Река ” М.Каменица за 2016 година.
Програмата за работа на ЈП ”Камена Река ” М.Каменица 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.08-2132/1
24.12.2015 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:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма
1. Се прогласува Програмата за одржување на хигиената на јавните прометни
површини (улици) на територијата 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.09-2133/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р
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П Р О Г Р А М А
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНАТА НА ЈАВНИТЕ ПРОМЕТНИ
ПОВРШИНИ ( УЛИЦИ )
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА МАК.КАМЕНИЦА

МАК.КАМЕНИЦА

ДЕКЕМВРИ 2015 ГОД
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Согласно Одлуката за јавна чистота бр. 07-401/1 од 15.03.2010 година и
измените и дополнувањата на истата бр. 07-1165/1 од 13.10.2010 г. Донесена од
Советот на општина Македонска Каменица, ја предлагаме следната програма :

П Р О Г Р А М А
За јавна чистота за 2016година

I. Одржувањето на јавната чистота, собирањето и транспортирањето на
комуналниот цврст и технолошки отпад се дејности од јавен интерес. Одржување на
јавната чистота е чистење (миење и метење) и одржување на јавните и сообраќајни
површини, како и чистење на снегот во зимски услови.
II. По одржување на Јавна чистота се подразбира чистење ( метење, собирање и
транспортирање на сметот, отстранување на атмосферските наноси, расчистување на
диви депонии, како и перење на улиците со цистерни) со кое ќе бидат опфатени
асфалтирани улици, тротоари, шеталишта, плоштади и паркинзи во град Македонска
Каменица.
III. Со оваа Програма за одржување на чистотата се предвидуваат обемот на
предвидените работи и работни задачи, потребниот број на вработени, предвидените
средства за работа и динамиката на реализација на предвидената програма.
1. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА

Работната единица за Изнесување на смет, одржување на јавни површини,
паркови и зеленило континуирано ги врши следните работни задачи:
Собирање, транспорт и депонирање на сметотот од домаќинствата,
претпријатијата и другите правни лица;
¾ Одржување на јавни прометни површини по програма;
¾ Одржување на градска депонија;
¾
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¾
¾

Редовно одржување на зеленилата во градот како и
Депонирање на комунален отпад од селски населби на места каде се
поставени контејнери.

Oсновна задача на овој сектор е да ја спроведе програмата за јавна чистота за
2016година усвоена од Советот на општина Македонска Каменица.
Периодот за одржување на јавната чистота е поделен на летен период од 01.04 31.10 со времетраење од 7 месеци и зимски период од 01.11 - 31.03 со времетраење
од 5 месеци.
Спроведување на Програмата за јавна чистота Ј.П. ,,Камена Река” ќе го
изврши со сопствениот кадар со кој располага.

Динамиката на чистењето ќе биде организирана според две категории на чистење
на јавните површини и тоа:

A. Прва зона (централно градско подрачје) каде спаѓаат следните улици:
- улица Маршал Тито

во површина од

680 x 7,0 =

4760,00 m²

- улица Осоговска

во површина од

490 х 5,5 = 2695,00 m²

- улица Каменичка

во површина од

600 х 6,0 = 3600,00 m²

- улица Гоце Делчев

во површина од

426 х 7,0 = 2982,00 m²

- улица Првомајска

во површина од

225 х 5,0 = 1350,00 m²

- улица Рударска

во површина од

250 х 5,5 = 1375,00 m²

- улица Руенска

во површина од

140 x 5,5 = 770,00 m²

- улица М.М.Брицо

во површина од

650 х 5,5 = 3575,00 m²

- улица 4 Јули

во површина од

280 х 3,2 =

- улица 14 ти
- улица број 2

Јуни

896,00 m²

во површина од

700 х 5,5 = 3850,00 m²

во површина од

200 х 6

Вкупно =

= 1200 m²

27.053,00 m²
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Улиците од прва зона ќе се чистат со:

¾ секојдневно метење во работните денови;
¾ секојдневен одвоз на смет и соберени наслаги;
¾ перијодично перење по потреба со цистерна.
B. Во втората зона (улици што се одржуваат еднаш неделно) овде спаѓаат
следните улици:
- дел од улица Осоговска

во површина од

510 х 5,5 = 2805,00 m²

- улица Македонска

во површина од

640 х 5,5 = 3520,00 m²

- улица Езерска

во површина од

205 х 5,0 = 1025,00 m²

- улица Илинденска

во површина од

530 х 5,5 = 2915,00 m²

-улица Индустриска (М 5)

во површина од

549 х 6,0 = 3294,00 m²

- улица Горна Река

во површина од

480х5,0 = 2400,00м2

- улица Вера Јоциќ

во површина од

310 х 5,0 = 1550,00 m²

- улица Индустриска (Кејска)

во површина од

887 х 5,5 = 4878,00 m²

- улица Церска

во површина од

880 х 6,0 = 5280,00 m²

- улица Јаков

во површина од

460 х 5,5 = 2530,00 m²

- улица Мирче Ацев

во површина од

61 х 5,0 =

- улица Јане Сандански

во површина од

130 х 5,5 =

- улица Индустриска

во површина од

410 х 5,5 = 2255,00 m²

- улица Долна река

во површина од

180 х 5,0 =

- улица Миле Јаневски Џингар

во површина од

490 х 5,5

305,00 m²
759,00 m²

900,00 m²

= 2695м3
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Вкупно = 37,111,00 m²
C. Тротоари за следните улици од I и II зона:

- улица Маршал Тито

со површина од

- улица Гоце Делчев

со површина од

740 x1,8 x 2

2664 m²

95 x 1,7 x 2

315 m²

65 x 2

130 m²

- улица Каменичка

со површина од

690 x 1,5

1035 m²

- улица Индустриска

со површина од

175 x 2,1

367 m²

- улица Првомајска
- улица 14 ти

Јуни

-улица бр.2

со површина од

40 x 1,7

68 m²

со површина од

155 x 1,6

248 m²

со површина од

300 х 1,2

360 m²
Вкупнo = 5 187,00 m²

D. Паркинзи :

- улица Руенска;

со површина од

- улица М.М.Брицо;

со површина од

1260,00 m²
1220,00 m²

- паркинг кај Автобуска станица;

со површина од

3600,00 m²

- улица Осоговска ( зад Стопанска банка);

со површина од

142,00 m²

- улица Осоговска (зад ЈП ,,Камена река”);

со површина од

408,00 m²

- улица Првомајска (Кула 1 и Кула 2);

со површина од

1200,00 m²

- кај ООУ ,,Кирил и Методиј”;

со површина од

1860,00 m²

- кај поштата

со површина од

586,00 m²

- улица Првомајска;

со површина од

840,00 m²

- улица Рударска;

со површина од

280,00 m²

- улица МаршалТито;

со површина од

1.618,00 m²

- кај кит го

со површина од

238,00 m²

-паркинг кај градски пазар

со површина од

1100 m²
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Вкупно = 14.352,00 m²

Е. Чистење на други јавни површини :

- градски стадион

со површина од

10.000 m²

- градски пазар

со површина од

2500 m²

- градски плоштат

со површина од

2540 m²

- детско игралиште (луна парк)

со површина од

500 m²

- детско игралиште (пинокио)

со површина од

1300 m²

‐ детско игралиште (хотел саса)

со површина од

500,м2
Вкупно = 17.340,00 m²

Улиците од втора зона ќе се чистат со:

o
o
o

метење еднаш неделно;
изнесување на смет еднаш неделно;
периодично перење по потреба со цистерна;

Останатите неспоменати улици ќе се чистат по потреба во зависност од
времето, условите и потребите.
За сето напред наведено да може во целост да биде реализирано потребно е
да се направи следното:
1.Потребно е набавка на нови 15 канти за смет со зафатнина од 5 м3 кои ќе
бидат поставени на следните локации :
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-

с.Луковица кај мотелот и кај музиките
с.Долна Цера кај школото
с.Горна Цера кај школото
с.Дулица – Гагалевска маала и Чортанска маала
с.Тодоровци – Поточка маала и гачка маала
Грчка маала
с.Косевица - Реката
с.Моштица – селиште и кај Винко (Павлиш дол)
с.Саса –Требешка и Капетанска маала

2. 30 канти за смет од 1,1м³ и истите ќе служат за замена на веќе дотраените и
воспоставување на нови локации како што се :

- улица Пиринска
-улица Ленинова
- улица Кејска.

3. 250 канти за смет ( пластични ) од 0,12 м³ и истите ќе се постават на
следните локации:
- улица Македонска и на дел од улица 14 Јуни,дел од Бачовска маала,
Осоговска и Илинденска и со истите ќе се изврши замена на кантите 1,1м³
4. 30 канти за сeлекција на смет (пластични во боја) од 0,12 м³ и истите ќе се
постават на улица Маршал Тито пред колективните згради за домување
5. 50 канти за смет метални од 20-40 литри кои ќе се постават на улица
Маршал Tито и на Кејот на реката
6. 10 жичани контејњери за селекција на хартија и пластична амбалажа кои ќе
се постават на следните локации
- во дворот на ООУ Св.Кирил и Методиј Македонска Каменица
- во дворот на СОУ Миле Јаневски Џингар Македонска Каменица
- на улица Осоговска , улица М.М.Брицо, улица Рударска, улица Првомајска ,
улица Индустриска
- кај новите и старите градски гробишта
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Со тоа би се овозможило поефикасно собирање на сметот на подрачјето на
општина Мак.Каменица.

Бараме зголемена контрола од соодветни инспекциски служби, за примена на
Одлуката за комунален ред и Одлуката за јавна чистота.За одржување на овие улици
потребни се 13 работника, а оваа бројка се добива на следниот начин:

87.267m2 х 0,00084m2х365

ПхСхД
Р = ----------------

Р = --------------------------------------------- = 12.8 работника

В

2088

Р - потребен број на работници
П - површна која се мете
С - потребно време за метење (0,00084 m2 ) со сите операции
Д – вкупен број на денови во годината
В – вкупен број на работни часови во годината

Трошок на работниците за одржување

Површина
Извршители

Бруто плата 13 раб х 17500,00 х 12
ХТЗ опрема

87.267 m2
13 работника

2.730.000,00 денари
75.000,00 денари

Потребен потрошен материјал
(метли, лопати, копачи, колички)

55.000,00 денари
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Изнесување на сметот при метење
(еднаш неделно од предвиденото)
52 тури х 400,00 ден

20.800,00 денари

Перење со цистерна 8 тури/ден х 8 дена
64 тури х 1.500.00 денари

96.000,00 денари
_________________

Вкупно потребни средста за позиција
Метење и перење на улиците

2.976.800.00 денари

2. ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКА ДЕПОНИЈА

¾ Чистење и распланирање на земја со машина трипати месечно (12 месеци х 3
пати х 6 часа) х 2500,00 ден /час
540.000,00 ден.
¾ Рачно чистење околу депонија еднаш месечно (еднаш 6 раб х 6 часа х 240,00
х 12 мес).
103.680,00 ден.
Вкупно потребни средства:

643.680.00

Изнесување на контејнери од локално населени места и распланирање на
градска депонија.

Транспорт 12 месеци 26 канти х 1500,00 ден

468.000,00

¾ Вкупно потребни средства за смет од селата :

468.000,00

¾

Ј.П. ,,Камена Река”, ќе постапува и по издадени решенија од општинскиот
комунален инспектор и овласетен инспектор за животна средина, за чистење на мини
депонии кои се надвор од програмата. Исто така по налог на комуналниот инспектор
ќе врши кастрење на гранки и жбунови обраснати околу локалните патишта.
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Ј.П. ,,Камена Река” ќе врши чистење на просторот по одржување на јавен
собир за културни манифестации кои ги организира oпштината.

3. ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИТЕ И ДРУГИ
ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ ВО ГРАДОТ

Македонска Каменица како мала урбана средина се одликува со организирани и
добро уредени зелени површини кои оставаат впечаток на добро уреден простор.
Во делот на паркови и зеленило ќе се интензивираат активности за
озеленување на неколку скверови во градот, опфаќајќи ги и локациите по
периферијата и редовно одржување на речното корито и кејот на Каменичка река како
и дооуредување на истото.
Редовното спроведување на одгледувачките мерки и тоа: косење, наводнување,
окопување, потхранување, кастрење, кроење, ѓубрење на зелените површини е
предуслов за нивниот убав изглед, долговечност и функционалност. Слабо
одгледувана зелена површина дава впечаток на запуштеност и неуредност и
предизвикува спротивни визуелни и емотивни впечатоци кај посетителите.
Меѓу најважните одгледувателни мерки во зелените површини кои што ќе се
применуваат се: поливањето, окопувањето околу дрвјата, одржувањето на патеките,
одгледување на крошните, прихранување, одржување на парковските елементи од
неживата приода ( ѕидчиња, мостови, клупи и др.), косење на тревници, чистење,
потоа одржување на дрворедите со редовно кастрење,
одржување на сите
жарденерии кои што се поставени низ нашиот град (жарденериите кај парк Вера
Јоциќ), одржување на сите живи огради со редовно окопување, поткастрување,
редовно одржување на кејската површина нејзино косење и наводнување.

Локација на веќе подигнати зелени површини:

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Парковите околу колективните стамбени згради;
Паркот кај народниот херој ,,Вера Јоциќ”;
Кејот на река Каменичка;
Паркот околу градската црква во Македонска Каменица;
Паркот подигнат во знак на народниот херој од 2001 ,,М.Ј.Џингар”
Зелените површини (скверовите) на градскиот плоштад;
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¾ Паркот кај рударот кој е подигнад во знак на рудникот за олово и цинка ,,Саса”
од Македонска Каменица;
¾ Стадион

За одржување на наведените зелени површини со вкупна површина од 58700 m2
потребно е:

¾ редовно наводнување во летнио период;
¾ одстранување и редовно кастрење на диви неуредни жбунови ,дрвни видови и
секаков вид на грмушки;
¾ просторно и холтикултурно уредување на ново подигнатиот кеј на Каменичка
река од двете страни на речното корито;
¾ засадување на декоративни дрвни видови на подрачјето на
општина
Македонска Каменица и додавање на нови содржини од областа на
хортикултурата;
¾ редовно косење на тревата;
¾ засејување на уништени површини, како и нивно потхранување;
¾ засадување на разни цвеќиња за потребите на парковите и зеленилото
достапно во секое време по видови и количини адекватни на условите за секој
временски период;

Посебен проблем со одржувањето на овие површини претставува летниот период,
поради немање на можност за нивно навремено наводнување со технолошката вода
бидејќи не е рентабилно да се користи водата за пиење.

Трошоци за одржување на овие зелени површини се:

o
o
o
o
o
o

11раб. х 17.500,00 х 8 мес.
Косачка и делови за постоечките
Семе и ѓубре
Алат
ХТЗ опрема
Ангажирање на трактор за разни транспорти
(8месх10дена ефек.часах600ден/ч)

1.540.000,00 ден.
46.000,00 ден.
35.000,00 ден.
20.000,00 ден.
19.000,00 ден.
192.000,00ден

.
Вкупно:

1.852.000,00 ден.
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4. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИ ДЕПОНИИ И ОДВОДНИ КАНАЛИ

Реализација на расчистување на:
Канали за атмосферски води во должина од 440m/долж;
Одводен канал од ерозија во должина од 220m/долж;
Диви депонии во градот и околу влезовите во градот;
Диви депонии во селските средини;
Потребно е следното:

-

1. Користење на машина (утоварач) за расчистување
2. Користење на трактор за изнесување на сметот од дивите депонии,
наталожениот материјал за изнесување на сметот од дивите депонии и наталожениот
материjал од каналите.
Оваа работа е предвидена околу 8 пати годишно.
Часови за работа 8 пати х 6 часа = 48 часа
Потребни средства за работа на утоварачот 48 часа х 2000ден = 96.000,00
Потребни средства за тракторот

32 часа х 600 ден = 19.200,00

Вкупно потребни средства за диви депонии и канали : 115.200,00 ден.

Рекапитулар на трошоците по програмата за јавна чистота:

1. Одржување на јавна чистота

2.976.800,00 ден.

. Одржување на зелени површини

1.852.000,00 ден.

3. Чистење на диви депонии и канали

115.200,00 ден.

4. Одржување на депонија за отпад

643.680,00 ден.

5.Транспорт на одпад од локално населени места

468,000,00 ден
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__________________
5.940.480.00 ден.

Доколку Советот на општината и Градоначалникот сметаат дека вака
понудената програма е финансиски неиздржлива, тогаш може да се изврши корекција
на одредени позиции во граница во која таа може да се финансира.
Средства со кој располага Ј.П. ,,Камена Река” се средствата од јавна чистота што
ја наплаќа со сметките за комунални услуги по одлука на советот на општината и
истите според бројот на корисници изнесуваат 1.178.400.00 ден/год.останатите
средства по оваа програма треба да се предвидат во буџетот за 2015
година.Инвеститор и контролор на оваа Програма е ЕЛС - Македонска Каменица.
Изведувач е Ј.П. ,, Камена Река” - Македонска Каменица.

Средствата за финансирање на програмата за јавна чистота ќе се финансира од
буџетот на ЕЛС. Мак.Каменица

Бр.08-2134/1
24.12.2015 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 Програма
1. Се прогласува Програмата за извршување на јавни работи за 2016 година во
општина М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
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Бр.09-2135/1
24.12.2015 г.
M.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ ЗА 2016 ГОДИНА
ВО ОПШТИНА М.КАМЕНИЦА

МАК.КАМЕНИЦА

ДЕКЕМВРИ 2015 ГОД

Согласно член 83 и 84 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
(“Службен весник на Република Македонија” број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003,
37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12,
114/12, 39/14, 44/14 и 113/2014)ја предлагаме следната:
П Р О Г Р А М А
За извршување на јавни работи во
општина М.Каменица за 2016 година

1.ОПИС
1.1.Име на програмата: Програма за извршување на јавни работи за 2016 година.
1.2.Локација на програмата: Македонска Каменица и руралните средини во општината.
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1.3.Оправданост на програмата: Оправданоста на програмата се состои во намалување на
сиромаштијата на локално ниво преку ангажирање на долгорочно невработени и ранливи
групи кои тешко доаѓаат до постојано вработување.
1.4.Целни групи крајни корисници: Главни целни групи кои ќе бидат опфатени со проектот се :
долгорочно евидентирани невработени лица, ниско квалификувани невработени лица и
повозрасни невработени лица (над 55 години) кои тешко наоѓаат постојано вработување и се
соочуваат со висок степен на сиромаштија.

1.5.Главни активности се :

¾ Земјени работи за доуредување на кејот на Каменичка река во делот каде беше
асфалтирана улица Кејска;
¾ Дотур на мулчевита земја рамнење, грубо и фино планирање на теренот потоа сеење,
покривање и валирање на тревното семе;
¾ Холтикултурно доуредување на кејот на Каменичка река со садење на нови и еколошки
поприфатливи дрвни видови и грмушки кои би се вклопиле во еколошките услови и
тоа на делот од кејот каде се завршени земјените работи ;
¾ Чистење на гробиштата во селските средини ;
¾ Обновување и одржување на старата и оштетена урбана опрема низ општината;
¾ Подигање на нови зелени површини на неколку локации во урбаниот дел од
Македонска Каменица ;
¾ Изградба на нови придружни објекти ( банкини, риголи, канавки ) на атмосферската
канализациона мрежа се со цел подобрување на одводот на атмосферската вода до
реципиентот;
¾ Сечење на застарени дрвни видови и грмушки во заштитната зона на локалните
патишта во селата Косевица, Костин Дол, Тодоровци, Моштица, Дулица, Цера и Саса;
¾ Отстранување на сите суви, трули и заболени дрвни видови;
¾ Расчистување на диви депонии во градската средина на Македонска Каменица;
¾ Чистење на дивите депонии во населените места на општина Македонска Каменица;
¾ Чистење на коритото на Каменичка река од обраснати диви жбунови забаздена трева,
трска и нанос и сл;
¾ Припрема на јама за одлагање и складираење на покосена трева и лисната маса за
производство на органско ѓубриво т.е. компостирање;
¾ Чистење на вертикалните сливници и таложници во градската средина на Македонска
Каменица ;
¾ Продолжување на изградбата на мини расадникот за производство на посадочен
материјал од цветни растенија и декоративни дрвни видови и грмушки;
¾ Кроење, подкастрување и уредување на крошните на сите дрвни видови и грмушки во
градската средина на општина Македонска Каменица;
¾ Редовно спроведување на одгледувачките мерки на зелените површини и тоа:
наводнување, оросување, окопување, одгледување на крошните, заштита,
прихранување и др.;
¾ Чистење на сите главни и споредни пешачки патеки од снежни наноси и голомразници;
¾ Чистење на сите патишта од снежни наноси и голомразници во селата Косевица,
Костин Дол, Тодоровци, Моштица, Дулица, Цера и Саса;
¾ Одржување и чистење на фонтаните во општината;
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¾ Складирање на покосената трева и паднатите листови во претходно направената јама
за производство на органско ѓубриво;
¾ Садење на цвеќина на однапред испланирани места во општина Македонска Каменица
се со цел разубавување на просторот наменет за цвеќиња во парковите како и
подобрување на цветно‐декоративното уредување;
¾ Зафаќање на атмосферските води во Македонска Каменица, оградување на зафатите
за вода и чистење на бакините по локалните патишта во Македонска Каменица;
¾ Одржување на градскиот стадион во Македонска Каменица;
¾ Чистење на коритото на кејот и крајбрежјето на вештачкото езеро Калиманци од ПЕТ
амбалажа;
¾ Чистење и одржување на патот до новите гробишта во текот на целата година;
¾ Поставување на жардињери за садење на цвеќе на неколку локации во општината;
¾ Изведуваање и поставување на систем капка по капка на неколку локации каде што тое
е економски исплатливо и технички изводливо;
¾ Изградба на камена градина – алпинетум;
¾ Садење на еколошки прифатливи дрвни видови околу градската депонија во
Македонска Каменица;
¾ Садење на еколошки прифатливи (автохтони) дрвни видови околу новите градски
гробишта во Македонска Каменица и заштита на теренот од ерозија;
¾ Собирање на градежен шут, земја, камен, цигли, мртва органска материја и сл. со
трактор низ општината и транспортирање на депонијата;
¾ Уништување на плевелот и коровот во коритото на Каменичка река и помеѓу ивиците
на тротоарите со третирање на тотален хербицид;
¾ Бетонирање и стабилизирање на пешачките степеници кои ги поврзува кејот на
Каменичка река и бензинската пумпа;
¾ Декоративно разубавување на просторот околу автобуската станица и хортикултурно
доуредување на новоподигнатата земјена површина;
¾ Дооуредување на паркот кај споменикот на ,,Вера Јоциќ” и тоа: нанесување на плодна
почва, садење на трева, декоративни дрвни видови и цвеќиња;
¾ Естетско‐декоративно разубавување на влезовите во општина Македонска Каменица;
¾ Уредување на просторот околу корените на декоративните дрвни видови со
бекатонски плочки на кејот на Каменичка река;
¾ Изградба на нова пешачка патека кај детската градинка во Македонска Каменица;
¾ Активности по барање на надлежните органи на локалната самоуправа при општина
Македонска Каменица;

2.Органи надлежни за реализација и изведување на програмата
2.1. Организатор на јавните работи ќе биде општина Македонска Каменица .
Општина Македонска Каменица активно е вклучена за целото времетраење на
програмските активности: избор на лица кои ќе бидат ангажирани, информирање на
граѓаните, назначување на надзорен орган, ангажирање на лицата согласно програмата,
исплата на парични средства.
2.2. Изведувач на јавните работите : Изведувач на работите е Јавното Претпријатие ,, Камена
река,, Македонска Каменица.
ЈП ,,Камена река “ Македонска Каменица како изведувач на програмата ќе биде
вклучено во организирање и координирање на работата заради успешно и навремено
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спроведување на програмските активности, обезбедување на стручен кадар за надзор и
спроведување на предвидените активности, потребната механизација за транспорт и за
изведување на земјени работи согласно предлог активностите, обезбедување на потребен
алат со кои располага, обезбедување на потребните рачни машини за различни операции и тн.
2.3. Агенцијата за вработување ќе биде вклучена во процесот на посредување при ангажирање
на лицата во програмата, правилна селекција на лицата кои ќе бидат ангажирани.
2.4. Тим кој е предложен за реализација на програмата.
За реализација на програмата е предложен следниот тим:
2.4.1. Одговорно лице за спроведување и координација на програмските активности и
обезбедување на потребниот алат и механизација е:
Влатко Димитровски_________ тел за контакт_078485119
вработени во ЈП ,,Камена река ,, Македонска Каменица.
Одговорното лице ќе врши координирање, организирање и спроведување на
активностите од оваа програма, изготвување на извештај за динамика на работа по фази,
изготвување на дневен и месечен извештај за извршени работи во согласност со извршениот
надзор.
2.4.2 Лице за надзор кое ќе биде назначено со решение од градоначалникот е Добри Јаневски
вработен во општина Македонска Каменица, лицето назначено за надзор врши контрола и
надзор врз спроведување и реализацијата на програмските активности ги прегледува и
одобрува месечните извештаи за работа изготвени од страна на одговорните лица без кои
општината нема да врши исплата на средствата.
Важно: Надлежните органи го задржуваат правото да бараат дополнителни податоци
кои се од значење за избор на програмата или за нејзината реализација.

2.5. Вид на подршка на секој партнер
Општината обезбедува финансиска, административна и техничка подршка на програмата,
ЈП ,,Камена река ,, Македонска Каменица обезбедува административна, финансиска,
организациона (лица кои ќе бидат одговорни за организирање и координирање на
ангажираните лица) и обезбедување на потребната механизација, материјали и алати.
Предвидените програмски активности успешно ќе се надоградуваат на досегашните
активности на општина Македонска Каменица за ублажување на сиромаштијата, а со оглед на
сложеноста на активностите за реализација на проектот лицата од целната група кои ќе бидат
ангажирани за реализација на активностите може да бидат со низок степен на образование.
3. Времетраење, план на активности, динамика на реализирање на програмските
активности по месеци и методологија за пресметка на финансиски средства потребни за
реализација на програмата.

Реализацијата на програмските активности ќе се врши во 4 (четири) фази во траење од по
три месеци во текот на 2016 година со тоа што активностите се наведени во табела :
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3.1. 1 (првата) фаза ќе го опфати периодот од месец јануари 2016 година па заклучно со месец
март 2016 година , за реализација на програмските активности од првиот дел на
програмата за јавни работи ќе биде потребно ангажирање на 40 невработени лица.
Првата фаза од програмата ќе ги опфати следните активности:

Месеци

Главна активност

Тело на
имплемент
ација

Локација

Број на
работници

Фази на
реализација

¾ Изградба на нови придружни објекти
(банкини, риголи, канавки) на
атмосферската канализациона мрежа
се со цел подобрување на одводот на
атмосферската вода до реципиентот;
¾ Чистење на вертикалните сливници и
таложници во градската средина на
Македонска Каменица;
¾ Чистење на сите главни и споредни

пешачки патеки од снежни наноси и
голомразици;
¾ Чистење и одржување на патот до
новите гробишта во текот на целата
година;
¾ Чистење на сите патишта од снежни
наноси и голомразници во селата
Косевица, Костин Дол, Тодоровци,
Моштица, Дулица, Цера и Саса;
¾ Собирање на градежен шут, земја,
камен, цигли, мртва органска материја
и сл. со трактор низ општината и
транспортирање на депонијата;
¾

Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина Македонска
Каменица;

Ј.П. ,,Камена
Река”
Македонска
Каменица

Македонска
Каменица

Ангажирани
40
работници

I
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¾ Чистење на сите главни и споредни
пешачки патеки од снежни наноси и
голомразици;
¾ Чистење на вертикалните сливници и
таложници во градската средина на
Македонска Каменица;
¾ Продолжување на изградбата на
мини расадникот за производство на
посадочен материјал од цветни
растенија и декоративни дрвни видови
и грмушки;
¾ Изградба на нови придружни објекти
на атмосферската канализациона
мрежа се со цел подобрување на
одводот на атмосферската вода до
реципиентот;
¾ Чистење и одржување на патот до
новите гробишта во текот на целата
година;
¾ Зафаќање на атмосферските води во
Македонска Каменица, оградување на
зафатите за вода и чистење на
бакините по локалните патишта во
Македонска Каменица;
¾ Чистење на сите патишта од снежни
наноси и голомразници во селата
Косевица, Костин Дол, Тодоровци,
Моштица, Дулица, Цера и Саса;
¾ Одржување на градскиот стадион во
Македонска Каменица;
¾ Садење на еколошки прифатливи
дрвни видови околу градската
депонија во Македонска Каменица;
¾ Собирање на градежен шут, земја,
камен, цигли, мртва органска материја
и сл. со трактор низ општината и
транспортирање на депонијата;
¾ Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина Македонска
Каменица;

Ј.П. ,,Камена
Река”
Мак.Камени
ца

Мак.
Каменица

Ангажирани
40
работници

I
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¾ Отстранување на сите сувии, трули и
заболени дрвни видови;
¾ Кроење, подкастрување и уредување
на крошните на сите дрвни видови и
грмушки во градската средина на
општина Македонска Каменица;
¾ Земјени работи за доуредување на
кејот на Каменичка река во делот каде
беше асфалтирана улица Кејска;
¾ Одржување на градскиот стадион во
Македонска Каменица;
¾ Дотур на мулчевита земја, рамнење,
грубо и фино планирање на теренот
потоа сеење, покривање и валирање
на тревното семе;
¾ Садење на еколошки прифатливи
дрвни видови околу градската
депонија во Македонска Каменица;
¾ Расчистување на диви депонии во
градската средина на Македонска
Каменица;
¾ Чистење на коритото на кејот и
крајбрежјето на вештачкото езеро
Калиманци од ПЕТ амбалажа;
¾ Чистење и одржување на патот до
новите гробишта во текот на целата
година;
¾ Поставување на жардињери за
садење на цвеќе на неколку локации
во општината;
¾ Садење на еколошки прифатливи
(автохтони) дрвни видови околу
новите градски гробишта во
Македонска Каменица и заштита на
теренот од ерозија;
¾ Декоративно разубавување на
просторот околу автобуската станица и
хортикултурно доуредување на
новоподигнатата земјена површина;
¾ Собирање на градежен шут, земја,
камен, цигли, мртва органска материја
и сл. со трактор низ општината и
транспортирање на депонијата;

Ј.П. ,,Камена
Река”
Мак.
Каменица

Мак.
Каменица
Ангажирани
40
работници

¾ Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина Македонска
Каменица;

За реазлизација на активностите од првата фаза ќе бидат потребни финансиски
средства во вкупен износ од 1. 161.120,00 денари или
(3 месеци х 40 работници х 9.676,00 денари)

1. 161.120,00 денари

I
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3.2. 2 (втората) фаза ќе го опфати периодот од месец април 2016 година па заклучно со месец
јуни 2016 година , за реализација на програмските активности од вториот дел на
програмата за јавни работи ќе биде потребно ангажирање на 40 невработени лица.
Втората фаза од програмата ќе ги опфати следните активности:

Месеци

Главна активност

Тело на
имплемент
ација

Локација

Број на
работници

Фази на
реализација

¾ Холтикултурно доуредување на кејот
на Каменичка река со садење на нови
и еколошки поприфатливи дрвни
видови кои би се вклопиле во
еколошките услови и тоа на делот од
кејот каде се завршени земјените
работи;
¾ Подигање на нови зелени површини
на неколку локации во урбаниот дел
од Македонска Каменица;
¾ Сечење на застарени дрвни видови и
грмушки во заштитната зона на патот
во селските средини;
¾ Изградба на камена градина –
алпинетум;
¾ Отстранување на сите сувии, трули и
заболени дрвни видови;
¾ Кроење, поткастрување и уредување
на крошните на сите дрвни видови и
грмушки во градската средина на
општина Македонска Каменица;
¾ Одржување на градскиот стадион во
Македонска Каменица.
¾ Садење на цвеќина на однапрет
испланирани места во општина
Македонска Каменица се со цел
разубавување на просторот наменет за
цвеќиња во парковите како и
подобрување на цветни‐
декоративното уредување;
¾ Чистење и одржување на патот до
новите гробишта во текот на целата
година;
¾ Собирање на градежен шут, земја,
камен, цигли, мртва органска материја
и сл. со трактор низ општината и
транспортирање на депонијата;
¾ Дооуредување на паркот кај
споменикот на ,,Вера Јоциќ” и тоа:
нанесување на плодна почва, садење
на трева, декоративни дрвни видови и
цвеќиња;
¾ Естетско‐декоративно разубавување
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на влезовите во општина Македонска
Каменица;
¾ Изградба на нова пешачка патека кај
детската градинка во Македонска
Каменица;
¾ Зафаќање на атмосферските води во
Македонска Каменица, оградување на
зафатите за вода во селските средини
и заштита од ерозија;
¾ Чистење на дивите депонии во
населените места на општина
Македонска Каменица;
¾

Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина Македонска
Каменица;

¾ Садење на цвеќина на однапрет
испланирани места во општина
Македонска Каменица се со цел
разубавување на просторот наменет за
цвеќиња во парковите како и
подобрување на цветни‐
декоративното уредување;
¾ Сечење на застарени дрвни видови и
грмушки во заштитната зона на патот
во селските средини;
¾ Одржување и чистење на фонтаните
во општината;
¾ Редовно спроведување на
одгледувачките мерки на зелените
површини и тоа: наводнување,
оросување, окопување, одгледување
на крошните, прихранување и др;

¾ Припрема на јама за одлагање и
складирање на покосена трева и лисна
маса за производство на органско
ѓубриво т.е. компостирање;
¾ Чистење на гробиштата во селските
средини во општината;
¾ Одржување на градскиот стадион во
Македонска Каменица.
¾ Складирање на покосена трева и
паднатите листови во претходно
направената јама за производство на
органско ѓубриво;
¾ Поставување на жардињери за
садење на цвеќе на неколку локации
во општината;
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¾ Дооуредување на паркот кај
споменикот на ,,Вера Јоциќ” и тоа:
нанесување на плодна почва, садење
на трева, декоративни дрвни видови и
цвеќиња;
¾ Уништување на плевелот и коровот
во коритото на Каменичка река и
помеѓу ивиците на тротоарите со
третирање на тотален хербицид;
¾ Собирање на градежен шут, земја,
камен, цигли, мртва органска материја
и сл. со трактор низ општината и
транспортирање на депонијата;
¾ Изведуваање и поставување на
систем капка по капка на неколку
локации каде што тое е економски
исплатливо и технички изводливо;
¾ Чистење и одржување на патот до
новите гробишта во текот на целата
година;

Ј.П. ,,Камена
Река”
Мак.
Каменица

Мак.
Каменица

Ангажирани
40
работници

Мак.
Каменица

Ангажирани
40
работници

II

¾ Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина Македонска
Каменица;
¾ Расчистување на диви депонии во
градската средина на Македонска
Каменица;
¾ Чистење на коритото на Каменичка
река од обраснати диви жбунови
забаздена трева, трска и нанос;
¾ Редовно спроведување на
одгледувачките мерки на зелените
површини и тоа: наводнување,
оросување, окопување, одгледување
на крошните, прихранување и др;
¾ Складирање на покосена трева и
паднатите листови во претходно
направената јама за производство на
органско ѓубриво;
¾ Чистење на гробиштата во селските
средини;
¾ Одржување на градскиот стадион во
Македонска Каменица;
¾ Обновување и одржување на старата
и оштетена урбана опрема низ
општината;
¾ Одржување и чистење на фонтаните
во општината;
¾ Садење на цвеќина на однапрет
испланирани места во општина
Македонска Каменица се со цел
разубавување на просторот наменет за
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цвеќиња во парковите како и
подобрување на цветни‐
декоративното уредување;

Каменица

¾ Чистење и одржување на патот до
новите гробишта во текот на целата
година;
¾ Бетонирање и стабилизирање на
пешачките степеници кои ги поврзува
кејот на Каменичка река и бензинската
пумпа;
¾ Собирање на градежен шут, земја,
камен, цигли, мртва органска материја
и сл. со трактор низ општината и
транспортирање на депонијата;
¾ Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина Македонска
Каменица;

За реазлизација на активностите од втората фаза ќе бидат потребни финансиски
средства во вкупен износ од 1. 161.120,00 денари или
(3 месеци х 40 работници х 9.676,00 денари)

1. 161.120,00 денари

3.3. 3(третата) фаза ќе го опфати периодот од месец јули 2016 година па заклучно со месец
септември 2016 година, за реализација на програмските активности од третата фаза на
програмата за јавни работи ќе биде потребно ангажирање на 40 невработени лица.

Третата фаза од програмата ќе ги опфати следните активности:
Месеци

Главна активност

Тело на
имплемент
ација

Локација

Број на
работници

Фази на
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¾ Чистење на дивите депонии во
населените места на општина
Македонска Каменица;
¾ Редовно спроведување на
одгледувачките мерки на зелените
површини и тоа: наводнување,
оросување, окопување, одгледување
на крошните, прихранување и др.
¾ Складирање на покосената трева и
паднатите листови во претходно
направената јама за производство на
органско ѓубриво;
¾ Садење на цвеќина на однапрет
испланирани места во општина
Македонска Каменица се со цел
разубавување на просторот наменет за
цвеќиња во парковите како и
подобрување на цветни‐
декоративното уредување;
¾ Собирање на градежен шут, земја,
камен, цигли, мртва органска материја
и сл. со трактор низ општината и
транспортирање на депонијата;
¾ Чистење и одржување на патот до
новите гробишта во текот на целата
година;
¾ Одржување на градскиот стадион во
Македонска Каменица;
¾ Обновување и одржување на старата
и оштетена урбана опрема низ
општината;
¾ Изведуваање и поставување на
систем капка по капка на неколку
локации каде што тое е економски
исплатливо и технички изводливо;
¾ Одржување и чистење на фонтаните
во општината;
¾ Уредување на просторот околу
корените на декоративните дрвни
видови со бекатонски плочки на кејот
на Каменичка река;
¾ Чистење на коритото на Каменичка
река од обраснати диви жбунови
забаздена трева и нанос
¾ Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина Македонска
Каменица
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¾ Чистење на коритото на кејот и
крајбрежјето на вештачкото езеро
Калиманци од ПЕТ амбалажа;
¾ Чистење на вертикалните сливници и
таложници низ градската средина на
Македонска Каменица;
¾ Чистење на коритото на Каменичка
река од обраснати диви жбунови
забаздена трева и нанос ;
¾ Редовно спроведување на
одгледувачките мерки на зелените
површини и тоа: наводнување,
оросување, окопување, одгледување
на крошните, прихранување и др. ;
¾ Одржување и чистење на фонтаните
во општината;
¾ Чистење и одржување на патот до
новите гробишта во текот на целата
година;
¾ Одржување на градскиот стадион во
Македонска Каменица;

Мак.
Каменица
Ј.П. ,,Камена
Река”
Мак.
Каменица

¾ Уништување на плевелот и коровот
во коритото на Каменичка река и
помеѓу ивиците на тротоарите со
третирање на тотален хербицид;
¾ Собирање на градежен шут, земја,
камен, цигли, мртва органска материја
и сл. со трактор низ општината и
транспортирање на депонијата;
¾ Складирање на покосената трева во
претходно направената јама за
производство на органско ѓубриво;
¾ Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина Македонска
Каменица;
¾ Сечење на застарени дрвни видови и
грмушки во заштитната зона на патот
во селските средини;
¾ Подигање на нови зелени површини
на неколку локации во урбаниот дел
од Македонска Каменица;
¾ Складирање на покосената трева и
паднати листови во претходно
направената јама за производство на
органско ѓубриво;
¾ Чистење и одржување на патот до
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новите гробишта во текот на целата
година;
¾ Одржување и чистење на фонтаните
во општината;
¾ Чистење на коритото на Каменичка
река од обраснати диви жбунови
забаздена трева, трска и нанос и сл;
¾ Припрема на јама за одлагање и
складираење на лисната маса за
производство на органско ѓубриво т.е.
компостирање;
¾ Расчистување на диви депонии во
градската средина на Македонска
Каменица;
¾ Одржување на градскиот стадион во
Македонска Каменица;
¾ Чистење на гробиштата во селските
средини ;

Ангажирани
40
работници

III

¾ Собирање на градежен шут, земја,
камен, цигли, мртва органска материја
и сл. со трактор низ општината и
транспортирање на депонијата;
¾ Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина Македонска
Каменица;

За реазлизација на активностите од третата фаза ќе бидат потребни финансиски
средства во вкупен износ од 1. 161.120,00 денари или
(3 месеци х 40 работници х 9.676,00 денари) 1. 161.120,00 денари

3.4. 4 (четвртата) фаза ќе го опфати периодот од месец октомври 2016 година па заклучно со
месец декември 2016 година, за реализација на програмските активности од третата фаза
на програмата за јавни работи ќе биде потребно ангажирање на 40 невработени лица.
Четвртата фаза од програмата ќе ги опфати следните активности:

Месеци

Главна активност

Тело на
имплемент
ација

Локација

Број на
работници

Фази на
реализација
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¾ Чистење на постојните канали од
наносен материјал и изградба на нови
канали, таложници и спроведување во
рецепиентот;
¾ Земјени работи за доуредување на
кејот на Каменичка река во делот каде
беше асфалтирана улица Кејска;
¾ Складирање на покосената трева и
паднати листови во претходно
направената јама за производство на
органско ѓубриво;
¾ Дотур на мулчевита земја, рамнење,
грубо и фино планирање на тереноѕ
потоа сеење, покривање и валирање
на тревното семе;
¾ Садење на цвеќина низ територијата
на општина Мак.Каменица со цел
разубавување на просторот наменет за
цвеќиња во парковите како и
подобрување на холтикултурното
уредување.

¾ Одржување на градскиот стадион во
Македонска Каменица ;
¾ Подигање на нови зелени површини
на неколку локации во урбаниот дел
од Македонска Каменица ;
¾ Декоративно разубавување на
просторот околу автобуската станица и
хортикултурно доуредување на
новоподигнатата земјена површина;
¾ Чистење и одржување на патот до
новите гробишта во текот на целата
година;
¾ Подигање на нови зелени површини
на неколку локации во урбаниот дел
од Македонска Каменица ;
¾ Чистење на гробиштата во селските
средини ;
¾ Одржување на градскиот стадио во
Македонска Каменица;
¾ Изградба на нови придружни објекти
на атмосферската канализациона
мрежа се со цел подобрување на
одводот на атмосферската вода до
реципиентот;
¾ Собирање на градежен шут, земја,
камен, цигли, мртва органска материја
и сл. со трактор низ општината и
транспортирање на депонијата;
¾ Активности по барање на
надлежните органи на локалната
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самоуправа при општина Македонска
Каменица;

¾ Чистење на вертикалните сливници и
таложници во градската средина на
Македонска Каменица
¾ Кроење, подкастрување и уредување
на крошните на сите дрвни видови и
грмушки во градската средина на
општина Македонска Каменица
¾ Холтикултурно доуредување на кејот
на Каменичка река со садење на нови
и еколошки поприфатливи дрвни
видови кои би се вклопиле во
еколошките услови и тоа на делот од
кејот каде се завршени земјените
работи;
¾ Садење на цвеќина низ територијата
на општина Мак.Каменица со цел
разубавување на просторот наменет за
цвеќиња во парковите како и
подобрување на холтикултурното
уредување.
¾ Одржување на градскиот стадио во
Македонска Каменица.
¾ Складирање на покосената трева и
паднати листови во претходно
направената јама за производство на
органско ѓубриво;
¾ Собирање на градежен шут, земја,
камен, цигли, мртва органска материја
и сл. со трактор низ општината и
транспортирање на депонијата;
¾ Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина Македонска
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Каменица;
¾ Сечење на застарени дрвни видови и
грмушки во заштитната зона на
локалните патишта во селата Косевица,
Костин Дол, Тодоровци, Моштица,
Дулица, Цера и Саса;
¾ Земјени работи за доуредување на
кејот на Каменичка река во делот каде
беше асфалтирана улица Кејска;
¾ Дотур на мулчевита земја рамнење,
грубо и фино планирање на теренот
потоа сеење, покривање и валирање
на тревното семе;
¾ Чистење на коритото на кејот и
крајбрежјето на вештачкото езеро
Калиманци од ПЕТ амбалажа;
¾ Чистење и одржување на патот до
новите гробишта во текот на целата
година;
¾ Садење на еколошки прифатливи
(автохтони) дрвни видови околу
новите градски гробишта во
Македонска Каменица и заштита на
теренот од ерозија;

¾ Чистење на сите главни и споредни
пешачки патеки од снежни наноси и
голомразици
¾ Отстранување на сите сувии, трули и
заболени дрвни видови;
¾ Зафаќање на атмосферските води во
Македонска Каменица, оградување на
зафатите за вода во селските средини
и заштита од ерозија.
¾ Садење на еколошки прифатливи
дрвни видови околу градската
депонија во Македонска Каменица;
¾ Чистење на сите патишта од снежни
наноси и голомразници во селата
Косевица, Костин Дол, Тодоровци,
Моштица, Дулица, Цера и Саса;
¾ Чистење и одржување на патот до
новите гробишта во текот на целата
година;
¾ Собирање на градежен шут, земја,
камен, цигли, мртва органска материја
и сл. со трактор низ општината и
транспортирање на депонијата;
¾ Чистење на вертикалните сливници и

таложници во градската средина на

Ј.П. ,,Камена
Река”
Мак.
Каменица

Мак.
Каменица

Ангажирани
40
работници

IV
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Македонска Каменица;
¾ Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина Македонска
Каменица;

За реазлизација на активностите од четвртата фаза ќе бидат потребни финансиски
средства во вкупен износ од 1. 161.120,00 денари или
( 3 месеци х 40 работници х 9.676,00 денари)

1. 161.120,00 денари

4. Обезбедување на финансиски средства

За извршување на наведените програмски активности, организаторот на јавни работи
ЈП ,,Камена Река” Македонска Каменица, обезбедува стручен кадар за надзор и спроведување
на предвидените активности, потребната механизација за транспорт и за изведување на
земјени работи согласно предлог активностите, обезбедување на потребен алат со кои
располага, обезбедување на потребните рачни машини за различни операции и тн.
Финансиски средства за надоместоците за сезонско ангажираните невработени лица
како и материјалните трошоци за реализирање на предвидените активности ќе бидат
обезбедени од средствата на Буџетот на Општина Македонска Каменица. Во зависност од
динамиката на изведувањето на работите предвидени во Програмата, ќе зависи и бројот на
ангажираните лица и периодот за кој ќе бидат ангажирани.
4.1 Калкулација на потребните средства за извршување на предвидените јавни работи
4.1.1 Потребни средства за ангажирани работници
1(прва) фаза
(3 месеци х 30 работници х 9.676,00 денари) =
денари
2(втора) фаза
(3 месеци х 30 работници х 9.676,00 денари) =
денари
3(трета) фаза
(3 месеци х 30 работници х 9.676,00 денари) =
денари
4(четврта) фаза
(3 месеци х 30 работници х 9.676,00 денари) =
денари
Вкупно потребни средства =
денари.

1.161.120,00
1.161.120,00
1.161.120,00
1.161.120,00
4.644.480,00.
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4.1.2

Материјални трошоци
o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

o
o
o
o
o

Алат за работа...................................................................................30.000,00
денари
ХТЗ опрема ......................................................................................14.000,00
денари
Гориво за ангажирање на механизација и машини...........................30.000,00
денари
Ангажирање на трактор за предвидените активности ...............67.500,00
денари
Ангажирање
на
ровокопач
за
предвидените
активности.............52.500,00денари
Набавка на песок, цемент, даски за санација на канавки и
баникини................................................................................................5.000,000д
енари
Трошоци за набавка на даски нивна обработка и заштита за одржувањето
на
урбаната
опрема.................................................................................4.500,000 денари
Трошоци за семе за цвеќе, семе за трева, мулч, вештачко и минерално
ѓубриво,
дрвни
видови,
грмушки,
......................................................................53.000,00 денари
Трошоци за набавка на пили за кастрење, кроење, макази за кроење и
одршување
на
моторната
пила..............................................................................2.000,000 денар
Трошоци за набавка на арско ѓубриво, прскачки, црева за наводнување
................................................................................................................5.000,00
денари
Трошоци за доизградба на мини расадник ........................................8.500,00
денари
Трошоци за оградување на зафатите со вода .................................12.000,00
денари
Набавка на црпки за чистење на ПЕТ амбалажа во езерото...........1.000,000
денари
Набавка на нови жардињери за садење на цвеќе............................18.000,000
денари
Трошоци за систем капка по капка....................................................3.600,000
денари
o Останати непланирани
трошоци.......................................................7.800,00денари
Вкупно потребни средства
денари.
Вкупно потребни средства за реализација на програмата

314.400,00.

= 4.958.880,00

денари

Потребни средства за исплата на ангажираните невработени лица и материјални
трошоци во вкупна вредност од 4.958.880,00 денари денари ќе се исплатат од Буџетот на
Општина Македонска Каменица согласно Програмата за јавни работи изработена од страна на
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стручните служби во ЈП Камена река М.Каменица, а усвоена од страна на Советот на општина
Македонска Каменица.
Бр.08-2136/1
24.12.2015 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 одобрување на парични средства за адвокатски
услуги на КИЦ “Романса “.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 2137/1
24.12.2015 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 oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 24.12.2015 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на барање за исплата на парични средства за адвокатски
услуги
Член 1
Советот на oпштина М.Каменица го усвои барањето на КИЦ “Романса “
М.Каменица за исплата на парични средства за адвокатски услуги во висина од
46.539,00 денари.
Барањето на КИЦ “Романса “ М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.
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Член 2
Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ
од 46.539,00 денари на сметката на КИЦ “Романса “ М.Каменица.

Член 3

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

Бр.08-2138/1
24.12.2015 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:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за прекугранична соработка за отварање на бизнис
инкубатор во општина М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2139/1
24.12.2015 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/О2) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(Службен гласник на општина Македонска Каменица бр.4/05), Советот на ЕЛС
Македонска Каменица на седницата оддржана на ден 24.12.2015 година донесе:
О Д Л У К А
За прекугранична соработка
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Член 1
(1) Општина Македонска Каменица ќе оствари прекугранична соработка со
Општина Белица, Република Бугарија. Целта на прекуграничната соработка е
заедничко аплицирање на Првиот повик за проектни предлози на Програмата Интерег
- ИПА за прекугранична соработка Бугарија - Македонија CCI 2014TC16I5CB006,
кофинансирана со Инструментот за претпристапна помош II на Европската Унија.
(2) Општина Македонска Каменица и Општина Белица ќе конкурираат со проект
од областа на зајакнување на конкурентноста кој се состои во отворање на бизнис
инкубатори во двете општини.
Член 2
(1) Средствата за Прекуграничната соработка ќе се исплатат од Инструментот
за претпристапна помош II на Европската Унија бр.2014TC16I5CB006.
(2) Вкупната сума за проектот изнесува 80.000 ЕВРА.
Член З
(1) Целта на проектот е отворање на бизнис инкубатор во Општина Македонска
Каменица и Општина Белица, со што се планира да дојде до зајакнување на
конкурентноста на бизнис заедницата во двете општини.
(2) Општина Македонска Каменица ќе биде проектен лидер во проектот од став
(1) на овој член.
Член 4
Се овластува Градоначалникот на Општина Македонска Каменица да го
потпише Меморандумот за соработка (партнерство) помеѓу Општина Македонска
Каменица и Општина Белица и да ги спроведе сите понатамошни дејствија за
спроведување на проектот.
Член 5
(1) Се задолжува Одделението за финансиски прашања, даноци, такси и други
надоместоци при Општина Македонска Каменица да изврши исплата на средствата
потребни за реализација на проектот од член 1 во висина определена со член 2 на
оваа Одлука.
(2) Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општината на посебна
донаторска сметка која ќе биде отворена за проектот, по претходно поднесено барање
од Проектниот тим за реализација на Проектот.
Член 5
По завршувањето на проектот и верификација на трошоците од страна на
Програмата за прекугранична соработка, позајмените финансиски средства ќе се
рефундираат од Проектната донаторска сметка на Буџетската сметка на Општина
Македонска Каменица.
Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица
.
Бр.08-2140/1
Совет на општина М. Каменица
24.12.2015 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
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1. Се прогласува Одлуката за прекугранична соработка за енергетска ефикасност.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 2141/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на
Република Македонија” бр.5/2ОО2), и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска
Каменица („Сл. гласник на општина Македонска Каменица бр.4/2005), Советот на ЕЛС
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 25.12.2015 година донесе:
О Д Л У К А
За прекугранична соработка
Член 1
Општина Македонска Каменица ќе оствари прекугранична соработка со
општина Белица, Република Бугарија. Целта на соработката е заштита на животната
средина и одржливо искористување на заедничките природни ресурси во регионот.
Член 2
Средствата за Прекуграничната соработка ќе се исплатат од lPA Програмата за
прекуграничната соработка на Европската Унија бр. 2014TC16I5CB006. Бараната сума
за финансирање на проектот е 250.000 ЕВРА.

Член З
Целта на проектот е промена на постојните светилки во Општина Македонска
Каменица со светилки со поголема енергетска ефикасност во општина Македонска
Каменица, Република Македонија и општина Белица, Република Бугарија.
Член 4
За реализација на овој проект општина Македонска Каменица е партнер. Се
овластува градоначалникот на општина Македонска Каменица да го потпише
Меморандумот за соработка (партнерство) помеѓу општина Македонска Каменица и
општина Белица и да ги спроведе сите понатамошни дејствија за спроведување на
проектот.
Член 5
Се задолжува финансиската служба при општина Македонска Каменица да
изврши исплата на средства во висина не повисока од специфицираната во Член 2 од
оваа одлука. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општината на
донаторската сметка која ќе се отвори за реализација на овој проект по претходно
поднесено барање од Проектниот тим за реализација на Проектот.
Член 5
По завршувањето на проектот и верификација на трошоците од страна на IРА
Програмата за прекугранична соработка, позајмените финансиските средства ќе се
рефундираат од Проектната донаторска сметка на Буџетската сметка на општина
Македонска Каменица.
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Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08-2142/1

24.12.2015 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 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.09-2143/1
24.12.2015 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, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15), 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 24.12.2015 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. Здравко Велиновски со адреса на живеење во с.Косевица во Македонска Каменица,
кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална станбена
куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.1612 во м.в.,,Грнчарска маала,,
КО Косевица, општина Македонска Каменица;
2. Косте Пешовски со адреса на живеење во с.Дулица во Македонска Каменица, кој
бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална станбена куќа,
означена како зграда број 1 изградена на КП бр.2973/1 во м.в.,,Газјанци,, КО Дулица,
општина Македонска Каменица и
3. Милан Илиевски со место на живеење во с.Саса во М Каменица, кој бара
утврдување на правен статус на бесправно изграден објект индивидуална станбена
куќа, означена како зграда број 1 која е изградена на КП бр.6565 КО Саса, со адреса во
место викано Река во с.Саса, општина Македонска Каменица, а дополнително од
страна на лицето Стојче Илиевски кој е син на барателот е поднесено барање за
промена на барател и од страна на барателот Милан Илиевски е доставена изјава
дадена пред нотар Горан Манов заведена под број ОДУ број 59/14 во која се согласува
барањето за утврдување на правен статус на бесправниот објект да продолжи на име
на неговиот син.

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.08-2144/1
24.12.2105 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 Одлука
1. Се прогласува Одлуката за исплата на парични стедства за надомест на штета.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2145/1
24.12.2015 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 24.12.2015година донесе:

О Д Л У К А
За исплата на парични средства за надомест на штета
Член 1
Советот на Општина М.Каменица го
усвои барањето бр.08-2020/1 од
14.12.2015 година на Заедницата на сопственици од зграда бр.3/2 на ул “Рударска”
М.Kаменица за надомест на штета од елементарна непогода –пожар.
Записникот од увид на лице место бр.08-2020/2 од 21.12.2015 година од
Комисијата за процена и надомест на штета од елементарна непогода - пожар е
составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на Општина М.Каменица за надомест на штета ќе се исплатат
парични средства на трансакционите сметки на оштетените лицата во износ од:
1.Стојче Гоцевски
2.Христо Пелтечки
3.Коце Џевалеков
4.Катерина Стаменковска
5.Јоцо Јовановски
6.Боце Атанасовски
7.Васо Атанасовски
8.Петра Пешевска
9.Ненад Павловски
10.Анчо Ангеловски

169.360,00 денари
53.820,00 денари
6.790,00 денари
8.400,00 денари
6.750,00 денари
6.600,00 денари
9.420,00 денари
5.280,00 денари
7.500,00 денари
4.950,00 денари

Член 3
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Средствата за надомест на штета за кровната конструкција во износ од
290.946,00 денари ќе бидат исплатени на трансакционата сметка на Заедницата на
сопственици на зграда бр 3/2 на ул “Рударска “ М.Каменица

Член 4

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

Бр.08-2146/1
24.12.2015 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 усвојување за барање за исплата на парични
средстa на Васка Велинова од Павлиш Дол М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2147/1
24.12.2015 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 oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 24.12.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на барање за исплата на парични средства
Член 1
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Советот на oпштина М.Каменица го усвои барањето на Васка Велинова од
Павлиш Дол М.Каменица за парична помош за болничко лекување.
Барањето на Васка Велинова е составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ
од 30.000,00 денари на сметката на Васка Велинова од М.Каменица.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на oпштина М.Каменица.
Бр.08-2148/1
24.12.2015 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:

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 Боро Стоилов од с.Дулица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2149/1
24.12.2015 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 oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 24.12.2015 година донесе:
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О Д Л У К А
За усвојување на барање за исплата на парични средства
Член 1

Советот на oпштина М.Каменица го усвои барањето на Боро Стоилов од
с.Дулица за парична помош за болничко лекување.
Барањето на Боро Стоилов е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ
од 30.000,00 денари на сметката на Боро Стоилов од с.Дулица.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на oпштина М.Каменица.
Бр.08-2150/1
24.12.2015 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:

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 Христијан Ангелов од М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-2151/1
24.12.2015 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 oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 24.12.2015 година донесе:
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О Д Л У К А
За усвојување на барање за исплата на парични средства
Член 1
Советот на oпштина М.Каменица го усвои барањето на Христијан Ангелов од
М.Каменица за парична помош за болничко лекување.
Барањето на Христијан Ангелов е составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ
од 30.000,00 денари на сметката на Христијан Ангелов од М.Каменица.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на oпштина М.Каменица.

Бр.08-2152/1
24.12.2015 г.
М.Каменица

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