Службен гласник на ЕЛС број 35
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма
1. Се прогласува Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на
населението од заразни болести за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-145/1
22.01.2016 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 22.01.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита
на населението од заразни болести во 2016 година
Член 1
Советот на Општина М.Каменица ја усвои Програмата за спроведување на
општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2016 година.
Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од
заразни болести во 2016 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр.08-146/1
22.01.2016 год.
М.Каменица

Советот 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 Програма
1. Се прогласува Програмата и оперативен план за делување на ТППЕ при
општина Македонска 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.09-147/1
22.01.2016 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 22.01.2016 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Програма и оперативен план за работењето на ТППЕ
М.Каменица за 2016 година
Член 1
Советот на Општина М.Каменица ја усвои Програмата
за работењето на ТППЕ М.Каменица за 2016 година.

и оперативниот план

Програмата и оперативниот план за работењето на ТППЕ М.Каменица за
2016 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр.08-148/1
22.01.2016 год.
М.Каменица

Советот

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 измена и дополнување на Статутот на ЈП “Камена
Река “ Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-149/1
22.01.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.01.2016. година донесе:

О Д Л У К А
За измена и дополнување на Статутот на ЈП “Камена Река” М.Каменица
Член 1
Советот на Општина М.Каменица ја усвои Предлог - Одлуката на ЈП “Камена
Река” М.Каменица за измена и дополнување на Статутот на ЈП “Камена Река”
М.Каменица .
Предлог - Одлуката на ЈП “Камена Река” М.Каменица
за измена и
дополнување на Статутот на ЈП “Камена Река” М.Каменица .е составен дел на оваа
Одлука.
Член 2
Одлуката влегува во сила oд денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр.08-150/1
22.01.2016 год.
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 преотстапување на градска капела од општина
Македонска Каменица на ЈП “Камена Река “ Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-151/1
22.01.2016 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” бр5/2002),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 22.01.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
За преотстапување на градската капела од Општина Македонска
Каменица на ЈП” Камена Река” М.Каменица
Член 1
Градската капела која е изградена со средства од општина Македонска
Каменица, која се наоѓа на КП бр. 444 КО М.Каменица ,парцела запишана на Имотен
лист бр.2057, зона за христијански гробишта се преотстапува на трајно користење
на ЈП “Камена Река” М.Каменица со целата инфраструктура (ладилник и мртвачница).

Член 2

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

Бр.08-152/1
22.01.2016 год.
М.Каменица

во

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 утврдување на висината и начинот на плаќање на
надоместокот за користење на инфраструктурата на гробиштата во општина
Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-153/1
22.01.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.01.2016. година донесе:
О Д Л У К А
За утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за
користење на инфраструктурата на гробиштата
Член 1
Советот на Општина М.Каменица ја усвои Предлог - Одлуката на ЈП “Камена
Река” М.Каменица за утврдување на висината и начинот на плаќањето на
надоместокот за користење на инфраструктурата на гробиштата.
Предлог - Одлуката на ЈП “Камена Река” М.Каменица
за утврдување на
висината и начинот на плаќањето на надоместокот за користење на инфраструктурата
на гробиштата е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Физичките и правните лица кои имаат дозвола за вршење на погребални
услуги, односно оператори на погребални услуги, се должни да плаќаат надоместок за
пристап и користење на инфраструктурата на гробиштата во општина М.Каменица
(капела, ладилник) со кои управува ЈП “Камена Река” М.Каменица.
Член 3
За пристап и користење на инфраструктурата на гробиштата во општина
М.Каменица со кои управува ЈП “Камена Река” М.Каменица, ќе се плаќа надоместок и
тоа:
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-Користење на ладилник
1.000,00ден/погреб
-Изложување на починат во мртовечница за верски обреди 500,00денари
-Користење на простор за припрема на покоен
500,00 денари

Член 4
Урврдениот надоместок ќе го користи исклучиво управителот на градските
гробишта- ЈП “Камена Река” М.Каменица
Член 6
Одлуката влегува во сила oд денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр.08-154/1
22.01.2016 год.
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 извештајот за реализација на
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-155/1
22.01.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.01.2016. година донесе:
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ОДЛУКА

За усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изградба,
реконструкција,одржување и заштита на локалните патишта и улици на
подрачјето на општина Македонска Каменица за 2015 година
Општината Македонска Каменица во текот на 2015 година работеше на изградба на
следните локални патни правци:
1. Изградба на локални патишта во:
Село Луковица
- реконструкција на дел од локален пат од с.Луковица до с.Костин дол со
вкупна должина од 740 м,
- пристапен пат до Ѓоковска маала во с.Луковица со вкупна должина од 380 м,
за кои се потрошени 6 024 960,20 ден, финансирани од сопствени средства.
2. Одржување на постоечката локална патна мрежа во општината (прочистување
, проширување и изработка на канафки и тампонирање) во с. Саса, с.
Моштица, с. Косевица, с. Костин Дол, с. Тодоровци,с.Луковица, с. Дулица и с.
Цера за кое се потрошени вкупно 4.919.335,00 ден финансирани од сопствени
средства;
3. Зимско одржување на локални патишта и улици по барање на месните
заедници од с.Дулица, с.Цера, с.Саса, с.Моштица, с.Косевица, с.Костин Дол,
с.Луковица и с.Тодоровци, вкупно потрошени 1.097.188,00 ден, финансирани од
сопствени средства.
Бр.08-156/1
22.01.2016 год.
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 изградба, реконструкција, одржување и заштита
на локалните патишта на подрачјето на општина Македонска 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.09-157/1
22.01.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р
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Врз основа на член 14 и член 34 од Законот за јавни патишта (Сл.весник на
РМ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14,
42/14, 166/14, 44/15, 116/15 и 150/15) и член 21 од Статутот на општина Македонска
Каменица (Сл.гласник на општината бр 4/05), Советот на општината на седницата
одржана на ден 22.01.2016 година донесе:

ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИТЕ
ПАТИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗА 2016

I.

ЛОКАЛНИ ПАТНИ ПРАВЦИ

1.Изградба на локален пат отклон од Р1 210 до Сарафска маала со крак до
маала Тураница во с. Саса;
2.Изградба на локален пат за поврзување на селата Саса и Цера преку
Мечкарско маало;
3. Изградба на пристапен пат до селски гробишта во с.Саса;
4.Изградба на локални патишта во с. Моштица до малите Селото (Прекопо),
Перчаци и во дел од маало ,, Павлиш дол,,;
5. Изградба на локални патишта во с.Дулица, маали (Дулгерци, Ќосевци,
Доганска и Догрии);
6. Изградба на локални и пристапни патишта во с. Цера до маала Стамболии
и маала Гребен;
7. Изградба на пристапен пат до нови градски гробишта во М Каменица;
8.Изградба на локален пат за с. Косевица од Врвачка маала преку Рашковска
Маала до школото во с.Косевица, локален пат за с.Косевица за локалитет отклон од
кај школото до маалите ,,Пашите,, , ,,Врбаци,, и,,Бошњаците,, и локален пат за
локалитет отклон од реката до маалите ,,Чукаревци,, и ,,Паровци,, со врска со маалите
,,Чобанска,, и ,,Лажовци,, во с.Костин дол;
9.Изградба на локални патишта во с. Луковица во маало (Златанци и Ѓурѓина
ливада);
10.Изградба на локални патишта во с. Тодоровци до Албанска маала;
11. Реконструкција на дел од локален патен правец-отклон од магистрален пат
А3 преку с. Луковица до с. Костин дол;
12.Проектирање, пробивање и тампонирање на дел од локален пат Л-6 од
Штабска до Чобанска маала с. Костин дол;
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13. Реконструкција на локален патен правец-отклон од магистрален пат А3 до
с.Косевица (школото);
14.Пробивање, прочистување и тампонирање на пристапни маалски патишта
во с.Дулица, с.Цера, с.Саса, с.Моштица, с.Косевица, с.Костин Дол, с.Луковица и
с.Тодоровци;
15. Реконструкција и изградба на постоечки пропусти на локалните патишта во
сите села во Македонска Каменица;
16.Одржување на постоечката локална патна мрежа во општината.

Во текот на 2016 год. по потреба ќе се работи и на други локални патни
правци и улици доколку приливот на средства е поголем од потребниот-планираниот
обем.

II.
ПРИОРИТЕТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТНИ ПРАВЦИ
1. За изградба на пристапен пат до селски гробишта во с.Саса во 2015 година беше
спроведен јавна набавка за изградба и долниот строј од овој пат е изграден, а со
почетокот на оваа градежна сезона се планира да се доизгради и горниот строј на овој
пат. Средствата беа обезбедени од буџетот на општината;

2.За изградба на локални патишта во с. Моштица до малите Селото (Прекопо), и во
дел од маало ,, Павлиш дол,, беше спроведен јавна набавка во 2015 година и е
потпишан договор со изведувач и со отпочнување на оваа градежна сезона и овие
патишта треба да се изградат;

3. Изградба на локален пат во с. Саса преку Мечкарска маала
За изградба на овој патен правец изработен е основен проект. Моменталната
состојба со локаланиот пат е следна: Локалниот пат е пробиен по целата должина.
Потребно е негово проширување, тампонирање
и асфалтирање. Потребните
средства се обезбедени од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието и
руралниот развој, спроведена е јавна набавка и потпишан договор за изградба со
изведувач и неговата реализација ќе се изврши во 2016 година.

4. Локален пат во с. Дулица (за Ќосевска маала, Дулгерци, Доганска маала и Догрии)
За овие локални патишта за Ќосевска маала и маала Дулгерци изработен е
основен проект, обезбедени се средства од Агенцијата за финансиска подршка на
земјоделието и руралниот развој, спроведена е јавна набавка и потпишан договор за
изградба со изведувач и нивната реализација ќе се изврши во 2016 година. За
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лакалните патишта за Доганска маала и маала Догрии потребно е да се изработи
проектна документација.. Постоечката состојба на овие патишта е следната: патот е
пробиен по целата должина но со недоволна ширина. Се планира проширување на
патот по целата негова должина како и изработка на тампонски слој и негово
асфалтирање.

5. За изградба на локални и пристапни патишта во с. Цера до маала Стамболии
изработен е основен проект. Потребните средства се обезбедени од Агенцијата за
финансиска подршка на земјоделието и руралниот развој, спроведена е јавна набавка
и потпишан договор за изградба со изведувач и неговата реализација ќе се изврши во
2016 година.

6. Изградба на локален пат за с. Косевица од Врвачка маала преку Рашковска Маала
до школото во с.Косевица
За изградба на овој патен правец за еден дел од школото до долнорекарска
маала и краците на овој потег е спроведена јавна набавка и е потпишан договор за
изградба со изведувач и овој патен правец ќе се изгради во 2016 година. Средствата
се обезбедени од буџетот на општината. За останатата делница останува да се
спроведе јавна набавка во 2016 година. Потребните средства се планира да се
обезбедат од сопствени извори или со аплицирање за добивање на финансиски
средства од други извори. Моменталната состојба со локаланиот пат е следна:
Локалниот пат е пробиен по целата должина. Потребно е негово проширување,
тампонирање и асфалтирање.

7. Изградба на локален пат отклон од Р1 210 до Сарафска маала во с. Саса
За
изградба на овој патен правец изработен е основен проект. Моменталната состојба со
локаланиот пат е следна: Локалниот пат е пробиен по целата должина. Потребно е
негово проширување на одделни делови, тампонирање и асфалтирање. Дел од
средства се одобрени од светска банка и е во постапка на попишување на договор за
гранд и потоа е потребно да се спроведе јавна набавка за изнаоѓање на изведувач на
работите, а дел од средствата ќе се обезбедат од буџетот на општината.

8. Изградба на локален пат во с.Моштица до Перчачка маала
За изградба на овој патен правец изработена е комплетна техничка
документација. Моменталната состојба со локаланиот пат е следна: Локалниот пат е
пробиен по целата должина. Потребно е негово проширување, тампонирање и
асфалтирање. Дел од средства се одобрени од светска банка и е во постапка на
попишување на договор за гранд и потоа е потребно да се спроведе јавна набавка за
изнаоѓање на изведувач на работите, а дел од средствата ќе се обезбедат од буџетот
на општината.
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9. Реконструкција на локален патен правец-отклон од магистрален пат А3 до
с.Косевица (школото)
За реконструкција на овој локален пат е изработен основен проект, а финансиски
средства ќе се обезбедат од сопствени извори или со аплицирање за добивање на
средства од други извори.
За останатите локални патишта во тек е постапка на изработка на техничка
документација.

III.ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И ОБЈЕКТИТЕ НА ИСТИТЕ
Зависно од временските услови ( порои и наноси на локалните патишта )
локалните патишта ќе се одржуваат според потребите со чистење на наноси од
материјал, чистење на канавки, поправки на однесени делови и крпење на ударни
дупки на асфалтираните патишта.
Во зимски услови одржувањето на патиштата ќе биде зависно од потребите и
приоритетите дадени во Годишните програми за заштита и спасување.
Средствата за одржување на локалните патишта ќе се обезбедуваат од
буџетот на општина М. Каменица.
Бр.08-158/1
22.01.2016 год.
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 извештајот за реализација на
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина
Македонска Каменица за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-159/1
22.01.2016 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 Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.01.2016. година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за уредување на
градежно земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2015
година
РЕАЛИЗИРАНИ ОБЈЕКТИ
1.Изградба на ул.,,Миле Јаневски Џингар,, , ул.,,Орце Николов,, , изградба на
ул.,,Кејска,, , паркинг на ул.,,Горна река,, и асфалтирање на плато пред ТППЕ во
Македонска Каменица
12.170.821,00 ден
(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)
2.Изградба на улица,,Број 2,, спој помеѓу ул,,Маршал Тито,, и ул,,ММ Брицо,, во М
Каменица и изградба на дел од ул.,,Илинденска,, и спој со ул.,,Гоце Делчев,,
5.024.398,70 ден
(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

3.Изградба на капела и уредување на површини на нови градски гробишта во општина
Македонска Каменица
9.675.286,60 ден
(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)
4.Изградба на објкет Доградба на детска градинка во Дом за деца со посебни потреби
1.731.477,00 ден
(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)
5. Изградба на пристапни маалски патишта во М Каменица до Струјовска маала,
Карадачка маала, крак на ул,,Каменичка,, и крак на ул,,Гоце Делчев,,
8.141.999,00 ден

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)
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6.Изградба на тротоари, бетонски и армиранобетонски работи за изградба на објекти
во општина Македонска Каменица
7.828.145,00 ден

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

7.Набавка на геодетски услуги и услуги за проектирање за потребите на општината
1.411.562,00 ден

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)
8.Изработка на урбанистички планови ДУП И ГУП
1.072.566,00 ден
(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

9. Надоместоци за улично осветлување

4.265.145,00 ден

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

10. Надоместоци за одземан имот за улици во М Каменица

895.525,00 ден

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

Вкупно Реализирани средства:

Бр.08-160/1
22.01.2016 год.
М.Каменица

52.216.924,00 денари

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 Програма
1. Се прогласува Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето
на општина Македонска 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.09-161/1
22.01.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 83, член 84, член 85, член 86 и член 87 од Законот за
градежно земјиште (“Службен весник на Р.М.” бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13,
163/13, 44/15, 193/15 и 226/15), а согласно Правилникот за степенот на уредувањето
на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на
утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на
уреденост(“Службен весник на Р.М.” бр.93/2011, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 155/13,
96/14, 107/14, 115/14 и 149/15), член 21 од Статутот на Општина М.Каменица
(„Службен гласник на Општина М. Каменица” бр. 4/05)
Советот на Општина
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 22.01.2016 година донесе

П Р О Г Р АМ А
за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Македонска
Каменица во 2016 година

ВОВЕД

Со оваа Програма се уредува:
I.Просторот кој е предмет на уредување;
II.Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште;
III.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и
секундарната инфраструктура;
IV.Изворите на финансирањето на Програмата;
V.Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;
VI.Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата
распределба;
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VII.Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на
инфраструктурата;
VIII.Начин на пресметување на средствата за финансирање за изградба и одржување
на инфраструктурата;
IX.Пресметување на простор;
X.Надомест за изградба и реконструкција на комунални објекти на територијата на
општината;
XI.Уредување на градежно земјиште во урбанизирани селски и маалски населени
места во М Каменица;
XII.Динамика на извршување на Програмата;
XIII.Преодни и завршни одредби.

I. ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на
земјиштето што се уредува се смета, изградено и неизградено земјиште на просторот
на Општина М. Каменица прогласен како градежен реон.

II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И
РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште
се подразбира:
II – 1 Подготвителни работи и
II – 2 Расчистување на градежно земјиште

II – 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Под подготвителни работи се подразбира:
1.Оформување на геодетска документација.
2.Извршување на основни геомеханички испитувања за градежни парцели каде ќе се
градат објекти од комуналната инфраструктура.
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II – 2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Расчистување на градежното земјиште на градежните парцели е со цел да се
изврши опремување на градежната парцела со објекти од комуналната
инфраструктура.
Под расчистување на градежното земјиште на градежната парцела се смета:
1.Решавање на имотно правните односи;
2.Решавање на станбените прашања на сопствениците кои живеат или вршат дејност
како физичко лице во објектите што се уриваат;
3.Уривање на постојните градежни и други објекти на градежно земјиште (градежна
парцела) и селидба на сопствениците со пренесување на покуќнината и опремата,
уривање на објектите со транспорт на материјалот од уривањето до депо.

III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
СО ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Под обем на опремување на градежното земјиште се подразбира изградба на
објекти на инфраструктура, заради непречен пристап до градежната парцела од јавен
пат, поставување: водоводна, канализациона (фекална и атмосферска),
нисконапонска електрична и друга мрежа со приклучоци до градежната парцела.
Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или
делумно во минатиот период или во моментот кога се уредува.
Под степен на опремување на градежно земјиште се подразбира степенот на
опременост на земјиштето со објекти од комунална инфраструктура за задоволување
на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка до границите на
градежната парцела.
Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок
или понизок од основниот.

III – 1 Основен степен на уреденост претставува опременост со:
1.

изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;

2.

изградба на електрична мрежа;

3.

изградба на водоводна мрежа и

4.

изградба на фекална канализација.
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III – 2 Дополнителна опременост на земјиштето:
1.
изградба на улици, тротоари, паркинзи, пешачки патеки и други површини
(јавно зеленило, детски игралишта, спортски терени и др.) согласно урбанистичките
планови;
2.

изградба на атмосферска канализација и

3.

изградба на јавно осветлување.

Секој вид од објектите од III-1 и III - 2 претставува еден степен на уреденост на
градежно земјиште, па доколку земјиштето е опремено со повеќе објекти од основниот
степен на уреденост претставува земјиште со повисок степен на опременост и
обратно ако земјиштето е опремено со помалку објекти од основниот степен на
уреденост претставува земјиште со понизок степен на опременост.

III –3 Опремување со објекти од комуналната инфраструктура до
градежната парцела:
а.) Опремување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка
комунална потрошувачка во кои спаѓаат:
- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни);
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
- магистрални и примарни водоводи за довод на вода заедно со пратечки
објекти;
-магистрални и примарни водоводи за одвод на фекална и атмосферска вода
заедно со пратечки објекти;
-градски плоштади и јавни прометни површини (улици, тротоари, пешачки и
други површини согласно урбанистички планови);
- изградба на јавно осветлување и
- изградба на јавно зеленило.

б.) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се
изврши:
- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта;
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта;
- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до приклучен
орман за индивидуални станбени згради и со разводен орман за колективни станбени
згради;
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Трошоците за уредување на градежното земјиште до градежната парцела ,
согласно склучените договори со инвеститорите на објектите ги плаќа Општината , со
едно приклучно место за секој објект од инфраструктурата за една градежна парцела.
Трошоците за уредување на градежното земјиште до градежната парцела
согласно склучен договор со Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или
физичко лице.
Целосното уредување на градежното земјиште се врши по обезбедувањето на
правни, технички услови и материјални средства, но не подолго од пет години по
целосната уплата на средствата од страна на инвеститорот.

III – 4 Опремување со објекти од комунална инфраструктура во границите
на градежната парцела.
Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со
комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши корисникот
на земјиштето (инвеститорот).
Проектирањето и изградбата на инфраструктурната мрежа за висок напон,
друга инсталација и објекти, трафостаници или учество во нив, инвеститорот на
објектот го регулира согласно енергетската согласност издадена од ЕВН – Македонија,
Скопје КЕЦ – Делчево.
Доколку изградените објекти од комуналната инфраструктура остануваат во
границите на градежната парцела на корисникот и под објектите што ќе ги гради,
корисникот на земјиштето мора да побара писмена согласност од надлежниот
општински орган кој дава согласност по мислење од соодветното комунално
претпријатие. Трошоците за заштита на тие објекти ги сноси корисникот на
земјиштето.
Трошоците за поместување на постојните објекти од комуналната
инфраструктура што пречат за изградба и трошоците за поместување на постојните
инфраструктурни инсталации што пречат за изградба ги сноси корисникот на
земјиштето.
Трошоците за расчистување на градежното земјиште и геомеханичките
испитувања ги сноси корисникот на земјиштето. Исто така, корисникот на земјиштето е
должен да ги надомести на Општината порано направените трошоци за расчистување
на градежната парцела.
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IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ПРИХОДИ - РАСХОДИ

А. Извори на финансирање

1

2
3
4
5.
6
7

ПРИХОДИ
Средства од надоместок за
уредување на градежно земјиште од
корисници на земјиште за изградба
на објекти
Средства од легализација на
бесправни објекти
Приходи од јавно осветлување

ден.
2.000.000,00

Приходи од закупнина на имот на
општината
Други неданочни приходи на
општината
Приходи од фондови и Буџетот на Р.
Македонија
Предвидено за продажба на
градежно земјиште во 2016 година

300.000,00

1.000.000,00
5.000.000,00

10.000.000,00
8.000.000,00
3.000.000,00

ВКУПНО
29.300.000,00
V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште
ЕА.

Капитални трошоци
Доградба на кеј и каскаден праг на
Каменичка река

10.000.000,00

Управна зграда со соблекувални за
потребите на Градски стадион

16.000.000,00

Доградба на постоечки објект на детска
градинка на Дом за деца со посебни
потреби

10.000.000,00

Мост за патен сообраќај со тротоари за
пешаци

6.000.000,00

вкупно
42.000.000,00
Буџет
Ф
Ф1

УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ
Ф10

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Донација
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ГУП, ДУП, УП за село, УП вон населено
место -Урбанистичко архитектонски
проекти и ревизија на горе наведените
Геодетски услуги, проектирање и
ревизија

600.000,00

Надзор на изведбени работи во
инфраструктурата

200.000,00

Вкупно Ф1

ФА

ФА

2.000.000,00

2.800.000,00

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ
Уредување на површини на индустриска
зона
5.000.000,00

ФА
ФА
Вкупно ФА

5.000.000,00

Буџет
Ј
Ј1

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
Ј10

СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА
Изградба на капацитети за водоснабдување

Ј3

Ј30

ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
Јавно осветлување - потрошувачка на ел.
енергија

5.000.000,00

Одржување на јавно осветлување во градот
и селата
Набавка на репро материјал
Новогодишно осветлување

500.000,00

Донација
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Реконструкција на електро водови низ
градот

Ј4

Ј40

Вкупно

5.500.000,00

Вкупно

8.000.000,00

ЈАВНА ЧИСТОТА
чистење на јавно прометни и зелени
површини
Одржување на други градби

ЈД

ЈД0

ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
УЛИЦИ
Реконструкција и изградба на дел од улици
во централно градско подрачје
Изградба на дел од ул. ,, Питу Гули,,
Изградба на крак на ул,,Осоговска,,
Изградба на дел од ул. ,, Даме Груев,,
Изградба на паркинзи во М. Каменица
Изградба на улица -спој на ул. ,, М. М.
Брицо,, со ул. ,, М. Тито,,
Изградба на ул. ,, Пиринска,, и ул. ,,
Ленинова,,
Реконструкција и продолжеток на ул.,,Вера
Јоциќ,,
Изградба на локални маалски патишта во М
Каменица

`

Реконструкција на тротоари на улици во М.
Каменица
Реконструкција и проширување на дел од
ул.,,Церска,,
Изградба на дел од ул,,Илинденска,, во М
Каменица
Експропријација за улици

40.000.000,00
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2.000.000,00
Вкупно за улици и тротоари

ЈГ

ЈГ0

42.000.000,00

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА
ВОДОСНАБДУВАЊЕ
Реконструкција на систем за
водоснабдување на град М. Каменица
Вкупно

ЈИ

ЈИ0

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА
ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА
ОТПАДНИ ВОДИ
Изградба на колектор- продолжување до
пречистителна станица

5.000.000,00

Проектирање на пречистителна станица

1.000.000,00

Вкупно 6.000.000,00
СЕ ВКУПНО:

111.300.000,00

Напомена:
По потреба во текот на реализацијата на Програмата, може да се врши
прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција.
VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште

а)

Локалитет над ,,Цинкара,, (во ден/м2 -нето корисна површина)

-геодетски работи и проектирање

30,оо ден/м2

-земјиште и насади -------------------------------------------

360,оо

-пробивање, опесочување и изградба на улици-----

80,оо

-водовод---------------------------------------------------------

100,оо

-канализација--------------------------------------------------

70,оо

_________________________________________________________________
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ВКУПНО:

640,оо ден/м2 или 10,46 Е

б) Локалитет ,,Црквиште,, и ,,Ливада,,
-геодетски работи и проектирање

30,оо ден/м2

-земјиште и насади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360,оо

- пробивање, опесочување и изградба на улици. . . . . . . .

80,оо

-водовод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,оо

-канализација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70,оо

_____________________________________________________________________
ВКУПНО:

640,ооден/м2 или 10,46 Е

в) Локалитет лево од улица ,,Каменичка,,
-геодетски работи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,оо ден.

-земјиште и насади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

366,оо

-проектирање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80,оо

- пробивање, опесочување и изградба на улици. . . . . . . .

120,оо

-водовод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,оо

-канализација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,оо

ВКУПНО:

776,ооден/м2 или 12,70 Е

г)Локалитет ,,Горна Река,, заедно со улицата Индустриска и населба испод мостот на
река Каменичка
-геодетски работи-------------------------------------------------

10,оо ден/м2

-земјиште и насади ---------------------------------------------

366,оо

-проектирање -----------------------------------------------------

80,оо

- пробивање, опесочување и изградба на улици ------

120,оо

-водовод ------------------------------------------------------------

100,оо

-канализација -----------------------------------------------------

100,оо

ВКУПНО:

776,ооден/м2 или 12,70 Е
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д)Локалитет ,,Долна Река,,
-геодетски работи и проектирање ________________

30,оо ден/м2

-земјиште и насади ---------------------------------------------

360,оо

- пробивање, опесочување и изградба на улици ------

80,оо

-водовод ------------------------------------------------------------

100,оо

-канализација -----------------------------------------------------

70,оо

ВКУПНО:

640,оо ден/м2 или 10,46 Е

ѓ) Централно градско подрачје потег помеѓу Мостот на Р. Каменичка, улица Каменичка,
, улица Гоце Делчев, улица Првомајска и Р. Каменичка
-геодетски работи ------------------------------------------------

10,оо ден/м2

-земјиште и насади ----------------------------------------------

380,оо

-проекти рање -----------------------------------------------------

70,оо

- пробивање, опесочување и изградба на улици ------

220,оо

-водовод -------------------------------------------------------------

100,оо

-канализација -----------------------------------------------------

100,оо

ВКУПНО:

880,оо ден/м2 или 14.40 Е

е) Индустриска зона
-геодетски работи и урбанизација----------------------------

150,оо ден/м2

-експропријација-----------------------------------------------

300,оо

-проектирање------------------------------------------------------

200,оо

- пробивање, опесочување и изградба на улици --------

200,оо

-водовод-------------------------------------------------------------

150,оо

-канализација------------------------------------------------------

200,оо

______________________________________________________________________
ВКУПНО:

1200,оо ден/м2 или 19,67 Е
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ж) Локалитет лево од ул.,,14 јуни,, до спој со ул.,,В.Јоциќ,, за индивидуалните станбени
згради
-геодетски работи----------------------------------------------

10,оо

-земјиште и насади--------------------------------------------

380,оо

-проектирање---------------------------------------------------

70,оо

- пробивање, опесочување и изградба на улици ----

220,оо

-водовод----------------------------------------------------------

100,оо

-канализација---------------------------------------------------

100,оо

______________________________________________________________________
ВКУПНО:

880,оо ден/м2 или 14.40 Е

з) Локалитет Стопански комплекс во м.в.Бачиите
-геодетски работи и урбанизација----------------------------

150,оо ден/м2

-експропријација-----------------------------------------------

300,оо

-проектирање------------------------------------------------------

200,оо

- пробивање, опесочување и изградба на улици --------

200,оо

-водовод-------------------------------------------------------------

150,оо

-канализација------------------------------------------------------

200,оо

______________________________________________________________________
ВКУПНО:

ѕ) Деловни простори и дуќани

I

зона--------------------- 1600,оо ден/м2 или 26 Е

II зона--------------------- 1460,оо ден/м2 или 24 Е

1200,оо ден/м2 или 19,67 Е
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Цената која е предложена за деловните објекти во оваа програма ќе важи и
при пренамена од станбен во деловен простор за сите локалитети соодветно на
зоните на кои припаѓаат.
За улиците: Езерска, Осоговска и (јужно од спојот со ул. Г.Делчев), Илинденска
, Македонска и ,,Вера Јоциќ,, и ,,Питу Гули,, цената за уредување на земјиштето за
индивидуалните станбени објекти ќе изнесува 640, 00 ден. или 10,46 Е.
VII.
НАЧИН ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА
ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Градежното земјиште во град М. Каменица е поделено на повеќе локалитети
според местоположбата во однос на централното градско подрачје.

1.Локалитети на кои ќе се уредува и обемот на уредување
а)Локалитет ,,Цинкара,,
б)Локалитет ,,Црквиште,, и ,,Ливада,,
в)Локалитет лево од улица ,,Каменичка,,
г) Локалитет ,,Горна река,, и ул.,,Индустриска,,
д) Централно градско подрачје, потег помеѓу Мостот на Р. Каменичка, улица
Каменичка, , улица Гоце Делчев, улица Првомајска и Р. Каменичка
ѓ) Индустриска зона
е) Зона за мало стопанство
ж) Локалитет ,,Порој,,
з) Регулација на речното корито на Р.Каменичка
ѕ) Стопански комплекс м.в.Бачиите

а) На локалитетот над ,,Цинкара,, за кој е изготвен Детален урбанистички план ќе се
изврши легализирање на постоечките објекти. Активностите кои ќе се превземаат на
овој локалитет се од најголем обем и нивниот интензитет ќе зависи од приливот на
средства кои ќе бидат собирани по основ на комуналии и легализација на објекти.
За оваа година се предвидуваат следните активности:
- Изработка на елаборати за експропријација и решавање на имотно-правните
односи
-изградба на улици
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-доизградба на водовод
-доизградба на канализација
За тековната година во зависност од приливот на финансиски средства по основ на
комуналии приоритет ќе биде даден на пробивањето и опесочувањето на уличната
мрежа и доизградба на канализациона мрежа.

б)Локалитет над ,,Црквиште,, и ,,Ливада,,
За локалитетот над ,,Црквиште,, и ,,Ливада,, треба да се направи проширување на
ГУП и измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за легализирање на
постоечките и новопредвидените станбени објекти. За постојните објекти од кои некои
се легализирани се изработени канализациона, водоводна мрежа и атмосферска
мрежа. По изработката на ДУП за локалитетот во оваа година се планираат следните
активности:
- Изработка на елаборати за експропријација и решавање на имотно-правните
односи
-изградба на улици
-изработка на техничка документација и изградба на водоводна мрежа за
проширениот дел.

в)

Локалитет лево од улица ,,Каменичка,,

За овој локалитет се предвидува проширување на ГУП и измена на Детален
урбанистички план бидејќи постојното урбанистичко решение не може да се
реализира.
Уредувањето во рамките на локалитетот ќе се врши во обем сразмерно на висината
на средствата приберени по основ на надоместок за уредено градежно земјиште.

г) За локалитетот ,,Горна река,, и ул.,,Питу Гули,,се предвидуваат следните
активности:
- решавање на имотно правни работи за земјиштето
-пробивање на дел од ул.бр. ,,2,, и ул. Питу Гули,, со изградба на врска со ул.,,14
јуни,, по постојната траса
-доизградба на водовод и канализација за улица бр ,,2,, и ул.,,Питу Гули,,
-доизградба на улица ,, Горна река,,
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д) Централно градско подрачје
Овој локалитет претставува потег помеѓу Мостот на Р. Каменичка, улица Каменичка,
, улица Гоце Делчев, улица Првомајска и Р. Каменичка.
За оваа година се предвидуваат следните активности:
-реконструкции и изградба на улици и тротоари;
-изградба на паркинзи;
-Уредување на кејот

ѓ) Индустриска зона
На индустриската зона која се наоѓа во склоп на локалитетот ,,ЦИНКАРА,, предвидени
се локации за производно-услужна дејност на сопствено земјиште.
Исто така и овде се предвидуваат следните активности:
-решавање на имотно-правните односи
-изградба на улици
-доизградба на водовод
-доизградба на канализација

е) Локалитет за стопански комплекс м.в. Бачиите
За овој локалитет изработен е урбанистички план вон населено место за стопански
комплекс во кој ќе се предвидат локации за изградба на објекти за различни намени со
незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта на земјиште во државна и приватна
сопственост.
Оваа година на овој локалитет се планира изработка на проекти за
инфраструктура(сообраќајници, водовод и канализација), изработка на геодетски
елаборати за локации на државно земјиште и отпочнување со постапка за
спроведување на истите .

ж) Локалитет ,,Порој,,
Во овој локалитет во 2016 година се предвидуваат следните активности:
-доизградба на водовод
-доизградба на канализација
з) Регулација на речното корито на Р. Каменичка
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Изработени основни проекти за регулација на коритото на Р.Каменичка
низводно од мостот на улица ,, Рударска,, до спортско рекреативниот центар и
реконструкција на каскадниот праг со слапиште, а во 2016 година се планира да се
отпочне со изградба.
VIII. Начин на пресметување на надоместокот за уредување на градежно
земјиште на територија на Општина Македонска Каменица
Трошоците за уредување на градежното земјиште во сите локалитети зависат од
потребите и можностите согласно ДУП за вклучување на нови објекти; доградби и
надградби, како и потребите од инсталации и пристапи до истите, односно во
зависност од степенот на уредувањето. Пресметувањето на висината на надоместокот
за уредување на градежно земјиште ќе се врши согласно Правилникот за степенот на
уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и
начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр.93/2011, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13,
155/13, 96/14, 107/14, 115/14 и 149/15), ќе се пресметуваат и тоа:
1. За станбени објекти:
– станбени простории, 1,0,
– станбени простории со висина до 2,50м, потпокривен простор, 0,2
- лоѓија затворена од три страни, 0.4.
- подлогија затворена од две страни,0,3,
- балкони, тераси, 0,2,
- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2,
- помошни простории,остава за гориво, котлари, визба , 0,3,
- трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од ојектот, 0,3,
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3,
- стражарници, управител, простории за домар, 0,5,
- паркиралишта и гаражи, 0,1.
2. За деловни и јавни објекти:
- простории, 1,0,
- магацини, 0,5,
- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3,
- трафостаница до 35 Кв во објектот и надвор од објектот, 0,4,
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5,
- паркиралишта и гаражи, 0,1,
- лоѓија затворена од три страни, 0,5,
- подлоѓија затворена од две страни, 0,4,
- балкони, тераси, 0,3 и
- отворен наткриен простор, 0,3.
3. За други објекти:
- катни гаражи, 0,05,
- спортски покриени објекти, 0,5,
- спортски откриени објекти,0,3,
-гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата, 1,0,
- отворени пазаришта-за 30% од површината на локацијата, 1,0,
- базени, 0,2,
-трафостаници над 35 Кв, 1,0.
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4. За објектите од група на класи на намени Г-производство,дистрибуција и
сервиси:
-Г1 тешка и загадувачка индустрија, 0,05;
-Г2 лесна и незагадувачка индустрија, 0,05;
-Г3 сервиси, 0,05;
-Г4 стоваришта, 0,05;
5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници,
кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории):
-продажни простории на бензинските пумпни станици 1,0,
-услужни простории на бензинските пумпни станици 1,0.
6. За објектите од група на класи на намени Б 5-угостителски и туристички
комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта, и за објектите од група на класи на
намени А 4-хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом:
-сите простории 0,05;
7. За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица:
-сите простории 0,05;
8. За објекти за високо образование:
-сите простории 0,5;
9. За објекти за култура:
-сите простории 0,01;
10. За објекти за терцијална здравствена заштита:
-сите простории 0,05;
(2) По исклучок од став (1) на овој член , во новата корисна површина што ќе се гради
согласно заверената проектна документација не се пресметуват површините на:
- инсталационите канали,
- окната на лифтови,
- окна на врати и
- отворени паркиралишта.
- подземни резервоари
-објекти заштитени како културно наследство.
(3) За објектите од став 1 на овој член со височина над 32 ката, висината на
трошоците за уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот на
уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 27% од вкупно пресметаната
површина согласно став (1) и (2) од овој член. Висината на трошоците за уредување
на градежно земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште
се пресметува на 27% од вкупно пресметаната површина согласно став (1) и (2) од
овој член и за други објекти од став (1) на овој член без оглед на нивната височина,
кои се наоѓаат на истата градежна парцела на која е предвидена изградба на објект со
височина над 32 ката.
(4) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците
за уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот на уреденост на
градежното земјиште, се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина
согласно став (1) и (2) од овој член.
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(5) За објектите од група на класи на намени Г-производство, дистрибуција и сервиси,
висината на трошоците за уредување на градежно земјиште неможе да биде повисока
од 30% од висината на просечната нето плата во Република Македонија за
последната година, помножена со коефициентите опишани во член 4 став (1) точка 4
од овој правилник.
Доколку со изградбата на објекти предвидено е одстрнување на постоечки објекти
запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела, при
пресметувањето на висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, од
новата корисна површина се одбива површината утврдена во имотниот лист на
постоечките објекти кои ќе се одстранат со изградбата на новите објекти.
Во случаите од став (1) на овој член, површините на подпокривен простор, лоѓија,
подлоѓија, балкони, тераси, заеднички проодни тераси, пасажи, помошни простории,
визба, скалишен простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на
постоечките објекти се одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е
со иста намена со намената на површините на наведените простории и делови од
објектот.
(6) За линиски инфраструктурни објекти-државни патишта, локални патишта и улици,
магистрални улици, собирни улици, водоводи, канализации, железнички пруги,
гасоводи, топловоди, далноводи ос напоско ниво од и над 35 КВ како и за брани со
акумулации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа и за доградби и надградби
на објекти за кои е донесена одлука од страна на советот на општината, советот на
општината во градот Скопје односно советот на градот Скопје согласно член 67-а став
(1) од Законот за градење, а инвеститор е општината, општината во градот Скопје
односно градот Скопје, не се утврдуваат трошоци за уредување на градежно земјиште.
За лицата кои веќе имаат уплатено соодветен дел од надоместокот за
уредување на градежното земјиште, досега уплатените средства ќе се
пресметуваат како соодветен платен дел од надоместокот во м 2, според
важечките цени во моментот на плаќањето. Останатиот неизмирен дел за кој не е
извршено плаќањето, до денот на стапувањето во сила на оваа Програма ќе се
применуваат цените согласно оваа Програма.
Инвеститорите кои надоместокот за уредување на градежното земјиште,
ќе го уплатуваат на одложено плаќање, уплатениот дел од надоместокот ќе им
се пресметува според важечките цени на денот на плаќањето на истите. Доколку
во меѓувреме настанала промена на цената, согласно Програмата, акт на
Советот на Општината или друг законски односно подзаконски акт, наплатата се
пресметува според важечките цени на денот на плаќањето.
Договорот за уредување на градежното земјиште помеѓу Општината М.
Каменица и инвеститорот се заклучува по целосната уплата на надоместокот за
уредување на градежно земјиште.
Советот на Општина М.Каменица може да донесе Одлука за делумно или
целосно ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно
земјиште за објект од јавен интерес или за објект во индустриска зона по претходно
доставен бизнис план со точно дефиниран број
и динамика на остварени
вработувања.
Општина М.Каменица при наплатувањето на надоместокот за уредување на
градежното земјиште ќе ги рефундира вложените средства на лицата кои во
изминатиот период финансирале во изработката на деталните урбанистички планови,
само во случај кога е во прашање општ јавен интерес и ако тоа било предвидено во
тогашната програма.
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При реконструкција со која не се добива нова станбена површина,
надоместокот за уредување на градежното земјиште не се наплатува.
Корисникот на градежно земјиште мора да обезбеди согласност за
приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална
потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и без согласност на Општината
не може да се приклучи на инфраструктурните мрежи и објекти во Општината.
Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат ,
Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместокот за уредување на
градежното земјиште само за оние секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка
за кои има писмена согласност.
По добивањето на дополнителната согласност надоместокот за уредување на
градежното земјиште за оваа секундарна мрежа од индивидуалната потрошувачка се
наплатува по просечени цени.
За висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се
склучува Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште
по писмена форма директно помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и
Општината од друга страна, по доставена проверена проектна документација и
енергетски согласности.
Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен
во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а
средствата се неповратни.
Во случај
кога опремувањето на градежното земјиште е завршено во
претходниот период за целосно уредено градежно земјиште, корисникот на
земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за уредување –
целосен надоместок.
Во случај кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната
инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна
мрежа) корисникот на земјиштето е должен да инвестира во нејзината изградба.
Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се
уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за
делумно уредување на земјиштето – делумен надоместок или воопшто не плаќа
надоместок.
Плаќањето на приклучок на водовод, канализација и електрика кон
комуналните претпријатија паѓа на товар на инвеститорот.
Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура
надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од
комунална инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка,
што корисникот ги извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на
Општината, а пред склучување писмени договори за регулирање на надоместок за
уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на објекти од
комунална инфраструктура, не се признаваат, освен во локалитети каде биле
бесправно изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови, истите
се вклопуваат.
За овие локалитети мора да има исправна техничка документација за
изградените објекти од инфраструктура, оверено од надлежен орган и изградените
инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се
признаваат само трошоците – делот од надоместокот за уредување на градежното
земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална
потрошувачка.
Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на Локалната
самоуправа; овозможи идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без
надомест; а новите корисници на земјиштето да и надоместат на Локалната
самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.
Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по
принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од
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вкупниот износ со обезбедување на инструмент (клаузула) во договорот за сигурна
динамика и гаранција за исполнување на договорната обврска. Во функција на
принципот на одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” во зависност од
висината на долгот и рокот на одложеното плаќање кои се формирани на следниот
начин:
-За вкупен износ на надоместокот до 30.000,00 денари надоместокот за
уредување на градежно земјиште ќе се плаќа при склучува на договорот во целост.
-За вкупниот износ на надоместокот од 30.000,00 денари до 100.000,00 денари
надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на
договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати.
- За вкупен износ на надоместокот над 100.000,00 денари надоместокот за
уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50 % при склучување на договорот, а
остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати.
При експропријација на земјиште и насади за изградба наулици може да се врши
компензација на комуналиите со вредноста на експроприраниот имот.
Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата каматата и застареноста на
обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од договорот помеѓу инвеститорот и
органот на општината надлежен за уредување на градежно земјиште.
IX. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
1.Минималната корисна станбена површина за изградба на објект на нова локација
од приземје и кат на која се пресметува комунален надоместок се утврдува на
(минимум) 100,00 м2;
2. Комунален надоместок за уредување на градежно земјиште за деловен простор
од времен карактер се плаќа по Програма, како и за објекти од цврст материјал
(стален карактер) само за корисна површина на деловен простор.
3.Надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа спрема оваа
Програма во висина на износот што е утврден според локалитетот кој се уредува. т.е.
зоната.
4. За изградба на нови објекти во дворно место или на местото на урнат објект се
плаќа надоместок во висина утврдена со програмата, според локалитетот на кој се
гради, намален за корисната површина на објектот кој се урива доколку истиот бил
легално граден објект, и поседува уредна инвестиционо- техничка документација.
5.За доградба и надградба на објекти се плаќа 50 % од надоместокот утврден со
оваа Програма. Кога корисната површина за доградба и надградба е поголема од 60
м2 надоместокот се плаќа 100 % според Програмата.
6. За деловни, станбени и стопански објекти на кои инвеститор ќе биде општина
Македонска Каменица се ослободуваат од надоместок за уредување на градежно
земјиште, а за секој објект пред издавање на одобрение за градење Градоначалникот
на општина Македонска Каменица ќе донесе решение за ослободување од надоместок
за уредување на градежно земјиште.
7. За изградба на објекти во село и вон населени места инвеститорите на стамбени
објекти, јавни деловни, стопански и индустриски објекти, помошни простории, гаражи и
сл. и инфраструктурни објекти кои се градат во урбано подрачје на населените места
во Општина М.Каменица не се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште,
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но планирањето, урбанизацијата и уредувањето на земјиштето сам го врши
инвеститорот, а за секој објект пред издавање на одобрение за градење
Градоначалникот на општина Македонска Каменица ќе донесе решение за
ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште.
Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната
локација и си обезбедуваат приклучок на комуналната инсталација.
X. НАДОМЕСТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОМУНАЛНИ
ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА
1. Инвеститорите на комунални објекти и инсталации: улици, канализација,
водовод, електромрежа, ПТТ мрежа, кабловска мрежа како и други видови објекти и
инсталации ќе плаќаат надоместок во висина на вредноста на градежните работи и
тоа за вредност:

до 100.000,00ден

1%

од 100.000,00 до
500.000,00 ден

0.6%

но не помалку од
1.000,00ден

од 500.000,00 до
1.000.000,00 ден

0,5%

но не помалку од
3.000,00ден

од 1.000.000,00 до
5.000.000,00 ден

0,3%

но ме помалку од
5.000,00ден

над 5.000.000,00 ден

0,2%

Висината на надоместокот на градежните работи ќе се определува со
превземање на цените од тендерската документација.
Доколку Локалната самоуправа нема утврдени цени за определена градежна
работа истата ќе се определи според просечната цена од три субјекти во тековниот
период.
2. За изградба и реконструкција на комунални и инфраструктурни објекти на
подрачјето на општина Македонска Каменица на кои инвеститор ќе биде општина
Македонска Каменица се ослободуваат од надоместок за уредување на градежно
земјиште, а за секој објект пред издавање на одобрение за градење Градоначалникот
на општина Македонска Каменица ќе донесе решение за ослободување од надоместок
за уредување на градежно земјиште
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XI. УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО УРБАНИЗИРАНИТЕ СЕЛСКИ И
МААЛСКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО М КАМЕНИЦА
Во урбанизираните селски населени места во Општината М.Каменица и
маалите во градот М. Каменица кои се урбанизирани, ќе се плаќа надоместок за
уредување на градежно земјиште по м2 изграден корисен простор и тоа:

- за станбени објекти

320,00 ден по м2

- за деловни и јавни објекти

800,00 ден по м2

-за индустрија, сервиси и стоваришта

600,00 ден по м2

XII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување ќе зависи од створените правни и технички услови,
како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежното
земјиште и другите средства.
Опремувањето на земјиштето ќе се врши по добивање на одобрение за
градење на објекти од комуналната инфраструктура.

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1.За спроведување на ова Програма надлежен е Градоначалникот на Општина
Македонска Каменица.
2.Градоначалникот на Општина М. Каменица е должен за прераспоредувањето
на средствата на работите од една во друга позиција во износ од над 20% да го
информира Советот на Општина M. Каменица.
3.Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина М. Каменица”.

Бр.08-162/1
22.01.2016 год.
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 извештајот за реализација на
Програмата за водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска
Каменица за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-163/1
22.01.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.01.2016. година донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изградба на
водоводна и канализациона мрежа во општина
Македонска Каменица во 2015 година

Според Програмата за изградба на водоводна и канализациона мрежа во
општина Македонска Каменица за 2015 година донесена од страна на Советот на
општината, општината Македонска Каменица работеше на реализација на следните
проекти:

1. Изградба на колектор покрај патот од с.Моштица се до вливот на Моштичка
во Каменичка река.
Вкупно потрошени средства се 3.969.951,00 денари, обезбедени од Швајцарска
амбасада и од буџетот на општина М Каменица.

Бр.08-164/1
22.01.2016 год.
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 Програма
1. Се прогласува Програмата за изградба на водоводна и канализациона мрежа
во општина Македонска 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.09-165/1
22.01.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 83 и член 84 од Законот за градежно земјиште (Сл. весник
на РМ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15 и 226/15), член 11
од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води и
член 21 од Статутот на општина М. Каменица (Сл. гласник на општината бр. 4/05),
Советот на општината М. Каменица на седницата одржана на ден 22.01.2016 година
донесе :

ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНА М.КАМЕНИЦА во 2016 год
Општината М.Каменица во текот на 2016 година планира реализација на
следните проекти:
I Водовод
1. Изработка на техничка документација и изградба на водоводна мрежа за
населено место с.Моштица и Павлиш Дол, с.Косевица, с.Луковица и
с.Тодоровци;
2. Доизградба и пуштање во употреба на филтер станица за преработка на вода
за пиење за М.Каменица;
3. Реконструкција на водоводна мрежа на дел од М Каменица на ул,,Македонска ,,
и ул,,Илинденска,, и на ул.,,Пиринска,, и ул.,,Ленинова,,
4. Изработка на техничка документација и изградба на водоводна мрежа за нова
индустриска зона;
5. Изградба и реконструкција на поединечни водоводни системи за снабдување
на граѓани во делови од населените места во општината според потребите и
барањата на граѓаните и месните самоуправи;
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II Фекална канализација
1. Доизградба на главен колектор за фекална канализација;
2. Изградба на фекална канализација на дел од М Каменица од ул,,14 ти Јуни,, со
спој на ул,,Горна река,, , изградба на краци на фекална канализација на
локалитет ,,Ливада,, ;
3. Доизградба на фекална канализација во населба ,, Цинкара,,, во М. Каменица;
4. Изработка на техничка документација и изградба на фекална канализација за
м.в.Стара каменица, опфат од маала Крапевска до Маала Стипцарска;
5. Изработка на техничка документација и изградба на канализациона мрежа за
дел од с.Моштица, Павлиш Дол, с.Луковица и с.Тодоровци;
6. Изработка на техничка документација и изградба на канализациона мрежа за
нова индустриска зона;
7. Изработка на техничка документација и изградба на пречистителна станица за
отпадни и урбани води за М.Каменица и населените места;
8. Реконструкција на канализациона мрежа на дел од М Каменица на
ул,,Македонска ,, и ул,,Илинденска,,.
III Атмосферска канализација
1. Изработка на техничка документација и изградба на регулација на постојни
суводолици;
2. Изградба на атмосферска канализација на ул,,Пиринска,, и ул,,Ленинова,, ;
3. Изработка на техничка документација и изградба на атмосферска канализација
во централното градско подрчје за разделување на фекалната од
атмосферската канализација.
IV Наводнување
1. Изградба на зафат, доводен цевовод и разводна мрежа за наводнување на
зелените површини и техничка вода за комунални потреби во М.Каменица;
Во текот на годината ќе се работи и на одржување на постојната водоводна и
канализациона мрежа во М.Каменица и населените места.

ПРИОРИТЕТИ
СИСТЕМИ

ЗА

ИЗГРАДБА

НА

ВОДОВОДНИ

И

КАНАЛИЗАЦИОНИ

1. Доизградба на колектор за фекална и атмосферска канализација
Со изградбата на колекторот за фекална и атмосферска канализација кој
всушност претставува продолжеток и спој на колекторот од десната и левата страна
на Р. Каменичка и предвидено негово изведување надвор од населбата М.Каменица
каде треба да биде изградена пречистителна станица за пречистување на отпадните
води од населбата пред нивното испуштање во реципиентот е започнато одамна.
Потребните средства за дореализација на овој проект Ќе бидат обезбедени од
Буџетот на општината и од сопствени средства на ЈП,Камена Река,,.
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2. Проектирање и изградба на водовод и канализација за дел од с. Моштица
Селото Моштица е село во општината М.Каменица чиј атар изобилува со
извори на чиста вода. Заради маалскиот карактер на селото и овде населението се
водоснабдува со маалски зафати при што водата се зафаќа нестручно и во големи
количини заради што делови од селото изобилува со вода, а во одделни маали се
јавува недостиг и повремено се јавуваат проблеми во селото кое подолг период е во
постапка на решавање. Оваа година се планира изработка на проектна документација
за водоснабдување на селото и изградба на водовод.
Исто така заради спречување на загадување на постојните изворишта се
планира и доизградба на канализација за дел од с.Моштица-горен Павлиш Дол, а за
останатите краци и населеното место Павлиш дол дополнително ќе се изготвува
техничка документација за водоводна мрежа.
3. Изградба на канализациона мрежа во стара каменица, потег од Крпевска маала
до Стипцарска маала.
4. Изградба на зафат, доводен цевовод и разводна мрежа за наводнување на
зелените површини во М.Каменица.
Општината М. Каменица во 2002 год изготви техничка документација за
зафаќање на вода во непосредна близина на Р. Каменичка со доводен цевовод и
разводна мрежа која исклучиво ќе се употребува за наводнување на зелените
површини во М.Каменица. Бидејќи во меѓувреме се зголемија површините за
наводнување( особено околу кејовите на Каменичка река) во 2011 год е извршено
ново проектирање со што ќе се обезбеди доволна количина на вода за наводнување
во текот на целата година, а исто така ќе се заштедат и значителни количини на вода
од градскиот водовод кои досега се трошеа за оваа намена.
5.Изградба на атмосферска канализација во централното градско подрачје.
Општината покрај наведените активности за изградба на водоводни и фекални
канализациони мрежи планира и активности за изработка на техничка документација
за изградба на фекална канализациона и водоводна мрежа и за останатите делови од
населбата М.Каменица и за селските населени места во општината.
Исто така е потребно редовно чистење и одржување на каналот за одведување
на атмосферските води од населбата.
Општината во 2016 година ќе работи на реализација и на останатите објекти
планирани во Програмата во зависност од обезбедубање на финансиски средства за
изградба на наведените објекти
Општината оваа година ќе работи и на одржување на постојната водоводна и
канализациона мрежа во М.Каменица и во останатите населени места.
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Совет на општина М.Каменица
Претесдател
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 изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Македонска 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.09-167/1
22.01.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (
Сл. весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015) и член 21 од Статутот на општина
М.Каменица ( Сл. гласник на општина М. Каменица бр. 4/05), Советот на општина М.
Каменица на седницата одржана на ден 22.01.2016 год. донесе

ПРОГРАМА
За изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина
Македонска Каменица за 2016 година

Урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со
донесување и спроведување на урбанистички планови и урбанистичко-планска
документација со цел да се обезбеди уредување и хуманизација на просторот и
заштитата и унапредување на животната средина и природата.
Заради поттикнување и забрзување на процесот на уредување на просторот
и според потребите и обезбедувањето на финансиски средства од буџетот на
општината,
општина Македонска Каменица донесува годишна програма за
финансирање на изработка на урбанистички планови со кои се врши изменување и
дополнување за следниве локалитети и урбани зони:
1.

ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
1) Локалитет помеѓу улица “Каменичка” , улица“Гоце Делчев”,
“Осоговска”и граници на КП бр.3653 и КП бр.3655 ;

улица
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2) Локалитет помеѓу улиците “Маршал Тито”, “Рударска”, “М.М.Брицо” и
“Првомајска” ;
3) Локалитет помеѓу улиците “Индустриска” и “Кејска” и јужни границите на
КП бр.4090/1, 4093/1 и 4093/2.
4) Локалитет помеѓу улица “Каменичка”(А3), улица“Гоце Делчев” ,дел од
улица Осоговска , дел од улица“Првомајска”, источни граници на КП
бр.4568/1, КП бр.4588, КП бр.4589, КП бр.4590, КПбр.4592 , Kaлиманско
езеро и границите на ГУП;
5) Локалите десно од улица Церска, м.в. Ливадата, до границите на ГУП.
6) Локалитет помеѓу улица Индустриска, улица Церска , улица Миле
Јаневски –Џингар и канал за одводнување .
2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА
По барање и потреба ќе се донесува посебна програма
3. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВОН НАСЕЛЕНИ МЕСТА
По барање и потреба ќе се донесува посебна програма
4. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
По барање и потреба ќе се донесува посебна програма

Бр.08-168/1
22.01.2016 год.
М.Каменица

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

Образложение
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање за изработување
на урбанистички планови и тоа: генерални урбанистички планови, детални
урбанистички планови, урбанистички план за село и урбанистички план вон населено
место општината донесува годишна Програма најдоцна до 31 јануари во тековната
година.
Изработката на плановите од оваа Програма се финансира од буџетот на
општината, а во финансирањето на плановите можат да учествуваат и
заинтересирани правни и физички лица чиишто програмски барања и подрачја на
интерес се прифатливи за општината.
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Програмата задолжително се објавува во службено гласило на општината, а
во електронска форма и во информацискиот систем е-урбанизам.
Погоре наведениот предлог на локалитети за изработување на урбанистички
планови е даден врз основа на досегашните согледувања и потреби од изработка на
урбанистички планови.
При тоа посебно се истакнува фактот дека постојниот Генерален урбанистички
план на Македонска Каменица беше изработен 1995, а донесен 1996 год и во 2011
год му истече важноста. Досегашниот ГУП e со урбан опфат од 124,00 ха и со него не
се опфатени маалските населби во М.Каменица. Затоа во 2014 започна постапка и се
пристапи кон изменување и дополнување со проширување на опфатот на 200 ха на
Генералниот урбанистички план на Македонска Каменица, кој што е во крајна фаза
на донесување.
Деталниот урбанистички план за М. Каменица е изработен уште во далечната
1983 год. според тогашните прописи и стандарди и иститот е работен во едно друго
време на планирање кога сопственоста на земјиштето не беше одлучувачки фактор
во планирањето. Сега во планирањето и урбаната намена на површините во голема
мера мора да се почитуваат интересите на сопствениците на површините кои се
урбанизираат.
Во меѓувреме досега се вршени измени и дополнувања на ДУП за неколку
локалитети ( ДУП за населба ,, Цинкара,, во 2000 год , ДУП за ,, Дел од централното
градско подрачје,, во 2009 год, ДУП за локалитет ,, Горна река,, и ,, Долна река,, во
2011 год, ДУП за локалитет ,, околу улица ,, Индустриска,, во 2012 год како и неколку
помали локалитети од по 1,0 до 2,0 ха, во населба – Цинкара, дел од урбан блок 9 и
др.) Вкупно се извршени измени и дополнувања на ДУП изработен во 1983 год за
околу 75,00 ха. Од друга страна планирањето на просторот согласно законот се врши
за период од пет години за Детални урбанистички планови и 10 год за Генерални
урбанистички планови.
Останува потреба од изработка на Детални планови за некоку поголеми
локалитети - м.в Ливада, локалитетот помеѓу улица Каменичка(Делчевски пат) и езеро
Калиманци , како и локалитетот над улица Индустриска до улицата Миле Јаневски
Џингар,и неколку локалитети во централното градско подрачје а истите се наведени
во предложената програма.
Одделение за урбанизам
Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлука за утврдување на Нацрт-ДУП, измена и дополнување на
дел од Македонска Каменица Блок 1 и Блок 2.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
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во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-169/1
22.01.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање ( Сл. Весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,18/11, 53/11, 144/12,
55/13, 163/12, 42/14 ) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица (Сл. гласник на
општина М. Каменица бр. 4/05), Советот на општина М. Каменица на седницата
одржана на ден 22.01.2016 год. донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт план за изменување и дополнување на Детален
урбанистички план на дел од М.Каменица, локалитет-блок 1 и блок 2,општина
М.Каменица
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт за изменување и дополнување на Детален
урбанистички план за дел од М.Каменица, локалитет блок 1 и блок 2 во градот
Македонска Каменица, општина Македонска Каменица, плански период 2015 – 2025
год.

Член 2
Нацрт планот за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план
за дел од М.Каменица, локалитет блок 1 и блок 2 во градот Македонска Каменица е
со урбан опфат од 5,77 ха во следните граници:
-исток : граничи со дел од улица “Маршал Тито”;
-запад: граничи со дел од улица “Методија Митевски – Брицо”;
-југ: граничи со улица”Руенска”;
-север: граничи со улица “Маршал Тито” ;
Член 3
Нацрт планот за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план
за дел од М.Каменица, локалитет-блок 1 и блок 2
е изработен од Друштво за
урбанизам, проектирање и инженеринг ,,ПЛАНЕРИС,, Куманово и е заведен под тех.
бр. 38/2015 од јули 2015.

Член 4
По Нацрт планот за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички
план за дел од М.Каменица локалитет -блок 1 и блок 2
да се спроведе јавна
презентација и јавна анкета согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање
.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во
,,Службен гласник,, на општина М. Каменица.
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Совет на општина М. Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски спец. интернист с.р

Образложение
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање и Програмата за
изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина
Македонска
Каменица за 2015 год. изработен е Нацрт план за изменување и дополнување на
Деталниот урбанистички план за дел од М.Каменица локалитет- блок 1 и блок 2 , во
градот Македонска Каменица.
Причината за изработката на изменувањето и дополнувањето на Деталниот
урбанистички план за дел од М.Каменица, локалитет- блок 1 и блок 2, е потребата од
внесување на корегирани површини на планираните содржини во досегашниот
детален урбанистички план на М. Каменица за тој локалитет, воспоставување на
релација меѓу реалните состојби на теренот од аспект на приватизација на земјиштето
со максимално почитување на сопственичките односи на парцелите, потоа промена на
стандардите и нормативите за урбанистичко планирање и предвидување на потребна
инфраструктура и паркирање според сегашните и идни потреби.
Планот за овој локалитет е работен во 2008 год. донесен во 2009 и со оглед на
тоа дека важноста на деталаните планови е 5 години, важноста му е истечена во 2013
год.
На изготвениот Нацрт план за изменување и дополнување на Деталниот
урбанистички план за дел од М.Каменица локалитет блок 1 и блок 2 е извршена
стручна ревизија согласно Законот за Просторно и урбанистичко планирање од друга
независна фирма овластена за изработка на урбанистички планови и дадено е
стручно мислење од страна на комисијата при општина М.Каменица
Оделение за урбанизам
Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма
1. Се прогласува Програмата за работа на Советот на општина Македонска
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.09-171/1
22.01.2016 г.

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р
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М.Каменица
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Служен весник на РМ
бр.5/02), Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на 22.01.2016
година донесе:
ПРОГРAMA

За работа на Советот на општина Македонска Каменица за 2016 година
1.

ОПШТДЕЛ
Според надлежностите што се определени со Уставот на Република Македонија,
Законот за локална самоуправа, Статутот и Деловникот за работа на Советот на општина
Македонска Каменица, Советот донесува Програма за работа за 2016 година.
Во програмата се обележани основните рамки и насоки за работа на Советот во
календарската 2016 година согласно надлежностите кои се во ингеренции на Советот на
општина Македонска Каменица. Програмата овозможува транспарентност во работата на
Општината и е отворена за постојано проширување и дополнување согласно со укажувања на
заинтересирани субјекти и поединци од општината.
2.

2.1.

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Прво тромесечие-период Јануари-Март 2016 година

1.Извештај за реализирање на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето
на Општина Македонска Каменица за 2015 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува. Совет на Општина Македонска Каменица.
2.Извештај за реализирање на Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални
патишта и улици во Општина Македонска Каменица за 2015 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
3.Извештај за реализирање на Програмата за изработка, измени и дополнување на
Урбанистички планови на територијата на Општина Македонска Каменица за 2015 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
4.Извештај за реализација на Програмата за •активностите на Општина Македонска Каменица
во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита за 2015 година.
Изработува: Општинската администрација -ТППЕ
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
5.Извештај за работењето на ЈП Камена Река Македонска Каменица со годишна пресметка за
период од 01.01. 2015 година до 31.12.2015 година.
Изработува: ЈП Камена Река Македонска Каменица
Донесува: Управен одбор на ЈП Камена Река Македонска Каменица.
Дава согласност: Совет на Општина Македонска Каменица
6.Извештај за работењето на ЈП Доминг Македонска Каменица за 2015 година
Изработува: ЈП Доминг Македонска Каменица
Донесува: Управен одбор на ЈП Доминг Македонска Каменица
Дава согласност: Совет на Општина Македонска Каменица
7.Извештај за работата на:ОУ ”Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица за 2015 година
Изработува: Општинската јавна установа
Донесува: Училишниот одбор на установата.
8.Извештај за работата на: Детска градинка “Бамби” Македонска Каменица за 2015 година
Изработува: Општинската јавна установа
Донесува: Училишниот одбор на установата.
9.Завршна сметка на: ОУ ”Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица за 2015 година
Изработува: Општинската јавна установа
Донесува: Училишниот одбор на установата.
10. Завршна сметка на: Детска градинка ”Бамби” Македонска Каменица за 2015 година
Изработува: Општинската јавна установа
Донесува: Училишниот одбор на установата
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11. Завршна сметка на Буџетот на: Општина Македонска Каменица за 2015 година.
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица
Изработува: Општинска администрација
2.2. Второ тромесечие - период Април-Јуни 2016 година

1.Програма за уредување на градежно земјиште за 2016 година.
2.Програма за одбележувања на значајни празници, настани и личности.
Изработува: Одбор за одбележување на значајни празници, настани и личности.
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица
3. Информација за состојбата на спортските терени и објекти со предлог на мерки.
Изработува: Комисија за јавни дејности.
Усвојува: Совет на Општна Македонска Каменица
4.Информација за целокупниот имот на Општина Македонска Каменица
Изработува: Општинска администрација
Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица
5.Извештај за извршување на Буџетот на Општна Македонска Каменица за прво тромесечие
во 2016 година.
Изработува: Општинска администрација.
Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица.
6.Донесување, изменување и дополнување на урбанистичките планови во Општина
Македонска Каменица во текот на 2016 година. Реализацијата ќе биде во текот на целата
година согласно постапките за нивно донесување.
З.З.Трето тромесечие-период Јули-Септември 2016 година

1.Програма за прославување на 28 Август
Изработува: Одбор за одбележување на значајни празници, настани и личности, во
соработка со КИЦ Романса
Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица
2.Извештај за извршување на Буџетот на Општина Македонска Каменица за второ
тромесечие во 2016 година
Изработува: Општинска администрација.
Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица
3.Информација за наплата на комуналните такси во 2016 година
Изработува: Оделение за финасии, даноци и ЛЕР
Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица
4.4.Четврто тромесечие-период Октомври-Декември 2016 година

1.Информација за почетокот на школската година, состојбите во предшколските установи.
основните училишта и средното училиште
Изработува: Комисија за јавни дејности.
Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица
2.Годишна програма за работа на: ОУ ”Св. Кирил и Методиј” Македонска Каменица за
2016/2017 година
Изработува: Општинска јавна установа.
Донесува: Училишниот одбори на устаноата.
3.Годишна програма за работа на: Детска градинка „Бамби” Македонска Каменица за
2016/2017 година
Изработува: Општинска јавна установа.
Донесува: Училишниот одбор на установата
4.Годишна програма за работа на: Средно општинско училиште „Миле Јаневски-Џингар“ за
2016/2017 година
Изработува: Општинска јавна установа
Донесува: Училишниот одбор на установата
5.Програмата за работа на КИЦ Романса за 2017 година.
Изработува: КИЦ Романса
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
6.Извештај за извршување на буџетот на општина Македонска Каменица трет квартал со
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развојни програми
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
7.Програма за одржување на улиците во зимски услови во Општина Македонска Каменица за
2016/2017 година
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
8.Буџет на Општина Македонска Каменица за 2017 година
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица
9.Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Македонска
Каменица за 2017 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица
10.Програмата за комунални дејности на Општина Македонска Каменица за 2017 година
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица
11.Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во
Општина Македонска Каменица за 2017 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица
12. Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина
Македонска Каменица за 2017 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува. Совет на Општина Македонска Каменица
13.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на заштитата и
спасувањето и противпожарната заштита за 2017 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
14.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на подршката
на НВО секторот за 2017 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
15.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на локален
економски развој за 2017 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
16.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на промоција и
комуникација со јавноста за 2017 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
17.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на
меѓународната соработка за 2017 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
18.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на спорт и
млади за 2017 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
19.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на социјалната
заштита за 2017 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
20.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на културата за
2017 година.
Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
21.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на
образованието за 2017 година.
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Изработува: Општинска администрација
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
22.Програмата за работа на ТППЕ Македонска Каменица за 2017 година.
Изработува: ТППЕ Македонска Каменица
Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.
3.

НОРМАТИВЕН ДЕЛ
Со овој дел од Програмата за работа на Советот на Општина Македонска Каменица се
обработува нормативната дејност на Советот што треба да се извршува во текот на 2016
година, која се однесува во донесување на нормативни акти за усогласување на постојните
прописи во изминатиот период од страна на Советот врз основа на прописите што ќе бидат
донесени во 2016 година.
4.

ЗАВРШЕН ДЕЛ
Во текот на 2016 година, Советот на Општина Македонска Каменица ќе ги разгледува
и сите дополнителни прашања што ќе произлезат до тековното работење на ЕЛС Македонска
Каменица. Извршувањето на програмата ќе зависи од законските и финансиските услови.
Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Македонска Каменица

Бр.08-172/1
22.01.2016 год.
М.Каменица

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

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение
1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на нов член на
Управен Одбор на КИЦ” Романса Македонска Каменица”.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-173/1
22.01.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(“Службен весник на
Република Македонија” бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица
(„Службен гласник на Oпштина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 22.01.2016 година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување и именување на член на Управниот Одбор на
КИЦ”Романса” М.Каменица
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Од член на Управниот Одбор на КИЦ ” Романса” М.Каменица се разрешува
Дарко Василовски од М.Каменица,
За член на Управниот Одбор на КИЦ ” Романса” М.Каменица се именува Трајче
Јованов -дипломиран професор по италијански јазик.

Член 2
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-174/1
22.01.2016 год.
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 извештајот за извршен попис на
парични средства на жиросметките, благајната, градежните објекти, улици,
патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-175/1
22.01.2016 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 22.01.2016 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на
жиросметките, благајната,градежните објекти, улици, патишта и опрема на
општина Македонска Каменица за 2015 година
Член 1
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Советот на општина Македонска Каменица го усвои извештајот за извршен
попис на парични средства на жиросметките, благајната,градежните објекти, улици,
патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2015 година
Извештајот
за извршен попис на парични средства на жиросметките,
благајната,градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска
Каменица за 2015 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-176/1
22.01.2016 год.
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 измена и дополнување на Одлуката за извршување
на Буџетот на општина Македонска 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.09-177/1
22.01.2016 г.
М.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 („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 23 став 8 од
Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа( “Службен весник на
Р.Македонија” бр. 61/2004,96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011) и член 21 став 1 точка
4 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
22.01.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина
Македонска Каменица за 2016 година
Член 1
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Во Одлуката за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за
2016 година бр.08-2128/1 од 24.12 2015 година (“Службен гласник на општина
М.Каменица” бр.34/2015) членот 11 се дополнува така што по ставот 5 се додава нов
став 6 кој гласи:
Надоместокот за дневница за службено патување во Република Македонија без
трошоци изнесува 500,00 денари доколку патувањето траело повеќе од 12 часа.
За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во
ставот еден од овој член.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-178/1
22.01.2016 год.
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 службено патување во странство.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-179/1
22.01.2016 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 22.01.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За службено патување во странство
Член 1
За потребите на Советот и општинската администрација на општина
М.Каменица ќе се организира службено патување во странство.
Средствата за службеното патување ќе се обезбедат од Буџетот на општина
М.Каменица.
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Член 2
Се задолжува општинската администрација да спроведе постапка согласно
Законот за јавни набавки за организирање на службено патување во станство за
потребите на членовите на Советот и општинската администрација.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-180/1
22.01.2016 год.
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 прекугранична соработка за реализација на
проектот “Набавка на концертна бина”.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-181/1
Градоначалник
22.01.2016 г.
д-р Дарко Митевски с.р
М.Каменица
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на
Република Македонија” бр.5/2002), 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 22.01.2016 година донесе:
ОДЛУКА
За прекугранична соработка
Член 1
КИЦ”Романса” Македонска Каменица ќе оствари прекугранична соработка со
општина Банско, Република Бугарија. Целта на соработката е подобрување на
туристичкиот потенцијал на регионот, преку иницијативи за соработка во подобра
заштита и одржливо користење на природното и културното наследство.
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 до 200.000 ЕВРА.
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Член З
Целта на проектот е набавка на монтажни концертни бини со рампи наменати
за осветлување и озвучување за потребите на КИЦ”Романса ”Македонска Каменица
Република Македонија и Народно Читалиште”Никола Вапцаров 1894”БанскоРепублика Бугарија
Член 4
Имотот стекнат со реализацијата на овој проект ќе биде даден на слободно
користење за целта на проектот за најмалку 5 години по завршувањето на проектот.
Член 5
За реализација на овој проект КИЦ”Романса” е партнер. Се овластува
Директорот на КИЦ ”Романса” Македонска Каменица да го потпише Меморандумот за
соработка (партнерство) помеѓу КИЦ ”Романса” Македонска Каменица и Народно
Читалиште ”Никола Вапцаров 1894” општина Белица и да ги спроведе сите
понатамошни дејствија за спроведување на проектот.
Член 6
Се задолжува финансиската служба при општина Македонска Каменица да
изврши исплата на средства како позајмица 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 7
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.
Член 8
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08-182/1

22.01.2016 год.
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 прекугранична соработка за реализација на
проектот “Обновување на објекти од историско и културно наследство”.
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.09-183/1
22.01.2016 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.5/2002), 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 22.01.2016 година донесе:
ОДЛУКА
За прекугранична соработка
Член 1
КИЦ”Романса” Македонска Каменица ќе оствари прекугранична соработка со
општина Белица, Република Бугарија. Целта на соработката е подобрување на
туристичкиот потенцијал на регионот, преку иницијативи за соработка во подобра
заштита и одржливо користење на природното и културното наследство.
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 до 200.000 ЕВРА.
Член З
Целта на проектот е обновување на објекти од историско и културно наследство
во општините за потребите на КИЦ ”Романса ”Македонска Каменица Република
Македонија и Народно Читалиште” Георги Димитров 1885” Белица-Република Бугарија
Член 4
Имотот стекнат со реализацијата на овој проект ќе биде даден на слободно
користење за целта на проектот за најмалку 5 години по завршувањето на проектот.
Член 5
За реализација на овој проект КИЦ ”Романса” Македонска Каменица е водечки
партнер. Се овластува Директорот на КИЦ ”Романса” Македонска Каменица да го
потпише Меморандумот за соработка (партнерство) помеѓу КИЦ ”Романса”
Македонска Каменица и Народно Читалиште ”Георги Димитров 1885” општина Белица
и да ги спроведе сите понатамошни дејствија за спроведување на проектот.
Член 6
Се задолжува финансиската служба при општина Македонска Каменица
изврши исплата на средства како позајмица во висина не повисока
специфицираната во Член 2 од оваа одлука. Средствата ќе бидат исплатени
Буџетот на Општината на Донаторската сметка која ќе се отвори за реализација
овој проект по претходно поднесено барање од Проектниот тим за реализација
Проектот.
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Член 7
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 8
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08-184/1

22.01.2016 год.
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 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.09-185/1
22.01.2016 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 22.01.2016 година 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.08-1559/1 од
23.09.2015 година на ДОО ”Текстил – М” М.Kаменица за надомест на штета од
елементарна непогода –поплава.
Записникот од увид на лице место бр.08-1559/3 од 20.11.2015 година од
Комисијата за процена и надомест на штета од елементарна непогода - поплава е
составен дел на оваа Одлука.
Член 2
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Од Буџетот на Општина М.Каменица за надомест на штета ќе се исплатат
парични средства на трансакционата сметка на ДОО ”Текстил – М” М.Kаменица во
износ од 172.950,00 денари.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден oд денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на Општина М.Каменица.
Бр.08-186/1
22.01.2016 год.
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 Миропа Мирчевска од с.Тодоровци.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-187/1
22.01.2016 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 22.01.2016 година донесе:
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 Миропа Мирчевска од
с.Тодоровци за парична помош за болничко лекување.
Барањето на Миропа Мирчевска од
Одлука.

с.Тодоровци

Член 2

е составен дел на оваа
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Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ
од 30.000,00 денари на сметката на Миропа Мирчевска од с.Тодоровци.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на oпштина М.Каменица.
Бр.08-188/1
22.01.2016 год.
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 Цветко Мирчевски од с.Тодоровци.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-189/1
22.01.2016 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 22.01.2016 година донесе:
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 Цветко Мирчевски
с.Тодоровци за парична помош за болничко лекување.
Барањето на Цветко Мирчевски од
Одлука.

с.Тодоровци

од

е составен дел на оваа
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Член 2

Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ
од 15.000,00 денари на сметката на Цветко Мирчевски од с.Тодоровци.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на oпштина М.Каменица.
Бр.08-190/1
22.01.2016 год.
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 Фидо Стојковски од с.Моштица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-191/1
22.01.2016 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 22.01.2016 година донесе:
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 Фидо Стојковски
с.Моштица за парична помош за болничко лекување.

од

Барањето на Фидо Стојковски од с.Моштица 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 15.000,00 денари на сметката на Фидо Стојковски од с.Моштица.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на oпштина М.Каменица.
Бр.08-192/1
22.01.2016 год.
М.Каменица

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