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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од Здружeние на лица со посебни 

потреби ЦПЛИП “Порака” Македонска Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09- 214/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 

	

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации (“Службен 
весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16) 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 31.01.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на ЦПЛИП “ПОРАКА” Македонска Каменица 

 
Член 1 

 
 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ЦПЛИП “ПОРАКА” 
Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина Македонска 
Каменица  за  2018 година во износ од   210.000,00  денари. 
            Барањето  на ЦПЛИП “ПОРАКА” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 
Одлука. 
 

Член 2 
 

Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од здружението. 
Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општината Македонска 
Каменица  за 2018 година, Програма Е – општинска администрација, Потпрограма  Е0 – 
општинска администрација , категорија 46 ставка 464 потставка  464990 – други трансфери. 

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

 
Бр.08-215/1                Совет на oпштина М.Каменица            
31.01.2018 г.      Претседател                             
М.Каменица                                                             Иван Кузмановски  с.р  
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од ЗГ УСК “Астра Спорт” 

Македонска Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-216/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                         Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 

	

	

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16) 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 31.01.2018 
година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на ЗГ УСК  “АСТРА СПОРТ” Македонска Каменица 

 
 

Член 1 
 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ЗГ УСК  
“АСТРА СПОРТ” Македонска Каменица   за исплата на парични средства од Буџетот 
на општина Македонска Каменица  за  2018  година во износ  од   100.000,00 денари. 
            Барањето  на ЗГ УСК  “АСТРА СПОРТ” Македонска Каменица   е составен дел 
на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општината Македонска Каменица  за 2018 година, Програма Е – општинска 
администрација, Потпрограма  Е0 – општинска администрација , категорија 46 ставка 
464 потставка  464990 – други трансфери. 
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                                                                          Член 3 
 
            Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

 
 

   Бр.08-217/1                                     Совет на општина М.Каменица 
31.01.2018 г.                                      Претседател 
М.Каменица                            Иван Кузмановски с.р 
 
 
	

 
 

    	
Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од КК “Баскет Кам” 

Македонска Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09- 218/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.               Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
 

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16) 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 31.01.2018 
година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на КК “БАСКЕТ КАМ” Македонска Каменица 

 
Член 1 

 
 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на КК “БАСКЕТ 
КАМ” Македонска  Каменица  за исплата на парични средства од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за  2018 година во износ  од   623.070,00  денари. 
            Барањето  на КК “БАСКЕТ КАМ” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 
Одлука. 
 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општината Македонска Каменица  за 2018 година, Програма Е – општинска 
администрација, Потпрограма  Е0 – општинска администрација , категорија 46 ставка 
464 потставка  464990 – други трансфери. 
 
 
                                                                     Член 3 
 
            Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

 
 

 Бр.08-219/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски с.р 
 
	

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од EК “Здравец 2002” 

Македонска Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09- 220/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
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 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16) 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 31.01.2018 
година донесе: 

 

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

 
 

Член 1 
 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ЕД  
“ЗДРАВЕЦ 2002 ” Македонска Каменица  за исплата на парични средства од Буџетот 
на општина Македонска Каменица  за  2018  година во износ  од   120.000,00  денари. 
            Барањето  на ЕД  “ЗДРАВЕЦ 2002 ” Македонска Каменица  е составен дел на 
оваа Одлука. 
 
 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општината Македонска Каменица  за 2018 година, Програма Е – општинска 
администрација, Потпрограма  Е0 – општинска администрација , категорија 46 ставка 
464 потставка  464990 – други трансфери. 
 
 
 
 
                                                                     Член 3 
 
            Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

 
 
 

           Бр.08-221/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски с.р 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од ЗРСК “Шаран” 

Македонска Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09- 222/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 

	

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  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 31.01.2018 
година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на СРД “ШАРАН” Македонска Каменица 

 
 

Член 1 
 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ЗРСК 
“ШАРАН” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на 
општина Македонска Каменица  за  2018  година во износ  од  220.000,00  денари. 
            Барањето  на ЗРСК  “ШАРАН” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 
Одлука. 
 
 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општината Македонска Каменица  за 2018 година, Програма Е – општинска 
администрација, Потпрограма  Е0 – општинска администрација , категорија 46 ставка 
464 потставка  464990 – други трансфери. 
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                                                                     Член 3 
 
            Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

 
 
 
 

 Бр.08-223/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски с.р 
 
                         	

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од КУД “Вера Јоциќ” 

Македонска Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09- 224/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
 

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16) 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 31.01.2018 
година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на КУД “Вера Јоциќ” Македонска Каменица 

 
Член 1 

 
 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на КУД “Вера 
Јоциќ” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за  2018 година во износ  од  300.000,00  денари. 
            Барањето  на КУД “Вера Јоциќ” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 
Одлука. 
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Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општината Македонска Каменица  за 2018 година, Програма Е – општинска 
администрација, Потпрограма  Е0 – општинска администрација , категорија 46 ставка 
464 потставка  464990 – други трансфери. 
 
 
 
                                                                     Член 3 
 
            Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

 
 
 
 

 Бр.08-225/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски с.р 
 
                        	

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од Ловно друштво 

“Македонска Каменица-Саса” Македонска Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-226/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                        Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 

	

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010, 135/2011 и 55/16) 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 31.01.2018 
година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на Ловно друштво “ Македонска Каменица -Саса ” 

Македонска Каменица 
 
 

Член 1 
 

            Советот на општина Македонска Каменица  го усвои барањето  на Ловно 
друштво “ Македонска Каменица -Саса ” Македонска Каменица за исплата на парични 
средства од Буџетот на општина Македонска Каменица  за 2018 година во износ од 
35.000,00 денари.                                                                                                                                                          
            Барањето  на Ловно друштво “ Македонска Каменица -Саса ” М.Каменица   е 
составен дел на оваа Одлука. 
 
 

Член 2 
 

Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општината Македонска Каменица  за 2018 година, Програма Е – општинска 
администрација, Потпрограма  Е0 – општинска администрација , категорија 46 ставка 
464 потставка  464990 – други трансфери. 

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

 
 Бр.08-227/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски с.р 
 
                          
 

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за  усвојување на барање од ЗГ“Еленец Цера” с.Цера 

Македонска Каменица. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  
             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09- 228/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.              Соња Стаменкова с.р  
М.Каменица 

	

  Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16) 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 31.01.2018 
година донесе: 

 

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

 
 

Член 1 
 

 Советот на општина Македонска Каменица  го усвои барањето  на ЗГ  “ЕЛЕНЕЦ 
ЦЕРА ” с.Цера  за исплата на парични средства од Буџетот на општина Македонска 
Каменица  за  2018  година во износ од 40.000,00 денари. 
            Барањето  на ЗГ  “ЕЛЕНЕЦ ЦЕРА ” с.Цера  е составен дел на оваа Одлука. 
 
 

Член 2 
 

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

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општината Македонска Каменица  за 2018 година, Програма Е – општинска 
администрација, Потпрограма  Е0 – општинска администрација , категорија 46 ставка 
464 потставка  464990 – други трансфери. 

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

 
                        
 Бр.08-229/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски с.р                        
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од ФК “Каменица -Саса”  

Македонска Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-230/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
 

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16) 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 31.01.2018 
година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на ФК “ Каменица -Саса ” Македонска Каменица 

 
Член 1 

            Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ФК “Каменица 
-Саса” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на  општина  
Македонска Каменица за 2018 година во износ од  2.460.000,00  денари. 
            Барањето  на ФК “Каменица -Саса ” Македонска Каменица   е составен дел на 
оваа Одлука. 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општината Македонска Каменица  за 2018 година, Програма Е – општинска 
администрација, Потпрограма  Е0 – општинска администрација , категорија 46 ставка 
464 потставка  464990 – други трансфери. 
 
                                                                     Член 3 
 
            Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 
                        
 Бр.08-231/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски с.р 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од ЗГ “Надеж-Норе”  

Македонска Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-232/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 

	

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16) 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 31.01.2018 
година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на барањето на ЗГ “ Надеж - Норе  ” Македонска Каменица 

 
 

Член 1 
            Советот на општина Македонска Каменица  го усвои  барањето на ЗГ “ Надеж - 
Норе” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина  
Македонска Каменица за 2018 година во износ од    30.000,00  денари. 
            Барањето  на ЗГ “ Надеж - Норе” Македонска Каменица   е составен дел на 
оваа Одлука. 
 

Член 2 
 

  
Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општината Македонска Каменица  за 2018 година, Програма Е – општинска 
администрација, Потпрограма  Е0 – општинска администрација , категорија 46 ставка 
464 потставка  464990 – други трансфери. 
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                                                                        Член 3 
                                                              
            Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

 
 
 
 

 Бр.08-233/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски с.р 
 
                          
	

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од ЖФК “Каменица Саса”  

Македонска Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-234/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 

	

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16) 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 31.01.2018 
година донесе 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на ЖФК “ Каменица Саса ” Македонска Каменица 

 
Член 1 

            Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЖФК 
“Каменица  Саса” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот 
на  општина  Македонска Каменица за 2018 година во износ од 180.000,00  денари. 
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            Барањето  на ЖФК “Каменица  Саса ” Македонска Каменица   е составен дел на 
оваа Одлука. 
 
 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општината Македонска Каменица  за 2018 година, Програма Е – општинска 
администрација, Потпрограма  Е0 – општинска администрација , категорија 46 ставка 
464 потставка  464990 – други трансфери. 
 
 
 
 
                                                             Член 3 
 
            Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

 
 
 

             Бр.08-235/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски с.р 

 
      
	

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од УСК “Каменица Спорт”  

Македонска Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-236/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                      Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
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 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010, 135/2011 и 55/16) 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 31.01.2018 
година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на УСК “ Каменица Спорт ” Македонска Каменица 

 
 

Член 1 
            Советот на општина Македонска Каменица  го усвои барањето на УСК 
“Каменица Спорт ” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот 
на општина Македонска Каменица за 2018 година во износ  од 30.000,00 денари. 
     Барањето  на УСК “ Каменица Спорт ” Македонска Каменица   е составен дел 
на оваа Одлука. 
  
                                                                 Член 2 
 

        Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општината Македонска Каменица  за 2018 година, Програма Е – општинска 
администрација, Потпрограма  Е0 – општинска администрација , категорија 46 ставка 
464 потставка  464990 – други трансфери. 

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

 
 

 Бр.08-237/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски с.р 
 
                         

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од Пчеларско Здружение 

“ЕКО КАМ МЕД”  Македонска Каменица. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  
             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09-238/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                      Соња Стаменкова с.р  
М.Каменица 

	

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16 ) 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 31.01.2018 
година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на Пчеларско Здружение  “ ЕКО КАМ МЕД  ” 

Македонска Каменица 
 
 

Член 1 
            Советот на општина Македонска Каменица го усвои  барањето на  Пчеларско 
Здружение  “ ЕКО КАМ МЕД ”  Македонска Каменица за исплата на парични средства 
од  Буџетот на општина Македонска Каменица за 2018 година во износ од                                                               
200.000,00 денари. 
    Барањето  на Пчеларско Здружение “ ЕКО КАМ МЕД  “ Македонска Каменица   
е составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општината Македонска Каменица  за 2018 година, Програма Е – општинска 
администрација, Потпрограма  Е0 – општинска администрација , категорија 46 ставка 
464 потставка  464990 – други трансфери. 
 
 
                                                                      Член 3 
 
            Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

 
 Бр.08-239/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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 работа на КИЦ “Романса “Македонска Каменица  

за 2018 година. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-240/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                         Соња Стаменкова с.р  
М.Каменица 

	

Врз основа на член 36  од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002),  и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица 
(„Службен гласник на Oпштина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина 
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 31.01.2018 година донесе: 

 

 О Д Л У К А   
           За  усвојување на Програма за работа  на КИЦ ”Романса”                 

Македонска Каменица  за 2018 година 
 
 

Член 1 
 
 

            Советот на општина Македонска  Каменица  ја усвои Програмата за работа 
КИЦ ”Романса” Македонска  Каменица за 2018  година  во износ од 3.500.000,00 
денари. 
            Програмата за работа  на КИЦ ”Романса” Македонска Каменица  е составен 
дел на оваа Одлука. 
 
 
                                                                 Член 2 

 
  

          Реализацијата  на Програмата за работа на КИЦ ”Романса” Македонска  
Каменица ќе се финансира од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2018  
година од  програмата К4  ставка  464 подставка 464990 – други трансфери. 
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                                                                  Член 3 
                                
           Исплатата на паричните средства ќе се врши по претходно поднесено барање 
од страна на КИЦ ”Романса” Македонска Каменица за реализација на конкретна 
активност од Програмата на  КИЦ ”Романса” Македонска Каменица за 2018  година. 
  
                                                                Член 4 
                           
           
            Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на општина М.Каменица. 

 
                        
 Бр.08-241/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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, побарувањата, градежните 
објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица  за 2017 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  
            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09-242/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 

	

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на општина 
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 31.01.2018 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на 

жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и 
опрема на општина Македонска Каменица  за 2017 година 
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Член 1 

 
 Советот на општина Македонска Каменица го усвои извештајот  за извршен 
попис на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните 
објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица  за 2017 година 
            Извештајот  за извршен попис на парични средства на жиросметките, 
благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина 
Македонска Каменица  за 2017  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.08-243/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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 2017 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  
            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09-244/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                         Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
 

            Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002)  и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина 
Македонска  Каменица на седницата одржана на ден 31.01.2018 година донесе: 
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                                                       О Д Л У К А    

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 2017 година                                

   Општината Македонска Каменица во текот на 2017 година работеше на изградба на 
следните локални патни правци: 

1. Изградба на пристапни патишта во село Луковица (Ѓоковска маала), село Саса 
(Селски гробишта), М Каменица (Бачовска маала) и крак  на ул,,Индустриска, 
Реконструкција на дел од локален пат во село Костин дол и крпење на ударни дупки 
на локални патишта и улици во општина М Каменица 

                                                                                                                1.000.000,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

2. Изградба на локални пристапни маалски патишта во село Косевица (крак 1, 2 , 3, 4 и 
5) 

                                                                                                                6.100.000,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

3. Изградба на локални патишта во село Саса (Мачкарска маала), село Цера 
(Стамболиска маала) и село Дулица (Маала Дулгерци и Ќосевци) 

                                                                                                                5.531.443,00 ден 

 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица и АФПЗРР) 

 

4. Изградба на локален пат во село Моштица до маала Перчаци и локален пат во село 
Саса до маала Сарафска 

15.925.745,00 ден 

 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица и Светска банка) 

 

5. Изградба на пристапни маалски патишта во село Моштица, село Луковица и М 
Каменица 
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                                                                                                                6.783.675,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

          

6. 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; 

 

                                                                                                                3.292.838,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

 7. 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 

                                                                                                                2.333.922,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

                                             

             Бр.08-245/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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 2018 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  
            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09-246/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                       Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
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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, 116/15,150/15, 31/16, 71/16 и 163/16) и член 21 од Статутот на општина 
Македонска Каменица (Сл.гласник на општината бр 4/05),  Советот на општината на 
седницата одржана на ден 31.01.2018  година донесе:     

                                                          ПРОГРАМА 

ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИТЕ 
ПАТИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗА 2018  

I. ЛОКАЛНИ ПАТНИ ПРАВЦИ 
 

1. Доизградба на локален пат за поврзување на селата Саса и Цера преку 
Мечкарско маало; 

2. Изградба на пристапни патишта во село Моштица и Павлиш Дол;  

           3. Изградба на локални патишта во с.Дулица, маали ( Катанци и Догрии); 

           4. Изградба на локални  пристапни патишта во с. Цера до маала Стамболии и 
маала Гребен; 

5. Изградба на пристапен пат до нови градски гробишта во М Каменица; 

           6. Изградба на дел од локален пат за с. Косевица од Врвачка маала преку 
Рашковска Маала до долнарекарска маала 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;   

            7. Изградба на локални патишта во с. Луковица во маало (Ѓурѓина ливада); 

            8. Изградба на локални патишта во с. Тодоровци до Албанска маала;  

            9. Реконструкција на дел од локален патен правец-отклон од магистрален пат 
А3 преку с. Луковица до с. Костин дол; 

            10. Реконструкција на локален патен правец-отклон од магистрален пат А3 до 
с.Косевица (школото); 

            11. 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; 

            12. Реконструкција и изградба на цевасти и плочести пропусти на локалните 
патишта во сите села во Македонска Каменица;  

           13.Одржување на постоечката локална патна мрежа во општината. 
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           14. Изработка на техничка документација за изградба на локални патишта. 

   

               Во текот на 2018 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. Изградба на локален пат во село Тодоровци до маала Албанци 
      За овој патен правец е изработена проектна документација и е потребно да се 
спроведе јавна набавка во 2018 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.  

 

 2. За лакалните патишта за маала Догрии и Катанци 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.  

 

3. За изградба на   локален пат во с. Цера до маала Стамболии еден дел од трасата е 
асфалтиран во 2017 година, а за останатата траса треба да се изработи техничка 
документација и да се спроведе нова јавна набавка. За локалниот пат во село Цера до 
Гребенска маала изработен е основен проект и се планира негова реализација во 
2018 година. 

 

 4. Изградба на локален пат за с. Косевица од Врвачка маала до долнорекарска маала 
во с.Косевица 

              За овој патен правец треба да се изработи проектна документација и да се 
спроведе јавна набавка во 2018 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.  
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5. 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, пропусти, поправки на оштетени 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.08-247/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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 2017 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  
            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09-248/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                         Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
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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 31.01.2018 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А  

за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2017 

година 

РЕАЛИЗИРАНИ ОБЈЕКТИ 

1.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,, 

                                                                                                                100.000,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)     

 

2.Изградба на објект Доградба на детска градинка во Дом за деца со посебни потреби                                                                                                 
400.000,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

3.Изградба на објект Управна зграда со соблекувални за потребите на градски стадион 
во М каменица                                                                       13.220.142,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

4.Изградба на Типски мостови 3 броја на река Каменичка, во атарот на село Саса (2 
броја) и атарот на М Каменица (1 број)                                          1.925.707,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

5. Изградба на пристапни патишта во М Каменица (Пиштолска маала) и крак на 
ул.,,Пиринска,, 

                                                                                                                1.169.190,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 
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6.Бетонски, армиранобетонски работи и партерно уредување за изградба на разни 
објекти во општина Македонска Каменица                                                            

                                                                                                                3.948.058,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

7.Изградба на ул,,Пиринска,, , крак на ул.,,Индустриска,, , пристапен пат-спој помеѓу 
ул.,,Кејска,, и ул.,,Индустриска,, , изградба на плочест пропуст и атмосферска 
канализација на ул.,,Пиринска,, во М Каменица                                                            

                                                                                                                6.520.871,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

 

8.Санација на влезна партија со гардероби на градски базен во М Каменица 

                                                                                                                324.157,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

9.Уредување на површини и изградба на фонтана околу градска црква 

                                                                                                                500.118,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

10.Набавка на геодетски услуги и услуги за проектирање за потребите на општината 

                                                                                                                309.017,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

11.Изработка на урбанистички планови ДУП И ГУП 

                                                                                                                128.870,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

12. Надоместоци за улично осветлување                                              276.100,00 ден 
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(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

13. Надоместоци за одземан имот за улици во М Каменица            868.381,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица) 

 

                                       Вкупно Реализирани средства:         29.690.611,00 денари 

 

 

            Бр.08-249/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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 уредување на градежно земјиште на подрачјето 

на општина Македонска Каменица  за 2018 година. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-250/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                            Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
 
Врз основа на член 94, член 95, член 96, член 97 и член 98 од Законот за 

градежно земјиште (“Службен весник на Р.М.” бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 
142/16 и 190/16), 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.193/16), 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 31.01.2018 година 
донесе  
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П  Р  О  Г  Р  А М  А 

за уредување на градежно земјиште на подрачјето 

на Општина  Македонска Каменица во 2018 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; 

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. 
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   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. 

 

 

 

 

 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 
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 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. 

 

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: 
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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; 

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). 
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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. 

 

IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ПРИХОДИ - РАСХОДИ 

 

А. Извори на финансирање   

ПРИХОДИ                          ден.  
1 Средства од надоместок за 

уредување на градежно земјиште од 
корисници на земјиште за изградба 
на објекти  

2.000.000,00 

2 Средства од легализација на 
бесправни објекти 

 500.000,00 

3 Приходи од јавно осветлување 6.000.000,00 
   

4 Приходи од закупнина на имот на 
општината 

300.000,00 

5. Други неданочни приходи на 
општината 

         
10.000.000,00 

6 Приходи од фондови и Буџетот на Р. 
Македонија 

    8.000.000,00 

7 Предвидено за продажба  на  
градежно  земјиште  во 2018  година  

2.000.000,00 

 ВКУПНО          
28.800.000,00                                                                                                                                                                                                                                       
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V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште 

ЕА.                Капитални трошоци  
  Изградба на административна зграда на 

општина Македонска Каменица 
20.000.000,00  

  Доградба на кеј и каскаден праг на 
Каменичка река  

  3.500.000,00  

  Изградба и реконструкција на згради на 
месни заедници 

  4.000.000,00  

  вкупно  27.500.000,00  
 
   Буџет Донација 

Ф   УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ     

Ф1 Ф10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ     

    

 ДУП, УП за село, УП вон населено место 
-Урбанистичко архитектонски проекти, 
проекти за инфраструктура и ревизија на 
горе наведените 2.000.000,00   

  
Геодетски услуги, проектирање и 
ревизија   600.000,00  

  
Надзор на изведбени работи во 
инфраструктурата  

      
200.000,00  

  Вкупно Ф1 2.800.000,00  

     

ФА ФА 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ     

ФА  

Уредување на површини на индустриска 
зона 

 5.000.000,00   

ФА      

    Вкупно  ФА 5.000.000,00   

 
 
      Буџет Донација 

Ј   КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ     
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Ј1 Ј10 СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА     

    Изградба  на капацитети за водоснабдување    

        

        

     

Ј3 Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ     

    
Јавно осветлување - потрошувачка на ел. 
енергија 

14.500.000,0
0   

    
Одржување на јавно осветлување во градот 
и селата    

    Набавка на репро материјал 500.000,00  

    Новогодишно осветлување    

    
Реконструкција на електро водови низ 
градот    

     Вкупно 
15.000.000,0

0  

Ј4 Ј40 ЈАВНА ЧИСТОТА     

    
чистење на јавно прометни и зелени 
површини    

  Одржување на други градби        

     Вкупно 8.000.000,00  

     

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    
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25.000.000,00 

  

 

  Реконструкција на ул.,,8 ми Септември,,  

  
Реконструкција и изградба на продолжеток 
на ул.,,Вера Јоциќ,,  

  
Изградба на локални маалски патишта во М 
Каменица  

`  
Реконструкција и изградба на тротоари на 
улици во М. Каменица   

  

Реконструкција и проширување на дел од 
ул.,,Церска,, од Крапевска маала до маала 
Стипцаре  

    

  Експропријација за улици 
       

2.000.000,00  

    Вкупно за улици и тротоари 27.000.000,00  

     

ЈГ ЈГ0 
ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ     

    
 Реконструкција на постојни зафати  за 
водоснабдување на град М. Каменица  1.000.000,00      

  
Изработка на техничка документација за 
водоснабдување  300.000,00  

     Вкупно 1.300.000,00      

          

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  
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  Вкупно 6.000.000,00  

  СЕ ВКУПНО: 92.600.000,00 

 
 
 
 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,, и населба десно од кочански пат (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 

_________________________________________________________________ 

                        ВКУПНО:                                                      640,оо ден/м2 или 10,46 Е 

 

б) Локалитет ,,Црквиште,, , ул.,,Пиринска,, , ул.,,Ленинова,, и локалитет,,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,, 
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-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                      
    

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 

 



Службен гласник на ЕЛС М. Каменица број 4                                                                            стр.38 
 

 

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 

 

ж) Локалитет ,,Пазар,, и 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 

______________________________________________________________________ 
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                                          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:            1200,оо ден/м2 или 19,67 Е 

 

 

ѕ) Деловни простори и дуќани  

 

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

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

   

  

 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,, , ,,Питу Гули,, и ,,Струјовска маала,, 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.  
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1.Локалитети на кои ќе се уредува и обемот на уредување  

а)Локалитет  ,,Цинкара,, и населба десно од кочански пат 

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, а за населба десно од Кочански пат 
донесен е Генарален урбанистички план и треба да се донесе и детален урбанистички 
план. 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 

 -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,, 
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 За локалитетот над ,,Црквиште,, и ,,Ливада,, треба да се  направи 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 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,, 

 

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 

-изградба на атмосферска канализација 
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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 изградба на индустриски улици кои ќе 
бидат пристап до градежните парцели, изработка на геодетски елаборати за локации 
на државно земјиште и отпочнување со постапка за спроведување на истите . 

 

ж) Локалитет ,,Порој,, 

 Во овој локалитет во 2018 година се предвидуваат следните активности: 

 -доизградба на водовод 

 -доизградба на канализација 

 

 з) Регулација на речното корито на Р. Каменичка 

           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 2018 година се планира да се 
отпочне со изградба. 
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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. 193/16), 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. 
 
 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; 
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  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, времено сместување во викенд куќи, 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. 
 
 (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 утврдени во став (1) точка 4 од овој 
член. 
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      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  м2, 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.  
 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.  
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 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 
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:  



Службен гласник на ЕЛС М. Каменица број 4                                                                            стр.47 
 

 

 -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, стопански објекти и инфраструктурни 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 објекти, 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, 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. 



Службен гласник на ЕЛС М. Каменица број 4                                                                            стр.48 
 

 

 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 и 
објекти од јавен интерес 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 

  

 

XI. УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  ВО УРБАНИЗИРАНИТЕ 
СЕЛСКИ И МААЛСКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО М КАМЕНИЦА 

Во урбанизираните маалски и селски населени места во Општината  
М.Каменица и маалите во градот М. Каменица кои се урбанизирани, ќе се  плаќа  
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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.08-251/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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 2017 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  
            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09-252/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                           Соња Стаменкова с.р  
М.Каменица 

	

                 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/2002)  и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 31.01.2018 година донесе: 

 

                                                               О Д Л У К А  

               за усвојување на Извештај  за реализација на Програмата за изградба на 

водоводна и канализациона мрежа во општина 

Македонска Каменица во 2017 година 

      

 Според Програмата за изградба на водоводна и канализациона мрежа во 
општина Македонска Каменица за 2017 година донесена од страна на Советот на 
општината, општината Македонска Каменица работеше на реализација на следните 
проекти: 

 

1. Изградба на атмосферска канализација во Македонска Каменица (крак 2,3,4 
и5) и изградба на фекална канализација во стара Каменица (крак 3) 
 

                                                                                                  15.000.000,00 денари 
 

2. Набавка и испорака на водоводни и канализациони црева и цевки за 
потребите на општина М Каменица 
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                                                                                               1.964.100,00 денари 

(средства обезбедени од буџетот на општината) 

 

 

 Бр.08-253/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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 на водоводна и канализациона мрежа 

во општина Македонска Каменица  за 2018 година. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-254/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 

	

       Врз основа на член 94 и член 95  од Законот за градежно земјиште (Сл. весник на 
РМ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), 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 31.01.2018 година донесе :                                 

ПРОГРАМА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА НА ПОДРАЧЈЕТО НА  
ОПШТИНА М.КАМЕНИЦА во 2018 год 

      

 Општината М.Каменица во текот на 2018 година планира реализација на 
следните проекти: 
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I Водовод 

1. Изградба на водоводна мрежа за населено место с.Моштица и Павлиш Дол, 
с.Косевица, с.Луковица и с.Тодоровци; 

2. Реконструкција на водоводна мрежа на дел од М Каменица на ул,,Македонска ,, 
и локалитет Ливада; 

3. Изградба на водоводна мрежа за нова индустриска зона во м.в.Бачии 
локалитет Каменички рид; 

4. 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. 

5. Изработка на техничка документација за изградба на водоводни системи и 
6. Реконструкција на постојни зафати за вода во населените места во М 

Каменица. 
 

II Фекална канализација 

1. Изградба на фекална канализација од стипцарска маала, преку маала Тачовци, 
командирци и краци до маали Ковачевци, Ситновци, Буќерска маала и маала 
Тепеѓовци;  

2. Доизградба на главен колектор за фекална канализација; 
3. Изградба на краци на фекална канализација на локалитет ,,Ливада,, ; 
4. Доизградба на фекална канализација во населба ,, Цинкара,,, во М. Каменица; 
5. Изработка на техничка документација и изградба на фекална канализација за 

м.в.Стара каменица, опфат во маала Крапевска; 
6. Изработка на техничка документација и изградба на канализациона мрежа за 

дел од с.Моштица маала Бабанец и долен Павлиш Дол, село Саса и селата 
Луковица и Тодоровци и село Косевица; 

7. Изградба на канализациона мрежа за нова индустриска зона во м.в.Бачии 
локалитет Каменички рид; 

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,,. 

9. Изработка на техничка документација за изградба на канализациона мрежа во 
село Саса-м.в.Раздол и Јагодина река 

 

III Атмосферска канализација 

1. Изработка на техничка документација за изградба на атмосферска 
канализација на ул,,14 Јуни,, и локалитет Цинкара и Ливада;  

2. Доизградба на атмосферска канализација во централното градско подрчје за 
разделување на фекалната од атмосферската канализација и изградба на 
регулација на постојни суводолици. 
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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 ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ 
СИСТЕМИ 

 

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,,. 

 

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. Проектна документација за водоснабдување на селото 
Моштица и Павлиш Дол е изработена  и изградба на водоводот се планира да се 
изведе во текот на 2017 година. 

 Исто така заради спречување на загадување на постојните изворишта се 
планира и доизградба на канализација за дел од с.Моштица маала Бабанец и Павлиш 
Дол. 

 

3.  Доизградба на канализациона мрежа во стара каменица од Стипцарска маала 
до Тепеќовска маала каде ќе биде предвидено изградба на прочистителна 
станица. Работите на овој објект се отпочнати во 2016 година и се комплетно 
завршени во 2017 година, а во 2018 година треба да се изработат и останатите 
маали; 

  

       4. Изградба на зафат, доводен цевовод и разводна мрежа за наводнување на 
зелените површини во М.Каменица. 
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 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. 

 Во 2016 година е изработена техничка документација за изградба на 
атмосферска канализација во централното градско подрачје. По спроведена 
тендерска документација во 2016 година беше отпочнта изградбата на атмосферската 
канализација и во 2018 година се очекува нејзино завршување.   

 Исто така е потребно редовно чистење и одржување на каналите за 
одведување на атмосферските води од населбата. 

 

 Општината во 2018 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. 

              Бр.08-255/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                                                               Иван Кузмановски 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, 

урбанистичко-планска документација и урбанистичко проектна документација  
на подрачјето на општина Македонска Каменица  за 2018 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  
            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09-256/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                           Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
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Врз основа на член 20 од  Законот за просторно и урбанистичко планирање ( 
Сл. весник на РМ бр.199/2014, 42/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016) и член 
21 од Статутот на Општина Македонска Каменица ( Сл. гласник на општина М. 
Каменица бр. 4/05),   Советот на општина М. Каменица на седницата одржана на ден  
31.01.2018 год.  донесе 

П Р О Г Р А М А 

за изработка на урбанистички планови, урбанистичко- планска документација и 
урбанистичко проектна документација на подрачјето на општина Македонска 

Каменица за 2018 година 

 

I 

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. 

Согледувајќи ги насоките за развој на општината и потребите на правни и 
физички лица, а со цел овозможување на градби и комплекси на подрачјето на 
Општина Македонска Каменица согласно законската регулатива, изработена е 
годишна програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко планска 
документација и урбанистичко проектна документација. 

Изработката на урбанистичките планови од програмата се финансира од 
Буџетот на Општината и од заинтересирани правни и физички лица чиишто 
програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за Општината, согласно 
член 20, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 
бр.199/2014, 42/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016). 

     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 
Детален урбанистички план е урбанистички план кој се донесува за опфат 

за кој е донесен Генерален урбанистички план. 

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.  
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За одредени делови од град Македонска Каменица не се работени Детални 
урбанистички планови од 1982 година, па затоа е неопходно за истите да се изврши 
детално планирање согласно Генералениот урбанистички план за град Македонска 
Каменица донесен во 2016 година. Тоа се следните локалитети: 

         

 
1. Локалитет за блок  1 – опфат дефиниран со осовина на улиците Александар 

Македонски, Руенска, Каменичка река и улица Индустриска. 
(Локалитет за дел од централно градско подрачје - блок 1 и блок 2 (по стар ГУП 
– по кој е започнат планот) помеѓу ул.Маршал Тито (ул.Александра 
Македонски(А-5) , ул М.М.Брицо (ул.28-Август), ул.Руенска и дел од ул.Маршал 
Тито(ул.Александра Македонски ). 
 

2. Локалитет за дел од блок 2- опфатот дефиниран со осовините на  улиците 
Александар Македонски, Самоилова, Рударска и Каменичка река); 
 

3. Локалитет за дел од блок 4  -опфатот дефиниран со осовина  на ул. 
Каменичка, ул.Осоговска, ул.Гоце Делчев и граница меѓу КП 3649 и КП 3652, 
граница меѓу КП 3650/2 и  КП 3652, граница меѓу КП3651 и КП 3652 и  граница 
меѓу КП 3651 И КП 3654/2, КП 3654/1 ; 
 

4. Локалитет за блок 5 – опфатот дефиниран со граница на крајбрежен појас, 
осовина на ул.Самоилова, ул.Осоговска,ул.Гоце Делчев и ул.Каменичка ; 

 

 
5. Локалитет за блок 8 - опфатот дефиниран со осовина на ул.Каменичка, 

западна граница на КП бр.3634 и граница на плански опфат; 
 

6. Локалитет  за блок 13,  м.в.Ливада, опфатот дефиниран западно од улица 
Церска(осовина на ул.Церска, западна граница на КП бр.3793 и граница на 
плански опфат.) 
 

 

7. Локалитет за блок 14 - опфатот дефиниран со осовина на ул.Церска, ул.Миле 
Јаневски-Џингар, ул.Индустриска и граница на плански опфат. 
 

8. Локалитет за блок 15 –опфат дефиниран со осовина на улица Индустриска, 
улица Миле Јаневски Џингар и улица Церска 

 

 

9. Локалитет  за дел од  блок 17 - опфатот дефиниран со Каменичка река, 
граница на крајбрежен појас, осовина на ул.Индустриска и јужна граница на КП 
бр.4226, КП 4225 и  КП 4228; 
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            2.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  ЗА СЕЛА 

 

Урбанистики план за село е урбанистички план кој се донесува за неселено 
место село, утврдено со закон. Локалитети кои се работата се следниве: 

 

 1.Урбанистички план за село Дулица ( маала Чуковска, Догриска, Цебоци, 
Гагалевци, Школото, Чортанска, Бачовска, Рајковци и м.в Атанасица) 

                    2.Урбанистички план за село Цера (м.в Еленец, маала Доколенковци и 
Гергинци). 

 

Во програмата дополнително ќе се вградат локалитети за изработка на 
урбанистики план за села према прогрмаските барања на општината, и локалитети на 
кои ќе можат да бидат реализирани барања на заинтересирани физички и правни 
лица, прифатливи за општината. 

 

             3.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  ВОН НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

 

Урбанистички план за вон населено место е урбанистички план кој се 
донесува за плански опфат кој не е опфатен со генерален урбанистички план и со 
урбанистички план за село. 

Во програмата дополнително ќе се вградат локалитети за изработка на 
урбанистички планови вон населено место према прогрмаските барања на општината, 
и локалитети на кои ќе можат да бидат реализирани барања на заинтересирани 
физички и правни лица, прифатливи за општината. 

Со овој план се уредува намената и начинот на користење на просторот, 
како и услови за градење на комплекси и градби вон од градовите и другите населени 
места.  

 

               4. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Со локална урбанистичка планска документација може да се врши 
уредување на просторот со определување на градежна парцела вон плански опфат за 
градби од втора категорија согласно Законот за градење. 

Програмските барања на општината ќе бидат вградени во годишната 
програма. 
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Секоја иницијатива за изработка на локална урбанистичка планска 
документација поднесена од заинтересирани правни и физички лица, ќе биде 
разгледана, а прифатените предлози ќе се вградат во годишната програма. 

 

                5.ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Проект за инфраструктура е урбанистичко-проектна документација која се 
изработува за линиски инфраструктурни објекти утврдени со Законот за градење, како 
и за инфраструктурни објекти составени од повеќе делови од кои најмалку еден дел 
претставува линиска инфраструктура. 

-Проекти за инфраструктура ќе се донесуваат  по потреба према 
програмските барања на општината и на заинтересирани правни лица. 

 

 

II 

 

Програмата за изработка на урбанистички планови се финансира од буџетот на 
Општина Македонска Каменица и од заинтересирани правни и физички лица, чии што 
програмски барања и подрачја на интерес ќе бидат прифатливи за општината. 

Реализацијата на плановите од Програмата ќе зависи од обезбедените 
финансиски средства од страна на општината и од заинтересираните правни и 
физички лица. 

Програмата може да се дополнува согласно планираните активности и 
настанатите потреби, како и од позитивно одговрените барања на заинтересирани 
лица. 

 

III 

Програмата влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник 
на Општина Македонска Каменица . 

 

 Бр.08-257/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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 давање согласност  на измените на Годишниот 

план за вработување во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2018 година. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-258/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
 

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) член 21 од Статутот на општина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005) и  член 20 – б од Законот  за 
вработените во јаниот сектор („Службен Весник на Република Македонија“ бр.27/14, 
199/14, 27/16) Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 
31.01.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

   За  давање согласност на измените на Годишниот план за вработување 
во  ЈОУДГ „Бамби “Македонска  Каменица за 2018 година заведен под               

бр.04-36/13 од 15.12.2017 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на измените на  
Годишниот план за вработување во ЈОУДГ „Бамби “Македонска  Каменица  за 2018  
година заведен под бр.04-36/13 од 15.12.2017 година 

  Годишниот план за вработување  е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

 

             Бр.08-259/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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 давање согласност  на Правилникот за  изменување 

и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места  во 
ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  
            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09-260/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                        Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
 

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и  член 21 од Статутот на општина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005) Советот на општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 31.01.2018 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

   За  давање согласност на  Правилникот за изменување и дополнување 
на  Правилникот за систематизација на работните места  во    ЈОУДГ „Бамби 

“Македонска  Каменица бр.02-149/3 од 15.12.2017 година. 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Правилникот за 
изменување и дополнување на  Правилникот за систематизација на работните места  
во ЈОУДГ „Бамби “Македонска  Каменица бр.02-149/3 од 15.12.2017 година. 

  Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места  во ЈОУДГ „Бамби “Македонска  Каменица бр.02-
149/3 од 15.12.2017 година  е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

           Бр.08-261/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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  извештај за работењето на ТППЕ 

Македонска  Каменица за периодот од 01.07.2017 година  до 31.12.2017 година.  
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-262/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                       Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 

	

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 31.01.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За  усвојување на  Извештај  за работењето  на ТППЕ  Македонска Каменица 
за периодот од 01.07.2017 година до 31.12.2017 година  

Член 1 

  

               Советот на општина Македонска Каменица го усвои Извештајот за 
работењето  на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од 01.07.2017 година до 
31.12.2017 година    

              Извештајот за работењето  на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од 
01.07.2017 година до 31.12.2017 година    е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

                                         

 Бр.08-263/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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 работа на ТППЕ при општина Македонска 

Каменица  за 2018 година. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-264/1        Градоначалник 
31.01.2018 г.                       Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 

	

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 31.01.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

                      За  усвојување на  Програма   за работа на ТППЕ           
Македонска Каменица за 2018 година   

Член 1 

  

Советот на општина Македонска Каменица ја усвои Програмата  за работа на 
ТППЕ Македонска Каменица за 2018 година.   

 Програмата за работа на ТППЕ Македонска Каменица за 2018 година е 
составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

 

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

 

   Бр.08-265/1                              Совет на општина М.Каменица 
  31.01.2018 г.                             Претседател 
  М.Каменица                       Иван Кузмановски 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 пристапување на општина Македонска 
Каменица како сооснивач на Здужение за локален и рурален развој–
Локална Акциона Група (ЛАГ) „БРЕГАЛНИЦА“ за општините Чешиново-
Облешево, Кочани, Зрновци, Виница, Македонска Каменица и Пробиштип. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-266/1                                                            Градоначалник 
31.01.2018 г.                     Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 

	

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за Локална Самоуправа (Службен 
весник на РМ бр.05/2002), и член 15 став 1 од Закон за здруженија и фондации 
(Службен весник на РМ бр.52/2010), а во врска со член 21 од Статутот на Општина 
Македонска Каменица (Службен гласник на Општина Македонска Каменица 
бр.4/2005), Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на 
31.01.2018 година донесе: 

ОДЛУКА 

за пристапување на Општина Македонска Каменица како соосновач на  
Здружение за локален и рурален развој – Локална Акциона Група (ЛАГ) 

“БРЕГАЛНИЦА“ за општините Чешиново-Облешево, Кочани, Зрновци, 
Виница, Македонска Каменица и Пробиштип  

 
Член 1 

Со оваа одлука Општина Македонска Каменица пристапува како соосновач на 
Здружение за локален развој на рурални средини  ЛАГ “БРЕГАЛНИЦА“ за општините 
Чешиново-Облешево, Кочани, Зрновци, Виница, Македонска Каменица и Пробиштип, 
со седиште кое ќе се одреди со Статутот на Здружението 

Член 2 

Со донесување на оваа одлука Општина Македонска Каменица станува соосновач на 
Здружението кое ќе настојува да прерасне во признаена и регистрирана Локална 
Акциона Група (ЛАГ) во рамки на единствениот регистар за евиденција на Локални 
акциони групи при Министерството за заемјоделство, шумарство и водостопанство.  
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Се овластува Градоначалникот на Општина Македонска Каменица ќе делегира и 
разрешува член кој ќе учествува во работата на Собранието и телата на Здружението 
за локален развој на рурални средини ЛАГ  “БРЕГАЛНИЦА“ . 

Член 3 

Со донесување на оваа Одлука Општина Македонска Каменица  ги остварува 
следните права и обврски: 

- Да учествува во работата на органите и телата на Здружението. 
- Да покренува дискусии и прашања од делокруг на работа на Собранието 
на Здружението за остварување на стратешките и програмски цели, 
мерки, активности и задачите на Здружението. 

- Да се придржува кон одредбите на Статутот на здружението. 
- Да дава поддшка и учествува при обезбедувањето на материјално и 
финансиско работење на Здружението. 

- Да учествува во спроведувањето на сите ставови и заклучоци донесени 
од органите и телата на Здружението. 
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен Гласник на Општина Македонска Каменица”. 
 
             Бр.08-267/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски с.р 
 
	

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање на Здружение на пензионери   

Македонска  Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-268/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
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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 31.01.2018 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица   го усвои барањето бр. 08-167/1 од 
24.01.2018 година на  Здружение на пензионери Македонска Каменица  за одобрување 
на парични средства.   

Барањето на Здружение на пензионери Македонска Каменица   е составен дел 
на оваа Одлука. 

                                                             Член  2 

 Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични 
срадства во износ од 30.000,00 денари на сметката на  Здружение на пензионери 
Македонска Каменица.     

                                                              Член  3 

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

   Бр.08-269/1                                Совет на општина М.Каменица 
  31.01.2018 г.                                 Претседател 
  М.Каменица                       Иван Кузмановски 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 

на  Љупчо Цонев од с.Цера општина Македонска Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-270/1       Градоначалник 
31.01.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 31.01.2018 година донесе: 

                                                      О  Д  Л  У  К  А 

За  исплата на парични средства за надомест на штета   

                                                      Член 1                       

Советот на Општина Македонска  Каменица го  усвои барањето бр.08-1022/1 од 
16.06.2017 година  на  Љупчо Цонев  од с.Цера  за надомест на штета  причинета од 
елементарна непогода. 

  Записникот од увид на лице место бр.08-169/1 од 24.01.2018 година од 
Комисијата за процена и надомест  на штета   е составен дел на оваа Одлука. 

 

                                                      Член 2 

Од Буџетот на општина Македонска Каменица за надомест на штета ќе се 
исплатат парични средства на трансакционата  сметка на Љупчо Цонев  од с.Цера   во 
износ од 29.250,00 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.08-271/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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  Венцо Велков  од  Македонска Каменица.   
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-272/1                                                            Градоначалник 
31.01.2018 г.                   Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
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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 31.01.2018  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр. 08-171/1 од 
24.01.2018  година на Венцо Велков од Македонска Каменица  за одобрување на   
парични  средства за лекување.         
 Барањето на  Венцо Велков   е составен дел на оваа Одлука. 

                                                        Член 2 

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства 
во износ од 30.000,00 денари на сметката на  Венцо Велков  од Македонска Каменица.                        

                                                      Член 3 

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

            Бр.08-273/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски 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  Ивица Стојчевски  од  Македонска Каменица.   
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-274/1                                                            Градоначалник 
31.01.2018 г.                    Соња Стаменкова с.р 
М.Каменица 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 31.01.2018  година донесе 
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О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр. 08-168/1 од 
24.01.2018  година на Ивица Стојчевски од Македонска Каменица  за одобрување на   
парични  средства за оперативно лекување.       
 Барањето на  Ивица Стојчевски    е составен дел на оваа Одлука. 

                                                         Член 2 

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства 
во износ од 30.000,00 денари на сметката на  Ивица Стојчевски  од Македонска 
Каменица. 

                                                         Член 3 

 

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

 

           Бр.08-275/1                          Совет на општина М.Каменица 
 31.01.2018 г.                             Претседател 
 М.Каменица                       Иван Кузмановски с.р 
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