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                           Бр.10-1002/2 
 07 .07.2021 год. 

ДО 
Градоначалник на  
општина Македонска Каменица 
 
ПРЕДМЕТ: Предлог за одобрување на  Планска програма за изработка на ДУП за блок 
14 и блок 15 , КО Каменица, општина Македонска Каменица 
 

      Во електронскиот систем на е-урбанизам (постапка бр.36339) пристигна барање  со 
бр.10-1002/1 од 21.06.2021 за одобрување на планска програма изработка на ДУП за 
блок 14 и блок 15 , КО Каменица, општина Македонска Каменица  со тех.бр.25/21 од 
мај 2021 година изработена од “Планерис” ДООЕЛ  Куманово. 

Детелниот урбанистички план  е планиран со годишната програма за изработка 
на урбанистички планови на територијата на општина Македонска Каменица за 2021  
донесена од Советот на општина Македонска Каменица. 

Предлог планската програма беше ставена на увид на членовите на 
парцитипативното тело формирано од страна на советот на општина Македонска 
Каменица и за истите беа разгледани на седницата одржана на 14.01.2021 година од 
која што е составен записник со бр.10-41/4 од 11.06.2021 година. По однос на истите 
од страна на парцитипативното тело немаше забелешки. 

Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општината со 
решение бр.09-31/1 од 05.01.2021 год. и решение бр.09-31/2 од 19.02.2021 год. ја 
разгледа документацијата поднесена со барањето бр.10-1002/1 од 21.06.2021 година и 
констатираше дека истата е изработена согласно член 21 од Правилникот за 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.225/20) и член 44 од Законот за 
урбанистичко планирање ( Сл.весник на РСМ бр.32/20), како и во согласносто на 
изводите од ГУП за град М.Каменица и постојните детални урбанистички планови во 
наведениот опфат.   

Согласно член 44 став 7 од Законот за урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РСМ, бр.32/2020) Комисијата за урбанизам му предлага на 
градоначалникот на општина Македонска Каменица барањето бр.10-1002/1 од 
21.06.2021 год. за одобрување на планска програма за изработка на Детален 
урбанистички план за блок 14 и блок 15 , КО Каменица, општина Македонска 
Каменица  со тех.бр.25/21 од мај 2021 година изработена од “Планерис” ДООЕЛ  
Куманово да го одобри. 

 
 
Комисија за урбанизам: 
/Согласно решение бр.09-31/1  од 05.01.2021 година и решение бр.09-31/2 од 19.02.2021 год./ 
 

- Александра Димоска Ангеловска, диа 
 

- Горан Петровски,  диа 
 

- Бранко Стојановски, диа 
 

- Јован Митревски, дги 
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