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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Буџет на општина Македонска Каменица
за 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09-2052/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина
Македонска Каменица на 3та седница одржана на ден 30.12.2021 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година

Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои Буџетот на општина
Македонска Каменица за 2022 година.
Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 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 Македонска Каменица“.

Број 08-2053/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р
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Општина Македонска Каменица

БУЏЕТ
НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
ЗА 2022 година

Декември 2021 година
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на Р.Македонија број “ 5/2002) и член 29 став 1 од Законот за
финансирање на единиците на локална самоуправа (,,Службен весник на
Р.Македонија “ број 61/2004,96/2004,22/2007, 67/2007,156/2009,47/2011, 192/2015 и
209/2018 година и Службен весник на Република Северна Македонија број
244/2019) и член 20 од Статутот на општина М. Каменица („Службен гласник на
општина М. Каменица“ бр.20/2019 и 38/20) Советот на општина Македонска
Каменица на 3та седница одржана на ден 30.12.2021 година донесе:
БУЏЕТ НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦАЗА 2022 ГОДИНА
1.Општ дел
Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година се состои од:
Член 1
Буџет 2022 година
Износ МКД

1 ВКУПНИ ПРИХОДИ
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИИ
ПРИХОДИ ОД ТРАНСФЕРИ
ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ

2 ВКУПНИ РАСХОДИ

280,296,290
16,950,000
7,273,000
143,513,814
88,264,000
22,945,476
1,350,000

303,474,290

ОД УТВРДЕНИ НАМЕНИ

303,444,290

РАСХОДИ ОД РЕЗЕРВИ

30,000

3 ДЕФИЦИТ
4 ФИНАНСИРАЊЕ
ПРИЛИВ
Домашнизадолжувања
Странскизадолжувања
Депозит
ОДЛИВ
Отплатазаануитетодкредит

-23,178,000
23,178,000
27,500,000

27,500,000
4,322,000
4,322,000
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Член 2
Приходите од буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на
приходи а расходите по утврдени намени се утврдени во билансот на расходи и
тоа како што следува:

Образложение кон Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година

Согласно член 2 точка 8 од Законот за буџети („Службен весник на Република
Македонија број 64/05; 4/08; 103/08; 156/09; 95/10, 180/11, 171/12,192/15 и 167/16) Буџетот
на единиците на локална самоуправа претставува годишен план на расходи и приливи и
ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и
буџетот на самофинансирачки активности.
Буџетот на општината содржи: општ, посебен и развоен дел.
1.Општиот дел ги содржи вкупните приходи и другите приливи и вкупните расходи и
другите одливи на буџетот за фискалната година, како и глобалните проекции на
приходите, приливите, расходите и одливите за наредните две година (вклучувајќи го и
планираниот дефицит).
2.Посебниот дел содржи план за одобрените средства по програми и потпрограми.
3.Развојниот дел ги содржи плановите на програми за развој прикажани по развојни
проекти. Во развојниот дел на буџетот се прикажуваат среднорочни планови за
програмите за развој наменети за развојни инвестиции одобрени од Советот на
општината.
Општ дел на Буџетот на општината
Член 1 од Буџетот на општината за 2022 година се состои од преглед на
планираните приходи и расходи во билансот на приходи и билансот на расходи на
општината за 2022 година кои се во буџетска рамнотежа.
Збирот на вкупните приходи и приливи мора да биде еднаков на вкупните расходи и
одливи со што се воспоставува буџетска рамнотежа.
Посебен дел на буџетот на општината
Планираните расходи за Буџетот за 2022 година не смеат да ги надминат
планираните приходи и приливи за фискалната година односно обезбедените средства
од сопствените приходи и други приливи со кои се финансираат расходите. Посебниот
дел е прикажан по програми со кои се финансираат расходите и претставуваат составен
дел на Буџетот.
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Развоен дел на Буџетот
Согласно член 21 б од Законот за буџетите развојните програми потребно е да се
подготват и одобрат од страна на органите на општината и тоа во следната процедура:
Градоначалникот на општината доставува Предлог – план на програми за развој
усогласен со насоките од циркуларот и истиот го доставува до Советот на општината.
Советот на општината го одобрува Предлогот на план на програмите за равој усогласен
со насоките од циркуларот и истиот го доставува до Советот на општината.
Советот на општината го одобрува Предлогот на план на програмите за развој најдоцна
до 15 Ноември во тековната година.
Одобрениот план за програми за развој е составен дел на предлогот – Буџетот на
општината.
Вкупниот Буџет на општина Македонска Каменица за 2022 година изнесува
307.796.290 денари од кои 213.159.290 денари се однесуваат на основниот буџет
на општината, 5.023.000 денари се средства планирани во сметката за
самофинансирачки активности, 88.264.000 денари се средства одобрени за блок
дотација, планирани средства од сметката за донации се 1.350.000 денари и
сметка за кредити 0 денари.
Согласнo буџетски циркулар дотацијата за ДДВ одобрена од Министерството за
финансии за 2022 година за општина Македонска Каменица изнесува 14.622.246 денари
Најзначаен дел од приходите за 2022 година предвидени се во колоната за основен
буџет на општина Македонска Каменица :
Буџет 2022

1
2
3
4

Основен буџет
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Трансфери, донации и домашно задолжување

Износ МКД
16,950,000
2,250,000
143,513,814
50,445,476

Вкупно:

213,159,290

Кај даночните приходи структурата по вид на данок во Буџетот за 2022 година е
дадена во табелата што следува:
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Даночни приходи
Данок од доход , од добивка и од капитални добивки
Даноци на имот
Даноци на специфични услуги
Вкупно:
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Износ МКД
2,300,000
2,150,000
12,500,000
16,950,000

Неданочни приходи структура во Буџет за 2022 година

2 Неданочни приходи
Глоби, судски и административни такси
Такси и надоместоци
Други неданочни приходи
Вкупно:

Износ МКД
450,000
250,000
1,550,000
2,250,000

Капитални приходи структура во Буџет за 2022 година
3 Капитални приходи
Продажба на земјиште и нематријални вложувања
Вкупно:

Износ МКД
143,513,814
143,513,814

Структура на приходи од блок дотации во Буџет за 2022 година е следната

4 Трансфери и дотации
Блок дотација по одделни намени од кои за:
Основно образование
Средно образование
Социјална заштита - Детска заштита
Наменски дотации за пожарникари

Вкупно:

Износ МКД
88,264,000
55,535,000
19,700,000
12,229,000
800,000

88,264,000

Стуктура на приходи од донации е следната

4 Донации
Приходи од донации
Вкупно:

Износ МКД
1,350,000
1,350,000
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Структурата на приходи од самофинансирачки активности е следната

4 Приходи од Самофинансирачки активности
Приходи од самофинансирачки активности
Вкупно:

Износ МКД
5,023,000
5,023,000

Во Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година планирани се следните
програми и потпрограми:

ИЗНОС МКД
Опис на потпрограма
Совет на општината
Градоначалник
Месна самоуправа (капитални проекти)
Општинска администрација
Капитални трошоци на општината
Урбанистичко планирање
Уредување на градежно земјиште
Уредување на простор во рурални подрачја
Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)
Уредување на простор во рурални подрачја (капитални објекти)
Подршка на локалниот економски развој
Поттикнување на развој на туризмот
Проекти за енергетска ефикасност на објекти
Снабдување со вода
Одведување и пречистување на отпадни води
Јавно осветлување
Јавна чистота
Одржување и заштита на локални патишта,улици
Одржување и користење на паркови и зеленило
Изградба на јавно осветлување
Изградба и реконструкција на локални патишта и улици
Изградба на сообраќајна сигнализација
Изградба на системи за водоснабдување
Јавна чистота (капитални расходи)
Други комунални услуги (капитални расходи)

Вкупно 2022
13,842,000
1,935,000
1,737,134
41,099,010
5,200,000
6,769,718
1,703,500
3,000,000
12,562,400
1,800,000
2,350,000
1,300,000
5,320,000
2,660,000
200,000
4,800,000
15,336,160
4,350,000
500,000
11,030,000
29,048,003
500,000
471,499
900,000
1,500,000
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Уредување на речно корито, доградба на кеј и партерно уредување
Паркови и зеленило (капитални расходи)
Урбана опрема (капитални расходи)
Музичка и сценско - уметничка дејност
Културни манифестации и творештво
Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)
Спорт и рекреација
Спорт и рекреација (капитални трошоци)
Рурален развој
Развој на човечки ресурси
Основно образование
Средно образование
Капитални расходи за средно образование
Заштита и спасување
Заштита на животна средина и природа
Заштита на животна средина и природа (капитални расходи)
Унапредување на здравствена заштита
Детска градинка
Капитални расходи за детска градинка
Капитални рсходи за домови за стари лица
Противпоожарна заштита
Противпоожарна заштита (капитални расходи)
Родова еднаквост
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2,704,866
2,020,000
600,000
1,400,000
3,600,000
1,100,000
4,200,000
8,950,000
800,000
500,000
55,835,000
20,398,000
52,000
360,000
500,000
600,000
2,700,000
22,008,000
1,100,000
700,000
6,454,000
800,000
500,000

Изработила:
Анкица П.Дончовска с.р.
________________
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Член 4
Буџетот на Општина Макеоднска Каменица за 2022 година влегува во сила со денот на донесувањто, ќе се
објави во “Службен глсник на Општина Македонска Каменица” а ќе се применува од 01 Јануари 2022 година.

Бр. 08-2053/1
30.12.2021
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски 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 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на сценарио на Буџет на општина
Македонска Каменица за 2023 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09-2052/2
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина
Македонска Каменица на 3та седница одржана на ден 30.12.2021 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на сценарио на Буџетот на општина
Македонска Каменица за 2023 година

Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои сценариото на Буџетот на
општина Македонска Каменица за 2023 година.
Сценариото на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2023 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 Македонска Каменица“.

Број 08-2053/2
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски 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 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на сценарио на Буџет на општина
Македонска Каменица за 2024 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 2052/3
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина
Македонска Каменица на 3та седница одржана на ден 30.12.2021 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на сценарио на Буџетот на општина
Македонска Каменица за 2024 година
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои сценариото на Буџетот на
општина Македонска Каменица за 2024 година.
Сценариото на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2024 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 Македонска Каменица“.

Број 08-2053/3
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски 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 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за извршување на Буџетот на општина Македонска
Каменица за 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09-2054/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на Р.М“ број 5/2002) член 23 став 8 од Законот за финансирање на
единиците на локална самоупорава (,,Службен весник на Р.Македонија “ број 61/04 ,
96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и ,,Службен весник на Република Северна
Македонија “број 244/2019 година ) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина
Македонска Каменица (Службен гласник на општина Македонска Каменица број 20/2019
година ) Советот на општина Македонска Каменица на 3та седница одржана на ден
30.12.2021 година донесе:

Одлука за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица
за 2022 година

Член 1
Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година (во понатамошниот
текст Буџетот) се извршува според одредбите на оваа Одлука.
Член 2
Буџетот на општина Македонска Каменица се состои од: општ, посебен и развоен
дел.
-Општиот дел ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи и
други одливи на буџетот за фискалната година како и глобални проекции на приходите,
приливите, расходите и одливите за наредните две години.
-Посебниот дел содржи план на одобрените средства на буџетските корисници по
програми и ставки за фискалната година;

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.57

-Развојниот дел ги содржи плановите на програмите за развој на буџетските
корисници прикажани по развојни проекти.
Член 3
Буџетот на општината се состои од: Основен буџет, Буџет на дотации, Буџет на
самофинансирачки активности, Буџет на донации и Буџет на кредити.
Планот на програмите за развој ги содржи среднорочните проекции на одобрените
средства по:
-одделни буџетски програми и потпрограми;
-години во кои истите ќе се реализираат;
-изворите на финансирање.
Член 4
Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот
да ги користат наменски, рационално и економично.
Член 5
Расходите утврдени во Буџетот се максимални износи над кои буџетските
корисници не можат да преземаaт обврски.
За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи
нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен
износ.
Член 6
Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и
другите приливи на основниот буџет на општината .
Доколку во текот на извршувањето на Буџетот, градоначалникот на општината
утврди дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства во
Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат
од планот предлага на Советот на општината изменување и дополнување на буџетот.
Градоначалникот на општината во случај кога очекуваните приходи и други
приливи на основните буџети се реализираат на повисоко ниво од планот може да
изврши дополнителни отплати на главнина и камата на долг.
Член 7
Пренамената во рамките на одобрените буџети на општинските корисници ја
одобрува Советот на општината.
Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на буџет и потпрограма
не може да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната
фискална година.
Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да се
зголемат со прераспределба повеќе од 10%.
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Член 8
Општинските буџетски корисници во услови кога во Буџетот на дотации, донации,
самофинансирачките активности и буџетот на заеми/кредити, планираните приходи и
други приливи не се реализираат или се реализираат над планираниот износ доставуваат
барање за намалувања/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот
на одобрените средства во овие буџети кои Градоначалникот ги доставува до Советот на
општината на одобрување.
Член 9
Општинските буџетски корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен
финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на
средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на
финансискиот план по месеци.
Член 10
Исплатата на платите на вработените се извршува во рамките на обезбедените
средства во Буџетот, согласно законските прописи.
Коефициентот за утврдување на плата на Градоначалникот се определува според
бројот на жителите во општината, а вредноста на коефициентот за плата се утврдува
согласно законските прописи. Вредноста на коефициентот за плата на избрани и
именувани лица во Републиката изнесува 26.755 денари.
За вработените кои имаат статус на административни службеници вредноста на
бодот за утврдување на бруто платите на администартивните службеници се утврдува со
одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на административните
службеници која ја донесува Советот на општината .
За вработените кои немаат статус на административните службеници за 2022
година платите се исплаќаат согласно Законот за исплата на плати и согласно
Правилникот за основите и мерилата за стекнување и критериумите за распределба на
средствата за платите и другите надоместоци на лицата вработени во општинската
администрација на ЕЛС Македонска Каменица и согласно измените од правилникот.
Член 11
На членовите на Совет на општина Македонска Каменица им припаѓа месечен
надоместок за присуство на седницата на Советот и надоместокот за патни и дневни
трошоци.
Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот се утврдува во висина
од 40% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година.
На претседателот на Советот на општината за раководење и организирање на
работата на Советот му се исплатува надоместок зголемен за 30% од утврдениот
надоместок од став 2 на овој член.
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Месечниот надоместок за присуство на седница на Совет не се исплатува доколку
членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Совет во тековниот месец.
Месечниот надомест за присуство на седница на Совет се намалува за 30% за
секое отсуство од седница на Советот.
Месечниот надоместок за присуство на седниците не се исплатува доколку
Советот во тековниот месец не одржал седница.
Член 12
Вработените во општинската админстрација имаат право на патни и дневни
трошоци во случаите кога се упатени на пат врз основа на уредни и веродостојни
документи.
Надоместокот за дневница за службено патување во државата без трошоци
изнесува 500 денари доколу патувањето траело повеќе од 12 часа.
За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% дневница од утврдениот
износ. Доколку на вработениот му се обезбедени ноќевање, превоз и исхрана му
следуваат 20% од утврдениот износ од дневницата.
На членовите на Советот на општина Македонска Каменица им се исплатуваат
надоместоците за патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата според
прописите кои се однесуваат на административните службеници вработени во
општинската администрација.
Член 13
Градоначалникот на општината одделните пресметки за плата на локалните јавни
установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок
дотацијата по извршената контрола согласно планираните средства во Буџетот на
општината.
Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и
надоместоци ги доставуваат до Министерството за финансии за контрола и евиденција.
Буџетските корисници се задолжени пред исплата на плати до општината да
достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците
(копија од рекапитулација за пресметани нето и бруто плати, образец Ф1 за бројот на
вработените по име и презиме, бруто и нето плата) како и други податоци во пишана и
електронска верзија (е-маил) за месецот за кој се однесува платата.
Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни
установи кои се финансираат со блок дотација ја контролира и одобрува Министерството
за финансии.
Во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финансираат
од општинскиот буџет истите се должни да достават известување за обезбедени
финансиски средства и да приложат М-1 .
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За новите вработувања кои се финансираат од блок дотација се доставува
известување за обезбедени финансиски средства од надлежното Министерство и
Министерството за финансии и се приложува образец М-1.
Член 14
Во случај на заминување на работник во пензија кој бил вработен во општината му
се исплатува двократен износ за отпремнина пресметана врз основа на просечна
месечна нето плата по работник во државата објавена на денот на исплатата.
Член 15
Исплата за регрес за годишен одмор ќе се врши од програма Е0 - Општинска
администрација и Д0 - Градоначалник од расходно конто 404 - Надомест за годишен
одмор врз основа на донесено решение од градоначалнкот.
За работниците ангажирани со договори за отстапување на работник за
привремени вработувања, средствата за исплата на регрес за годишен одмор ги
обезбедува работодавачот од ставка 427 - Привремени вработувања, а исплатата ја
врши Агенцијата за привремени вработувања по претходно платена фактура од
општината кон Агенцијата.
Висината на надоместокот за годишен одмор се утврдува во износ од 60% од
просечната месечна нето плата по работник во државата објавена до денот на исплатата.
Член 16
Во случај на непрекинато боледување подолго од шест месеци и во случај на
потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и
спасување и други случаи на вработениот во општината му се исплатува помош во
висина на една последно исплатена просечна месечна нето плата во правниот субјект
каде што е вработен од програма Е0 - Општинска администрација расходно конто 464 други трансфери.
Во случај на смрт на вработен во општината на неговото семејство му припаѓа
парична помош во износ од 30.000 денари.
На вработениот во случај на смрт на член на потесно семејството (родител,
брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци посвоени деца и деца земени
на издржување) му припаѓа парична помош во висина од 15.000 денари.
Надоместоците од став 2 и став 3 од овој член се исплатуваат по претходно
доставено барање со комплетна документација во годината на настапување на смртта,
односно во годината која следи по годината на настапување на смртта и донесено
решение од Градоначалникот на општината.
За работниците ангажирани со договори за отстапување на работник за
привремени вработувања, средствата за исплата на солидарна помош на вработените ги
обезбедува работодавачот, а исплатата ја врши Агенцијата за привремени вработувања.
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Член 17
Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се
извршува со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по пооделни ставки, со
ситуација и други документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавни набавки.
Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди и
фискални сметки во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во
ограничени поединечни износи до 6.000 денари каде задолжително мора да биде
приложена фискална сметка при што расходите треба да бидат искажани по
класификација на соодветниот расход.
Член 18
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во одделни програми и
потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината а финансирањето ќе се врши
врз основа на решенија од Градоначалникот согласно средствата предвидени во буџетот
на општина Македонска Каменица за 2022 година и тоа:
-за еднократна парична помош
-за новороденчиња
-за развој на културата, спортот и екологијата
-за парична помош на месните заедници
Дополнително финансирање на единките корисници во случај на недостиг на
средства ќе се врши преку општинските подсметки 603 со одобрување на план за
трошења во рамките на планираните средства во Буџетот на општината.
Член 19
Вработувањата во општинската администрација се вршат согласно актите за
организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот
на Општината.
Градоначалникот дава писмено известување за обезбедените средства.
Во делот на пренесените надлежности согласност за нови вработувања во
локалните јавни установи од областа на образованието, социјалната заштита кои се
финансираат со блок дотации се дава за вработувања за кои се обезбедени средства во
Буџетот на државата за тековната фискална година, писмено известување ќе даде
Министерството за финансии, врз основа на барање од Градоначалникот на општината
до надлежното Министерство за потребата од вработување во локалните јавни установи,
со соодветна пропратна документација .
Вработувања за кои се обезбедени средства во основниот буџет на општината за
тековната фискална година писмено известување ќе даде градоначалникот на општината.
Во случај на нови вработувања локалните јавни установи кои се финансираат со
блок дотации се должни да достават позитивно известување до Министерството за
финансии за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1.
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Член 20
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во одделните програми и
потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.
Член 21
За користење на средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на
резервите (постојана и тековна буџетска) одлучува Советот на општината а ги извршува
Градоначалникот на општината.
За искористените средства Градоначалникот поднесува годишен извештај за
користење на средствата од резервите.

Член 22
Средствата утврдени во пооделни Програми донесени од Советот на општината и
истите целосно или делумно се извршуваат од страна на јавните претпријатија чиј што
основач е општината, за реализација на истите градоначалникот склучува договор со
соодветно јавно претпријатие за уредување на меѓусебните права и обврски и уредување
на начинот на извршување на доверените работи, стоки и услуги.
Член 23
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се
наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се
враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени а доколку такви
приходи нема тогаш на товар на другите приходи на буџетот.
Поврат на погрешно или повеќе уплатени приходи се врши со решение на
Градоначалникот освен кога надлежноста им припаѓа на други органи.
Член 24
Буџетот на општина Македонска Каменица се извршува од 01.01.2022 година до
31.12.2022 година.
Член 25
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Македонска Каменица“ а ќе се применува од 1 јануари 2022 година.

Број 08-2055/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски 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 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на
административните службеници за 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 2056/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници
(Службен весник на Република Македонија број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16,
80/16,127/16, 142/16, 2/17, 16/17, 11/18, 275/19 и 14/20) и член 36 став 1 точка 15 и член 62
од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на Република Mакедонија“ број
5/2002) а согласно членовите 15 и 20 од Статутот на општина Македонска Каменица
(,,Службен гласник на општина Македонска Каменица“ број 20/2019 и 38/20) Советот на
општина Македoнска Каменица на 3та седница на Совет одржана на ден 30.12.2021
година донесе:
Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на
административните службеници за 2022 година
Член 1
Со одлуката се утврдува вредноста на бодот за платите на административните
службеници во општина Македонска Каменица за 2022 година.
Вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2022 година
во општина Македонска Каменица изнесува 81,60 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен
гласник на општина Македонска Каменица“ а ќе се применува со исплатата на плата за
јануари 2022 година.

Број 08-2057/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски 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 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма
1. Се прогласува Програмата за изработка на урбанистички планови, урбанистичкопланска документација и урбанистичко проектна документација на подрачјето на
општина Македонска Каменица за 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 2058/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 40 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( „Сл.
Весник на РСМ“ бр.32/2020), и член 20 од Статутот на Општина Македонска Каменица (
„Сл. Гласник на општина М.Каменица“ бр. 20/19 и 38/20), Советот на вопштина
Македонска Каменица на 3та седница одржана на ден 30.12.2021година донесе
ПРОГРАМА
за изработка на урбанистички планови и урбанистичко проектна документација на
подрачјето на општина Македонска Каменица за 2022година
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 и е дел од системот на
просторно и урбанистичко планирање, што се состои од Просторниот план на РСМ и
просторните планови за негово спроведување, како и од урбанистичките планови и актите
за нивно спроведување.
Изработувањето, донесувањето и спроведувањето на урбанистичките планови,
урбанистичко планските документации и урбанистичко проектните документации се
работи од јавен интерес.
Урбанистичкото планирање ги уредува границите на населените места и
границите на планираните градби вон населените места, организацијата, намената,
начинот на употребата на просторот и замјиштето и начинот и условите за изградба на
планираните градби во и вон границите на населените места, како и сообраќајната и
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секоја друга инфраструктура, заштита и уредување на животната средина, недвижното
културно наследство и други аспекти на социјална, економска и еколошка одржливост на
човечките населби.
Урбанистичкото планирање функционира за остварување на целите чие
остварување се обврска на сите учесници во процесот на изработување, донесување и
спроведување на урбанистичките планови и тоа:
-рамномерен просторен развој, рационално уредување и користење на
просторот,создавање и унапредување на условите за хумано живеење и работа на
граѓаните, надминување на урбаните бариери, одржлив просторен развој, сочувување на
квалитетот и унапредување на животната средина и природата, справување со
климатските промени, сочувување и заштита на недвижното културно наследство и
безбедност од природни и технолошки катастрофи и хаварии.
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.
Исклучок од ова се урбанистичките планови за села кои се финансирани од
Агнецијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Заради поттикнување и забрзување на процесот на уредување на просторот и
според потребите и обезбедувањето на финансиски средства од буџетот наопштината,
општина Македонска Каменица донесува годишна програма за финансирање на
изработка на урбанистички планови со кои се врши изменување и дополнување за
неколку локалитети.
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
1.

ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Детелен урбанистички план е урбанистички план кој се донесува за плански
опфат за кој е донесен генерален урбанистички план. Деталниот урбанистички план како
план од пониско ниво, мора да биде усогласен со генералниот урбанистички план.
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 дополнувањана ДУП
занеколкулокалитети ( ДУП занаселба ,, Цинкара,, во 2000 год, ДУП за ,, Дел од
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централното градско подрачје,,во 2009 год, ДУП залокалитет ,, Горнарека,, и ,,
Долнарека,, во 2011 год, ДУП залокалитет ,, околуулица ,, Индустриска,, во 2012 год како
и неколкупомалилокалитетиодпо 1,0 до 2,0 ха, во населба – Цинкара, дел од урбан блок
9 и др.), измена и дополна на блок 1 и блок 2 , дел од централното градско подрачје.
Вкупно се извршени измени и дополнувања на ДУП изработенво 1983 год за околу 80,00
ха.
Во оваа годишна програма се планирани следниве локалитети:
1. Локалитет за блок 5 – опфатот дефиниран со граница на крајбрежен појас,
осовина на ул.Самоилова, ул.Осоговска,ул.Гоце Делчев и ул.Каменичка ;
2. Локалитет за блок 8- опфатот дефиниран со осовина на ул.Каменичка, западна
граница на КП бр.3634 и граница на плански опфат;
3. 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.)
4. Локалитет за блок 14 - опфатот дефиниран со осовина на ул.Церска, ул.Миле
Јаневски-Џингар, ул.Индустриска и граница на плански опфат.
5. Локалитет за блок 15 –опфат дефиниран со осовина на улица Индустриска, улица
Миле Јаневски Џингар и улица Церска
6. Локалитет заблок 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;
7. Локалитет за блок 19 – дефиниран со улица Церска и граница на опфат (намена
Д4 – меморијани паркови ), локалитет Грчки гробишта.
2.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА
Урбанистики план за село е урбанистички план кој се донесува за населено
место село, утврдено со закон.Во претходниот период се донесени урбанистички планови
за село Цера (кај локалитет Еленец и маали Доколенковци и Гергинци) и Урбанистички
план за село Дулица.
Локалитети кои се предвидени се следниве:
1.Урбанистички план за село Луковица;
2.Урбанистички план за село Моштица
3 Урбанистички план за село Саса.
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Согласно член
14 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање(Сл.весник на РСМ бр.32/2020) и член 37, член 39 и член 42 од Правилникот
за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.225/2020) за погоренаведените
урбанистички планови за села Луковица, Моштица и Саса ќе се работи тип на
урбанистички план за средно развиено село.
Во програмата дополнително можат да се вградат локалитети за изработка
наурбанистики план за села според програмските 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 групи на градби и комплекси, поголеми градби или инфраструктурни градби од локално
значење, кои се наоѓаат вон населено место, односно кои не се опфатени ниту со
генерален урбанистички план, ниту со урбанистички план за село.
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.
Во програмата дополнително ќе се вградат локалитети за изработка на
урбанистички планови вон населено место според програмските барања на општината и
локалитети на кои ќе можат да бидат реализирани барања на заинтересирани физички и
правни лица, прифатливи за општината.
II
УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
Урбанистички проект е планско-проектна документација што се изработува врз основа на
донесен урбанистички план и служи за негова разработка и спроведување. По исклучок
на погоренаведенот урбанистички проект вон опфат на урбанистички план се изработува
врз основа на Просторниот план на РСМ.
Урбанистички проект е планско-проектна документација што се изработува врз
основа на урбанистички планови од член 10 став 1 точка 2,3,4 и 5 и служи за нивна
разработка и спроведување. Со урбанистичкиот проект се врши детално разработување
на градежни парцели и на градежно земјиште за општа употреба за кои во
урбанистичките планови не се дадени детални одредби за градење и уредување на
земјиштето.
Во зависност од видот и намената на градежното земјиште и градбите што се
предмет на разработка, урбанистичкиот проект може да биде: урбанистички проект за
парцелирано земјиште, урбанистички проект за градежно земјиште за општа употреба,
урбанистички проект за стопански и индустриски намени, урбанистички проект за
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инфраструктура, урбанистички проект за село , урбанистички проект со план за
перцелација и урбанистички проект вон на урбанистички планови.
Урбанистичките проекти ќе се донесуваат по потреба и според програмските
барања на општината и на заинтересирани правни и физички лица.
1.Урбанистички проект за инфраструктура на дел од УПС за село Саса, Маала
Тураница комплекс на рудник Саса, општина Македонска Каменица ( поставување на
инфраструктуран инсталација (електричен кабел, пулповод и цевковод за повратна вода);
2.Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП 1.1 од УПС за
село Саса, маало Тураница комплекс на рудник Саса, општина Македонска Каменица;
3.Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП 1.3 од УПС за
село Саса, маало Тураница комплекс на рудник Саса, општина Македонска Каменица;
4.Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за локална станица за
управување со отпад – претоварна станица во Општина Македонска Каменица, КО
Македонска Каменица;
5.Урбанистички проект за градежно земјиште за општа употреба – простори за
паметници, споменици и спомен обележја (Д4 – мемориални простори).
III
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.
IV
Програмата влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во “Службен
гласникна општина Македонска Каменица”.

Број 08-2059/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски 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 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма
1. Се прогласува Програмата за работа во областа на располагање со градежно
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина
Македонска Каменица за 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 2060/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 99 од Законот за градежно земјиште (“Сл.весник на РМ”
бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16,190/16 и (“Службен весник на РСМ”бр.
275/19)), Закон за локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ“ 5/2002), член 20 од
Статутот на Oпштина Македонска Каменица (“Сл.гласник на општина М. Каменица”
бр. 20/2019 и 38/2020), Советот на Општина Македонска Каменица на 3 та седница
одржана на ден 30.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗА 2022 ГОДИНА
Вовед
 Општ дел
 Просторен опфат и предмет на Програмата
 Основи за изработка на Програмата
- Законски основ
- Основни плански документи
 Лица вклучени во изработка на Програмата
Глави на Програмата
1.Цели на Програмата
 Општи цели на Програмата
 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети
2.Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани
по урбанистички план)
 Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање
 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на
менаџирање
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 Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност)
а. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање
3.Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на
оваа Програма
 Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг
стратегијата
 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата
 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата
4.Динамика на реализација на Програмата
 Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на
огласите и распределба на градежните парцели по турнуси
 Пропишување на условите за надавање
 Лица надлежни за реализација на Програмата
5.Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата
(приходна страна на Програмата)
6.Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата
(расходна страна на Програмата)
7.Преодни и завршни одредби

Број 08-2061/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р
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Содржина и теми во Програмата
ВОВЕД:
Општ дел
Со донесување на новиот Закон за градежно земјиште (“Сл.весник на РМ” бр.
15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16,190/16 и (“Службен весник на РСМ”бр. 275/19)),
градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Северна Македонија,
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, домашни и странски правни и
физички лица.
Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на
градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување
на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје донесува Советот.
Сопстеноста на општините им ги овозможува следните права: на градење,
користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на
градежното земјиште.
Со градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија управува
Владата на Република Северна Македонија.
Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите
правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото
на користење Владата на Република Северна Македонија може да го пренесе на
општините.
Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што
е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.
Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Северна Македонија,
а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.
Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и
неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен
карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на
градежната парцела.
Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура,
додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална инфраструктура.
Градежно земјиште е земјште кое е планирано со урбанистички план или
урбанистичка планска документација.
Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со
урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една,
од дел или од повеќе катастарски парцели.
Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и
заведен во јавните книги за недвижности.
Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до
реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти
не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост
на градежното земјиште.
Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од
комуналната инфраструктура.
Прометот со градежното земјиште е слободен.
Градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија може да се
отуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под
долготраен и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.
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А) Просторен опфат и предмет на Програмата
Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на
Република Северна Македонија што се наоѓа на територијата на Општина
Македонска Каменица, дефинирана според територијалната организација на
Република Северна Македонија, за време на календарската 2022 година.
За земјиштето кое е предмет на отуѓување, изготвен е извод од ДУП на М.
Каменица со сите нумерички податоци за истото.
Со годишната Програмата се предвидува предмет на менаџирање со градежното
земјиште во сопственост на Република Северна Македонија да бидат градежните
парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места и локалитети:
а) град Македонска Каменица,
локалитет ,,Центар,, наменето за А2-мали комерцијални и деловни
дејности
б) парцели надвор од градот Македонска Каменица
- локалитет УПВНМ за стопански комплекс наменето за Г2-лесна и
незагадувачка индустрија Г3-сервиси и Г4-стоваришта во м.в. ,,Бачиите,, КО
Каменица и КО Луковица
в) парцели во градот Македонска Каменица на кои е донесено решение за
утврдување на правен статус на бесправен објект согласно Законот за
постапување со бесправно изградени објекти и се вклопени во урбанистички
план
Б) Основи за изработка на Програмата


Законски основ
Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Законот
за градежно земјиште (“Сл.весник на РМ” бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16,
142/16,190/16 и (“Службен весник на РСМ”бр. 275/19)), член 20 од Статутот на
Oпштина Македонска Каменица ( “Сл.гласник на општина М. Каменица” бр.
20/2019 и 38/2020) и Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002),



Основни плански документи
Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки,
развојни и плански документи донесени на локално ниво:
o Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица за плански
период од 2014 до 2024 год.
o Детален урбанистички план (изменување и дополнување) на дел од
централното градско подрачје (блок1 и блок2) на Македонска
Каменица од 2018 год
o УПВНМ-Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс
со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси и Г4стоваришта во м.в. ,, Бачиите,, КО Каменица и КО Луковица
o Стратегија за локален економски развој на Општина Македонска
Каменица за плански период од 2008 год до 2013 год.
o Локален еколошки акционен план за Општина Македонска Каменица за
плански период од 2008 год до 2013 год.
o Програма за изработка на урбанистички планови во 2018 година
o Други стратешки документи /
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В) Лица вклучени во изработка на Програмата
1. Александра Димоска Ангеловска
2. Марија Спиридонова
3. Марија Јовановска
4. Јован Митревски
ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:
8. Цели на Програмата


Општи цели на Програмата
Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење
просторни услови за развој.



Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и
локалитети
Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на
дејност можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој
на населеното место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на
лица, обезбедување на подобри услови за живеење
9. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата


Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на
менаџирање

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.79

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.80

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.81

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.82

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.83

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.84

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.85

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.86

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.87

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.88

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.89

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.90

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.91

Детален преглед на градежни парцели во Детален урбанистички план
(изменување и дополнување) на дел од централното градско подрачје на
Македонска Каменица од 2018 год
 Населено место : Македонска Каменица
Локалитет: ,, Центар,
А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно
надавање
Табела со следните информации:
Број на градежна парцела
Вкупна површина на градежната парцела
Намена на земјиштето (основна класа)
Намена на земјиштето (опис)

2.16
708 м2
А2
Домување во
станбени
згради
Броеви на катастарските парцели во состав на Дел од КП
градежната парцела
4255/1
Површина за градба
382 м2
Бруто развиена површина
1527 м2
Максимална дозволена висина
14,80 м
Катност
П+3
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен
1.040,00 ден
Вкупна почетна/утврдена цена
736.320,00

2.17
705 м2
А2
Домување во
станбени
згради
Дел од КП
4255/1
379 м2
1515 м2
14,80 м
П+3
1.040,00 ден
733.200,00

Детален преглед на градежни парцели во УПВНМ-Урбанистички план вон
населено место за стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта во м.в. ,, Бачиите,, КО Каменица и КО
Луковица
Населено место : Македонска Каменица
Локалитет: нова индустриска зона-стопански комплекс,
А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно
надавање
Табела со следните информации:
Број на градежна парцела
Вкупна површина на градежната парцела
Намена на земјиштето (основна класа)
Намена на земјиштето (опис)

1.08
420 м2
Г2, Г3, Г4
Лесна
и
незагадувачка
индустрија
Броеви на катастарските парцели во состав на 2077/2, 2089/3
градежната парцела
Површина за градба
168 м2
Бруто развиена површина
337 м2
Процент на изграденост
40,16 %
Коефициент на искористеност на земјиштето
0,80
Максимална дозволена висина
Катност
П, П+1
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен
61,00 ден
Вкупна почетна/утврдена цена
25.620,00 ден

1.22
1.181 м2
Г2,Г3, Г4
Лесна
и
незагадувачка
индустрија
2640/2
500 м2
1.000 м2
42,30 %
0,85
П, П+1
61,00 ден
72.041,00 ден
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Број на градежна парцела
Вкупна површина на градежната парцела
Намена на земјиштето (основна класа)
Намена на земјиштето (опис)

1.31
2.085 м2
Г2, Г3, Г4
Лесна
и
незагадувачка
индустрија
Броеви на катастарските парцели во состав на
2650/7
градежната парцела
Површина за градба
1.210 м2
Бруто развиена површина
2.421 м2
Процент на изграденост
58,10 %
Коефициент на искористеност на земјиштето
1,16
Максимална дозволена висина
Катност
П, П+1
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен
61,00 ден
Вкупна почетна/утврдена цена
127.185,00 д

Број на градежна парцела
Вкупна површина на градежната парцела
Намена на земјиштето (основна класа)
Намена на земјиштето (опис)

1.38
2.517 м2
Г2, Г3, Г4
Лесна
и
незагадувачка
индустрија
Броеви на катастарските парцели во состав на 2643/2
градежната парцела
Површина за градба
1.457 м2
Бруто развиена површина
2.914 м2
Процент на изграденост
57,89 %
Коефициент на искористеност на земјиштето
1,16
Максимална дозволена висина
Катност
П, П+1
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен
61,00 ден
Вкупна почетна/утврдена цена
153.537,00 ден

стр.92

1.33
1.202 м2
Г2, Г3, Г4
Лесна
и
незагадувачка
индустрија
2650/8
556 м2
1.112 м2
46,42 %
0,93
П, П+1
61,00 ден
73.322,00 ден

1.39
2.977 м2
Г2, Г3, Г4
Лесна
и
незагадувачка
индустрија
2643/3
1.823 м2
3.646 м2
61,25 %
1,22
П, П+1
61,00 ден
181.597,00ден
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Број на градежна парцела
Вкупна површина на градежната парцела
Намена на земјиштето (основна класа)
Намена на земјиштето (опис)
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1.40
1.275 м2
Г2, Г3, Г4
Лесна
и
незагадувачка
индустрија
Броеви на катастарските парцели во состав на 2650/4
градежната парцела
Површина за градба
656 м2
Бруто развиена површина
1313 м2
Процент на изграденост
51,55 %
Коефициент на искористеност на земјиштето
1.03
Максимална дозволена висина
Катност
П, П+1
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен
61,00 ден
Вкупна почетна/утврдена цена
77.775,00 ден

1.41
1.408 м2
Г2, Г3, Г4
Лесна
и
незагадувачка
индустрија
2650/3, 2650/6

Број на градежна парцела
Вкупна површина на градежната парцела
Намена на земјиштето (основна класа)
Намена на земјиштето (опис)

1.10
1.348 м2
Г2, Г3, Г4
Лесна
и
незагадувачка
индустрија
2634

1.09
1.066 м2
Г2, Г3, Г4
Лесна
и
незагадувачка
индустрија
Броеви на катастарските парцели во состав на 2634
градежната парцела
Површина за градба
452 м2
Бруто развиена површина
903 м2
Процент на изграденост
42,40 %
Коефициент на искористеност на земјиштето
0.85
Максимална дозволена висина
Катност
П, П+1
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен
61,00 ден
Вкупна почетна/утврдена цена
65.026,00 ден

738 м2
1476 м2
52,42 %
1.05
П, П+1
61,00 ден
85.888,00 ден

741 м2
1481 м2
54,97 %
1.09
П, П+1
61,00 ден
82.228,00 ден

Напомена:
За градежното земјиште-парцели кои ќе се решаваат со непосредна
спогодба со сопствениците на објекти и посебни делови од објекти за кои е
донесено решение за утврдување на правен статус согласно Законот за
постапување со бесправно изградени објекти и се вклопени во урбанистички план
не се даваат конкретни податоци, но се проценува дека така ќе се изврши
доделување на 20 броја парцели во градот Македонска Каменица по цена од 61,00
ден/ м2 градежно земјиште.
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10.
Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на
оваа Програма
 Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели
Право на јавно наддавање имат сите заинтересирани правни и физички лица кои
можат да се стекнат со сопственост на градежно земјиште
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
Ќе се изврши огласување за електронско јавно наддавање во два дневни весника
на територијата на РСМ , во Сл. весник на РСМ како и на веб страната на
Oпштина Македонска Каменица
 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на
маркетинг стратегијата
 средствата се вклучени во различни сегменти од работењето и од буџетот на
Општина Македонска Каменица. Предвидени трошоци за постапката 50.000,00
ден
 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маректинг
стратегијата
До крајот на 2022 год.
 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата
Ангеловски Гоце , вработен во општинската администрација
11.

Динамика на реализација на Програмата


Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на
огласите и распределба на градежните парцели по турнуси
Дел од градежните парцели за јавно наддавање се планира да се објават во
првото тромесечие од 2022 година а останатите локации во
наредните
тромесечија од 2022 година.



Пропишување на условите за надавање
Се пропишуваат/определуваат следните параметри: висината на банкарска
гаранција за сериозност на понуда во износ од 100% до 500% од вкупна почетна
цена на градежното земјиште, одредување на условите за учество, пропишување
на други обврски и се наведуваат останати релевантни информации во врска со
надавањето. Јавното наддавање ќе се врши по електронски пат на веб страницата
: www.gradezno-zemjiste.mk Условите за учество ќе се одредуваат во јавните
објави кои ќе следат.



Лица надлежни за реализацијата на Програмата
1. Александра Димоска Ангеловска
2. Марија Спиридонова
3. Марија Јовановска
4. Јован Митревски
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12.
Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата
(приходна страна на Програмата)
708,00 м2х 1.040,00 ден/м2 ( прос. цена)
705,00 м2х 1.040,00 ден/м2 ( прос. цена)
420,00 м2х
61,00 ден/м2 ( прос. цена)
1181,00 м2х
61,00 ден/м2 ( прос. цена)
61,00 ден/м2 ( прос. цена)
2085,00 м2х
1202,00 м2х
61,00 ден/м2 ( прос. цена)
2
2517,00 м х
61,00 ден/м2 ( прос. цена)
2977,00 м2х
61,00 ден/м2 ( прос. цена)
1275,00 м2х 61,00 ден/м2 ( прос. цена)
1408,00 м2х 61,00 ден/м2 ( прос. цена)
1066,00 м2х
61,00 ден/м2 ( прос. цена)
61,00 ден/м2 ( прос. цена)
1348,00 м2х
Вкупно

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

736.320,00 ден
733.200,00 ден
25.620,00 ден
72.041,00 ден
127.185,00 ден
73.322,00 ден
153.537,00 ден
181.597,00 ден
77.775,00 ден
85.888,00 ден
65.026,00 ден
82.228,00 ден
2.413.739,00 ден

13.
Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата
(расходна страна на Програмата)
Финансиските средства потребни за реализација на програмате се состојат од збир на
проценетите финансиски средства потребни за реализирање на следните активности:
- трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување на
градежното земјиште
60.000,00 ден
- трошоци по основ на експропријација /
- трошоците по основ на купување на градежно земјиште /
- трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе
бидат предмет на отуѓување
50.000,00 ден
Вкупно:
110.000,00 ден
14.

Преодни и завршни одредби
-

Програмата ја усвојува Советот на општината.

-

Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која
и се донесува.

-

За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на
општината.

-

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Македонска Каменица”.

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 3

стр.96

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма
1. Се прогласува Програмата за одржување на јавната чистота на територијата на
општина Македонска Каменица за 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 2062/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

ИЗРАБОТУВА: ОПШТИНА МАКЕДОНСКА
КАМЕНИЦА

ДОНЕСУВА :

СОВЕТ НА ОПШТИНА
МАК.КАМЕНИЦА

ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДОНАЧАЛНИК

П Р О Г Р А М А

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗА 2022 ГОДИНА

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ДЕКЕМВРИ 2021 ГОД
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), член 20 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), a согласно Одлуката за
јавна чистота бр. 07-401/1 од 15.03.2010 година и измените и дополнувањата на истата
бр. 07-1165/1 од 13.10.2010 година донесена од Советот на општина Македонска
Каменица, Советот на општина Македонска Каменица на 3та седница одржана на ден
30.12.2021 година донесе:
П Р О Г Р А М А
За јавна чистота за 2022 година
I. Одржувањето на јавната чистота, собирањето и транспортирањето на
комуналниот цврст и технолошки отпад се дејности од јавен интерес. Одржување на јавната
чистота е чистење (миење и метење) и одржување на јавните и сообраќајни површини,
одржување на парковите и зелени површини и други непредвидени активности.
II. Под одржување на јавна чистота се подразбира чистење ( метење, собирање и
транспортирање на сметот, отстранување на атмосферските наноси, расчистување на диви
депонии, како и перење на улиците со цистерни) со кое ќе бидат опфатени асфалтирани
улици, тротоари, шеталишта, плоштади, паркинзи и одржување на парковите и зелени
површини во општина Македонска Каменица.
III. Со оваа Програма за одржување на чистотата се предвидуваат обемот на
предвидените работи и работни задачи, потребниот број на вработени, предвидените
средства за работа и динамиката на реализација на предвидената програма.
1. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА
Работната единица за Изнесување на смет, одржување на јавни површини, паркови
и зеленило континуирано ги врши следните работни задачи:





Одржување на јавни прометни површини по програма;
Одржување на градска депонија;
Редовно одржување на зеленилата во градот како и
Депонирање на комунален отпад од селски населби на места каде се поставени
контејнери.

Oсновна задача на овој сектор е да ја спроведе програмата за јавна чистота за 2022
година усвоена од Советот на општина Македонска Каменица.
Периодот за одржување на јавната чистота е поделен на летен период од 01.04 31.10 со времетраење од 7 месеци и зимски период од 01.11 - 31.03 со времетраење од 5
месеци.
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Спроведување на Програмата за јавна чистота Ј.П. ,,Камена Река” ќе го
изврши со сопствениот кадар со кој располага.
Динамиката на чистењето ќе биде организирана според две категории на чистење на
јавните површини и тоа:
A. Прва зона (централно градско подрачје) каде спаѓаат следните улици:
- улица Александар Македонски

во површина од

680 x 7,0 =

4760,00 m²

- улица Осоговска

во површина од

490 х 5,5 = 2695,00 m²

- улица Каменичка

во површина од

600 х 6,0 = 3600,00 m²

- улица Гоце Делчев

во површина од

426 х 7,0 = 2982,00 m²

- улица Самоилова

во површина од

225 х 5,0 = 1350,00 m²

- улица Рударска

во површина од

250 х 5,5 = 1375,00 m²

- улица Руенска

во површина од

140 x 5,5 = 770,00 m²

- улица 28 Август

во површина од

650 х 5,5 = 3575,00 m²

- улица 4 Јули

во површина од

280 х 3,2 =

во површина од

700 х 5,5 = 3850,00 m²

во површина од

200 х 6 = 1200,00 m²

- улица 14 ти

Јуни

- улица Филип Втори

Вкупно =

896,00 m²

27.053,00 m²

Улиците од прва зона ќе се чистат со:
 секојдневно метење во работните денови;
 секојдневенo изнесување на смет и соберени наслаги;
 периодично перење по потреба со цистерна.
Б.Во втората зона (улици што се одржуваат еднаш неделно) овде спаѓаат
следните улици:
- дел од улица Осоговска

во површина од

510 х 5,5 = 2805,00 m²

- улица Македонска

во површина од

640 х 5,5 = 3520,00 m²

- улица Езерска

во површина од

205 х 5,0 = 1025,00 m²

- улица Илинденска

во површина од

530 х 5,5 = 2915,00 m²

-улица Индустриска (М 5)

во површина од

900 х 6,0 = 5400,00 m²

- улица Горна Река

во површина од

480 х 5,0 = 2400,00 m²
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310 х 5,0 = 1550,00 m²

- улица Методија Андонов Ченто во површина од

887 х 5,5 = 4878,00 m²

- улица Церска

во површина од

880 х 6,0 = 5280,00 m²

- улица Јаков

во површина од

460 х 5,5 = 2530,00 m²

- улица Мирче Ацев

во површина од

61 х 5,0 = 305,00 m²

- улица Јане Сандански

во површина од

130 х 5,5 = 759,00 m²

- улица Индустриска

во површина од

430 х 5,5 = 2365,00 m²

- улица Долна река

во површина од

180 х 5,0 = 900,00 m²

- улица Миле Јаневски Џингар

во површина од

490 х 5,5

- улица Орце Николов

во површина од

140 х 5,5 = 770,00 m²

- улица Пиринска

во површина од

405 х 5,0 = 2025,00 m²

- улица Струјовска

во површина од

220 х 4,0 = 880,00 m²

- улица Карадачка

во површина од

380 х 3,5 = 1330,00 m²

- улица Ленинова

во површина од

295 х 3,5 = 1033,00 m²

- улица 8-ми Септември

во површина од

310 х 3,5 = 1085,00 m²

= 2695,00 m²

Вкупно = 46.451,00 m²
Улиците од втора зона ќе се чистат со:
 метење еднаш неделно;
 изнесување на смет еднаш неделно;
 периодично перење по потреба со цистерна;
Останатите неспоменати улици ќе се чистат по потреба во зависност од времето, условите
и потребите.
Г. Тротоари за следните улици од I и II зона:
- улица Александар Македонски

со површина од

680 x1,8 x 2

2448 m²

- улица Гоце Делчев

со површина од

95 x 1,7 x 2

- дел од улица Гоце Делчев

со површина од

65 x 2

130 m²

- улица Каменичка

со површина од

600 x 1,5

900 m²

315 m²
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- улица Индустриска

со површина од

175 x 2,1

367 m²

- улица Самоилова

со површина од

40 x 1,7

68 m²

- улица 14 ти

со површина од

155 x 1,6

248 m²

Јуни

- улица Рударска

со површина од

50 x 1,4

350 m²

- улица Руенска

со површина од

70 x 1,4

98 m²

- улица Филип Втори

со површина од

- улица Осоговска

со површина од

490 x 1,2 х 2

- улица 28 Август

со површина од

380 х 1,6

200 x 1,4 х 2

1035 m²
1176 m²
608 m²

Вкупнo = 7743,00 m²
Д. Паркинзи :
- улица Руенска;

со површина од

1260,00 m²

- улица 28 Август;

со површина од

2191,00 m²

- паркинг кај Автобуска станица;

со површина од

3600,00 m²

- улица Осоговска ( зад Стопанска банка);

со површина од

142,00 m²

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

со површина од

408,00 m²

- улица Самоилова (Кула 1 и Кула 2);

со површина од

1200,00 m²

- кај ООУ ,,Кирил и Методиј”;

со површина од

1860,00 m²

- кај поштата

со површина од

586,00 m²

- улица Самоилова;

со површина од

840,00 m²

- улица Рударска;

со површина од

1310,00 m²

- улица Александар Македонски;

со површина од

1.618,00 m²

- кај Кит го

со површина од

238,00 m²

- улица Каменичка (пред општина)

со површина од

162 ,00 m²

- улица 28 Август(меѓу згради)

со површина од

300,00 m²
Вкупно = 15.355,00 m²
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Бараме зголемена контрола од соодветните инспекциски служби, за примена на
Одлуката за комунален ред и одлуката за Јавна чистота, оваа програма во текот на
годината може да трпи измени и дополнувања со соогласнот на Советот на општината и
Градоначалникот.
За одржување на овие улици потребни се 14 работника, а оваа бројка се добива на
следниот начин:
96.602,00m2 х 0,00084m2х365

ПхСхД
Р = ----------------

Р = --------------------------------------------- = 14 работника

В

2088

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

Бруто плата 14 раб х 21.000.00 х 12

145814 m2
14 работника

3.528.000,00 денари

(Изнесување на сметот при метење
(еднаш неделно од предвиденото)
52 тури х 600,00 ден

41.200,00 денари

Перење со цистерна по потреба
1.500.00 денари од цистерна

600.000,00 денари
_________________

Вкупно потребни средста за позиција
Метење и перење на улиците

4.169.200.00 денари
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2. ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКА ДЕПОНИЈА И ИЗНЕСУВАЊЕ НА СМЕТ ОД СЕЛАТА
 Чистење и распланирање на земја со машина трипати месечно (12 месеци х 3 пати х
6 часа) х 2500,00 ден /час
540.000,00 ден.
 Рачно чистење околу депонија еднаш месечно (еднаш 6 раб х 6 часа х 180,00 х 12
мес).
77.760,00 ден.
Вкупно потребни средства:

617.760.00 ден.

Изнесување на контејнери од локално населени места


Транспорт 12 месеци 45 канти х 1800,00 ден
Вкупно потребни средста за оваа позиција

972.000,00 ден.
1.589.760,00 денари

3. ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИТЕ И ДРУГИ
ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ ВО ГРАДОТ
Македонска Каменица како мала урбана средина се одликува со организирани и
добро уредени зелени површини кои оставаат впечаток на добро уреден простор.
Во делот на паркови и зеленило ќе се интензивираат активности за озеленување
на неколку скверови во градот, опфаќајќи ги и локациите по периферијата и редовно
одржување на речното корито и кејот на Каменичка река како и дооуредување на истото.
Редовното спроведување на одгледувачките мерки и тоа: косење, наводнување,
окопување, потхранување, кастрење, кроење, ѓубрење на зелените површини е
предуслов за нивниот убав изглед, долговечност и функционалност. Недоволно
одгледувана зелена површина дава впечаток на запуштеност и неуредност и
предизвикува спротивни визуелни и емотивни впечатоци кај посетителите.
Меѓу најважните одгледувателни мерки во зелените површини кои што ќе се
применуваат се: садење на сезонски цвеќиња, наводнување, окопувањето околу дрвјата,
одржувањето на патеките, одгледување на крошните, прихранување, одржување на
парковските елементи од неживата приода ( ѕидчиња, мостови, клупи и др.), косење на
тревници, чистење, потоа одржување на дрворедите со редовно кастрење, одржување
на сите жарденерии кои што се поставени низ нашиот град (жарденериите кај парк Вера
Јоциќ), одржување на сите живи огради со редовно окопување, поткастрување, редовно
одржување на кејската површина нејзино косење и наводнување.
Локација на веќе подигнати зелени површини:
 Парковите околу колективните стамбени згради;
 Паркот кај народниот херој ,,Вера Јоциќ”;
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Кејот на река Каменичка; со површина од 40.940 м2
Паркот околу градската црква во Македонска Каменица;
Паркот на младоста подигнат на местото на Титовит парк;
Паркот подигнат во знак на народниот херој од 2001 ,,М.Ј.Џингар”
Зелените површини (скверовите) на градскиот плоштад;
Паркот кај рударот кој е подигнад во знак на рудникот за олово и цинка ,,Саса” од
Македонска Каменица;

За одржување на наведените зелени површини со вкупна површина од 89250 m2
потребно е:
 редовно наводнување во летнио период;
 одстранување и редовно кастрење на диви неуредни жбунови ,дрвни видови и
секаков вид на грмушки;
 просторно и холтикултурно уредување на ново подигнатиот кеј на Каменичка река
од двете страни на речното корито;
 засадување на декоративни дрвни видови на подрачјето на општина Македонска
Каменица и додавање на нови содржини од областа на хортикултурата;
 редовно косење и собирање на тревата;
 засејување на уништени површини, како и нивно потхранување;
 редовно собирање на паднати листови
 засадување на разни цвеќиња за потребите на парковите и зеленилото достапно
во секое време по видови и количини адекватни на условите за секој временски
период;
Посебен проблем со одржувањето на овие површини претставува летниот период,
поради немање на можност за нивно навремено наводнување со технолошката вода
бидејќи не е рентабилно да се користи водата за пиење.
Трошоци за одржување на овие зелени површини се:
 11 раб. х 180 ден /час *200раб ден *6 раб часа
 Ангажирање на трактор за разни транспорти
(8 мес х 44 тури/месец х 600 ден/тура)

2.376.000,00 ден
211,200,00 ден

 Набавка на семе хумус .ѓубре и ост. средства
.
Вкупно:

150,000,00 ден
2.737.200,00 ден.

4. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИ ДЕПОНИИ И ОДВОДНИ КАНАЛИ
Ј.П. ,,Камена Река” ќе врши чистење на диви депонии и одводни канали кои се
наоѓаат на територијата на општина Македонска Каменица.
Реализација и расчистување на:
 Канали за атмосферски води во должина од 440 m/долж;
 Одводен канал од ерозија во должина од 220 m/долж;
 Канал ,,Гумен дол,, во должина од 100 m/долж;
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 Кaнали
нали на улица Стујовска, улица Карад
Карадaчка
чка и стари градски гробишта (220+160+70)
450 m/долж;
 Диви депонии во градот и околу влезовите во градот
градот;
 Диви депонии во селските средини
средини;
Истите активности ќе ги спороведува по потреби во текот на целата година, по следните
цени:

Вкупно потребни средства за расчистување на диви депонии и одводни канали:
канали
1.500.000,00 ден.

5. АКТИВНОСТИ ПО БАРАЊЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА
Ј.П. ,,Камена Река” ќе врши дополнителни активности,по претходен налог од
страна на општината,во текот на целата година како што се
се: поставување знамиња за
празници, поставување и замена на дотраени клупи за седење, поставување на нови
корпи за отпадоци и замена на дотрајаните, чистење на простор по одржување на јавни
настани, поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација, враќање во
првобитна состојба на површини кои се оштетени од реализираните активности како
к
и се
друго што може да го реализира ЈП Камена Река, а истите активности ќе бидат
фактурирани по ценовникот бр. на ЈП Камена Река М.Каменица.
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1.400,000,00 ден.

Рекапитулар на трошоците по програмата за јавна чистота:

1. Одржување на јавна чистота

4.169.200.00 ден.

2. Одржување на градската депонија и изнесување на смет од селата
1.589.760,00 ден.
.
3. Одржување на паркови и други зелени површини во градот
2.737.200,00 ден.

4. Расчистување на диви депонии и одводни канали

1.500.000,00 ден.

5. Активности по барање на надлежните органи на локалната самоуправа
1.400,000,00 ден.
__________________
11.396.160.00 ден.
Доколку Советот на општината и Градоначалникот сметаат дека вака понудената
програма е финансиски неиздржлива, тогаш може да се изврши корекција на одредени
позиции во граница во која таа може да се финансира, исто така оваа програма во текот
на годината може да трпи измени и дополнувања со соогласнот на Советот на општината
и Градоначалникот.
Средства со кој располага Ј.П. ,,Камена Река” се средствата од јавна чистота што ја
наплаќа со сметките за комунални услуги по одлука на советот на општината и истите
според бројот на корисници изнесуваат 1.178.400.00 ден/год.останатите средства по оваа
програма треба да се предвидат во буџетот за 2022година.
Инвеститор и контролор на оваа Програма е ЕЛС - Македонска Каменица.
Изведувач е Ј.П. ,, Камена Река” - Македонска Каменица.
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Контрола на извршените работи ќе се вршат од страна на службите на општина
Македонска Каменица и Градоначалникот.
Средствата за финансирање на програмата за јавна чистота ќе се финансира од
буџетот на општина Македонска Каменица.
Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Број 08-2063/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма
1. Се прогласува Програмата за извршување на јавни работи за 2022 година во
општина Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 2064/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

ИЗРАБОТУВА: ОПШТИНА МАКЕДОНСКА
КАМЕНИЦА И ЈП КАМЕНА РЕКА
УСВОЈУВА: СОВЕТ НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДОНАЧАЛНИК
П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ ЗА 2022 ГОДИНА
ВО ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, ДЕКЕМВРИ 2021 година
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Врз основа на член 83 и 84 од Закон за вработувањето и осигурување во
случај на невработеност „Службен весник на РМ" бр.50/2010, 88/2010, 171/2010, 51/2011,
86/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 153/2012, 39/2014, 44/2014, 44/2014, 112/2014,
113/2014, 56/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 27/2016, 119/2016, 21/2018, 113/2018 и
„Службен весник на РСМ" бр.124/2019), член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина
М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на
општина Македонска Каменица на 3та седница одржана на ден 30.12.2021 година
донесе:

П Р О Г Р А М А
За извршување на јавни работи во
општина Македонска Каменица за 2022 година
1. Опис
1.1. Име на програмата: Програма за извршување на јавни работи за 2022 година.
1.2. Локација на програмата: Македонска Каменицаи руралните средини во општината.
1.3. Оправданост на програмата: Оправданоста на програмата се состои во намалување на
сиромаштијата на локално ниво преку ангажирање на долгорочно невработени и ранливи групи
кои тешко доаѓаат до постојано вработување.
1.4. Целни групи крајни корисници: Главни целни групи кои ќе бидат опфатени со проектот се:
долгорочно евидентирани невработени лица, ниско квалификувани невработени лица и
повозрасни невработени лица (над 55 години) кои тешко наоѓаат постојано вработување и се
соочуваат со висок степен на сиромаштија.

1.5. Главни активности се :

 Дотур на мулчевита земја рамнење, грубо и фино планирање на теренот потоа сеење,
покривање и валирање на тревното семе;
 Холтикултурно доуредување на кејот на Каменичка река со садење на нови и еколошки
поприфатливи дрвни видови и грмушки кои би се вклопиле во еколошките услови и тоа на
делот од кејот каде се завршени земјените работи ;
 Чистење на гробиштата во селските средини ;
 Обновување и одржување на старата и оштетена урбана опрема низ општината;
 Изградба на нови придружни објекти ( банкини, риголи, канавки ) на атмосферската
канализациона мрежа се со цел подобрување на одводот на атмосферската вода до
реципиентот;
 Сечење на застарени дрвни видови и грмушки во заштитната зона на локалните патишта
во селата Косевица, Костин Дол, Тодоровци, Моштица, Дулица, Цера и Саса;
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Отстранување на сите суви, трули и заболени дрвни видови;
Расчистување на диви депонии во градската средина на Македонска Каменица;
Чистење на дивите депонии во населените места на општина Македонска Каменица;
Чистење на вертикалните сливници и таложници во градската средина на Македонска
Каменица ;
Продолжување на изградбата на мини расадникот за производство на посадочен
материјал од цветни растенија и декоративни дрвни видови и грмушки;
Чистење на сите патишта од одрони и наноси во селата Косевица, Костин Дол, Тодоровци,
Моштица, Дулица, Цера и Саса;
Садење на цвеќина на однапред испланирани места во општина Македонска Каменица се
со цел разубавување на просторот наменет за цвеќиња во парковите како и подобрување
на цветно-декоративното уредување;
Поставување на жардињери за садење на цвеќе на неколку локации во општината;
Чистење на коритото на кејот и крајбрежјето на вештачкото езеро Калиманци од ПЕТ
амбалажа;
Изградба на камена градина – алпинетум;
Садење на еколошки прифатливи дрвни видови околу градската депонија во Македонска
Каменица;
Садење на еколошки прифатливи (автохтони) дрвни видови околу новите градски
гробишта во Македонска Каменица и заштита на теренот од ерозија;
Декоративно разубавување на просторот околу автобуската станица и хортикултурно
доуредување на новоподигнатата земјена површина;
Естетско-декоративно разубавување на влезовите во општина Македонска Каменица;
Изградба на нови придружни објекти ( банкини, риголи, канавки ) околу колективните
станбени згради во Македонска Каменица;
Изградба на нова пешачка патека кај детската градинка во Македонска Каменица;
Активности по барање на надлежните органи на локалната самоуправа при општина
Македонска Каменица;

2.Органи надлежни за реализација и изведување на програмата
2.1. Организатор на јавните работи ќе биде општина Македонска Каменица .
Општина Македонска Каменица активно е вклучена за целото времетраење на
програмските активности: избор на лица кои ќе бидат ангажирани, информирање на граѓаните,
назначување на надзорен орган, ангажирање на лицата согласно програмата, исплата на парични
средства.
2.2. Изведувач на јавните работите : Изведувач на работите е Јавното Претпријатие ,, Камена река"
Македонска Каменица.
ЈП ,,Камена река “ Македонска Каменица како изведувач на програмата ќе биде вклучено
во организирање и координирање на работата заради успешно и навремено спроведување на
програмските активности, обезбедување на стручен кадар за надзор и спроведување на
предвидените активности, потребната механизација за транспорт и за изведување на земјени
работи согласно предлог активностите, обезбедување на потребен алат со кои располага,
обезбедување на потребните рачни машини за различни операции итн.
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2.3. Агенцијата за вработување ќе биде вклучена во процесот на посредување при ангажирање на
лицата во програмата, правилна селекција на лицата кои ќе бидат ангажирани.
2.4. Тим кој е предложен за реализација на програмата.
За реализација на програмата е предложен следниот тим:
2.4.1. Одговорни лица за спроведување и координација на програмските активности и
обезбедување на потребниот алат и механизација се :
Митко Атанасовски тел. за контакт 078 304838
вработен во ЈП ,,Камена река ,, Македонска Каменица и

Одговорното лице ќе врши координирање, организирање и спроведување на
активностите од оваа програма, изготвување на извештај за динамика на работа по фази,
изготвување на дневен и месечен извештај за извршени работи во согласност со извршениот
надзор.
2.4.2. Лице за надзор кое ќе биде назначено со решение од градоначалникот е Добри Јаневски
вработен во општина Македонска Каменица, лицето назначено за надзор врши контрола и надзор
врз спроведување и реализацијата на програмските активности ги прегледува и одобрува
месечните извештаи за работа изготвени од страна на одговорните лица без кои општината нема
да врши исплата на средствата.
Важно: Надлежните органи го задржуваат правото да бараат дополнителни податоци кои
се од значење за избор на програмата или за нејзината реализација.

2.5. Вид на подршка на секој партнер
Општината обезбедува финансиска, административна и техничка подршка на програмата,
ЈП ,,Камена река"
Македонска
Каменица обезбедува административна, финансиска,
организациона подршка на програмата (лица кои ќе бидат одговорни за организирање и
координирање на ангажираните лица) и обезбедувањена потребната механизација, материјали и
алати.
Предвидените програмски активности успешно ќе се надоградуваат на досегашните
активности на општина Македонска Каменица за ублажување на сиромаштијата, а со оглед на
сложеноста на активностите за реализација на проектот лицата од целната група кои ќе бидат
ангажирани за реализација на активностите може да бидат со низокстепен на образование.
3. Времетраење, план на активности, динамика на реализирање на програмските активности
по месеци и методологија за пресметка на финансиски средства потребни за реализација на
програмата.
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Програма за извршување на јавни работи за 2022 година во општина Македонска Kаменица ќе
се спроведува во четири фази, секоја фаза во траење од по 3 месеци.
3.1. 1 (првата) фаза ќе го опфати периодот од месец Јануари 2022 година заклучно со месец Март
2022 година , a за реализација на програмските активности од првиот дел на програмата за
јавни работи ќе биде потребно ангажирање на 35 невработени лица.
Првата фаза од програмата ќе ги опфати следните активности по месеци:

Месеци

Главна активност

Тело на
имплементација

Локација

Број на
работници

Фази на
реализација

 Чистење на вертикалните
сливници и таложници во
градската средина на Македонска
Каменица;



Чистење на сите патишта од
снежни наноси и голомразници во
селата Косевица, Костин Дол,
Тодоровци, Моштица, Дулица,
Цера и Саса;



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

 Изградба на нови придружни
објекти ( банкини, риголи, канавки
) околу колективните станбени
згради во Македонска Каменица;
 Изградба на камена градина –
алпинетум;

Ј.П. ,,Камена
Река”
Македонска
Каменица

Македонска
Каменица

Ангажирани
35
работници

I
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Чистење на вертикалните
сливници и таложници во
градската средина на Македонска
Каменица;

 Изградба на камена градина –
алпинетум;


Чистење на сите патишта од
снежни наноси и голомразници во
селата Косевица, Костин Дол,
Тодоровци, Моштица, Дулица,
Цера и Саса;



Садење на еколошки
прифатливи дрвни видови околу
градската депонија во Македонска
Каменица;

 Чистење на дивите депонии во
населените места на општина
Македонска Каменица;


Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Каменица;
 Чистење на гробиштата во
селските средини;

Ј.П. ,,Камена
Река”
Мак.Каменица

Мак.
Каменица

Ангажирани
35
работници

I
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 Отстранување на сите сувии,
трули и заболени дрвни видови;
 Земјени работи за доуредување
на кејот на Каменичка река во
делот каде беа реализирани
градежните активности за
дооуредување на коритото;
 Дотур на мулчевита земја,
рамнење, грубо и фино планирање
на теренот потоа сеење,
покривање и валирање на
тревното семе;
 Расчистување на диви депонии
во градската средина на
Македонска Каменица;
 Чистење на коритото на кејот и
крајбрежјето на вештачкото езеро
Калиманци од ПЕТ амбалажа;
 Поставување на жардињери за
садење на цвеќе на неколку
локации во општината;
 Холтикултурно доуредување на
кејот на Каменичка река со садење
на нови и еколошки поприфатливи
дрвни видови и грмушки кои би се
вклопиле во еколошките услови и
тоа на делот од кејот каде се
завршени земјените работи ;
 Сечење на застарени дрвни
видови и грмушки во заштитната
зона на локалните патишта во
селата Косевица, Костин Дол,
Тодоровци, Моштица, Дулица,
Цера и Саса;
 Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Каменица;

Ј.П. ,,Камена
Река”
Мак.
Каменица
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Мак.
Каменица
Ангажирани
35
работници

За реазлизација на активностите од првата фаза ќе бидат потребни финансиски средства во вкупен
износ од 1.312.000,00 денари или
1(прва) фаза (3 месеци х 35 работници х 12.500,00 денари) =
1.312.000,00 денари

I
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3.2. 2 (втората) фаза ќе го опфати периодот од месец Април 2022 година заклучно со месец Јуни
2022 година , a зареализација на програмските активности од вториот дел на програмата за
јавни работи ќе биде потребно ангажирање на 35 невработени лица.
Месеци

Главна активност

 Сечење на застарени дрвни
видови и грмушки во заштитната
зона на патот во селските средини;
 Садење на цвеќина на однапрет
испланирани места во општина
Македонска Каменица се со цел
разубавување на просторот
наменет за цвеќиња во парковите
како и подобрување на цветнидекоративното уредување;

Продолжување на изградбата
на мини расадникот за
производство на посадочен
материјал од цветни растенија и
декоративни дрвни видови и
грмушки;

Естетско-декоративно
разубавување на влезовите во
општина Македонска Каменица;
 Изградба на нова пешачка патека
кај детската градинка во
Македонска Каменица;
 Чистење на дивите депонии во
населените места на општина
Македонска Каменица;
 Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Каменица;

Тело на
имплементац
ија

Ј.П.
,,Камена
Река”
Мак.
Каменица

Локација

Мак.
Каменица

Број на
работници

Ангажирани
35
работници

Фази на
реализација

II
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 Садење на цвеќина на однапрет
испланирани места во општина
Македонска Каменица се со цел
разубавување на просторот
наменет за цвеќиња во парковите
како и подобрување на цветнидекоративното уредување;
 Изведуваање и поставување на
систем капка по капка на неколку
локации каде што тое е економски
исплатливо и технички изводливо;
 Чистење на гробиштата во
селските средини во општината;
 Дотур на мулчевита земја,
рамнење, грубо и фино планирање
на теренот потоа сеење, покривање
и валирање на тревното семе;
 Поставување на жардињери за
садење на цвеќе на неколку
локации во општината;
 Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Каменица;

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

Ангажирани
35
работници

II
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 Чистење на гробиштата во
селските средини;
 Изградба на нови придружни
објекти (банкини, риголи, канавки
) на атмосферската канализациона
мрежа се со цел подобрување на
одводот на атмосферската вода
до реципиентот;
 Обновување и одржување на
старата и оштетена урбана опрема
низ општината;
 Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Каменица;
 Расчистување на диви депонии во
градската средина на Македонска
Каменица;
 Чистење на дивите депонии во
населените места на општина
Македонска Каменица;

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

Ангажирани
35
работници

За реализација на активностите од втората фаза ќе бидат потребни финансиски средства во вкупен
износ од 1.312.000,00 денари или
2 (втора) фаза (3 месеци х 35 работници х 12.500,00 денари) = 1.312.000,00 денари

3.33 (третата) фаза ќе го опфати периодот од месец Јули 2022 година заклучно со месец
Септември 2022 година , a за реализација на програмските активности од третиот дел на
програмата за јавни работи ќе биде потребно ангажирање на 35 невработени лица.

Третата фаза од програмата ќе ги опфати следните активности:

II
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Месеци

Главна активност











Обновување и одржување на
старата и оштетена урбана опрема
низ општината;
Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Каменица;
Чистење на коритото на кејот и
крајбрежјето на вештачкото
езеро Калиманци од ПЕТ
амбалажа;
Изградба на камена градина –
алпинетум;
Холтикултурно доуредување на
кејот на Каменичка река со
садење на нови и еколошки
поприфатливи дрвни видови и
грмушки кои би се вклопиле во
еколошките услови и тоа на делот
од кејот каде се завршени
земјените работи ;
Чистење на гробиштата во
селските средини ;

Тело на
имплемен
тација

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

Мак.
Каменица

Број на
работници

Ангажирани
35
работници

Фази на
реализациј
а
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Обновување и одржување на
старата и оштетена урбана
опрема низ општината;
 Чистење на сите патишта од
одрони и наноси во селата
Косевица, Костин Дол,
Тодоровци, Моштица, Дулица,
Цера и Саса;
 Изградба на нова пешачка
патека кај детската градинка во
Македонска Каменица;

 Отстранување на сите суви,
трули и заболени дрвни видови;

Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Каменица;
 Декоративно разубавување на
просторот околу автобуската
станица и хортикултурно
доуредување на
новоподигнатата земјена
површина;
 Холтикултурно доуредување на
кејот на Каменичка река со
садење на нови и еколошки
поприфатливи дрвни видови и
грмушки кои би се вклопиле во
еколошките услови и тоа на
делот од кејот каде се завршени
земјените работи ;

Ј.П.
,,Камена
Река”
Мак.
Каменица

Мак.
Каменица

Ангажирани
35
работници
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 Сечење на застарени дрвни
видови и грмушки во заштитната
зона на патот во селските
средини;
 Сечење на застарени дрвни
видови и грмушки во заштитната
зона на локалните патишта во
селата Косевица, Костин Дол,
Тодоровци, Моштица, Дулица,
Цера и Саса;
 Чистење на гробиштата во
селските средини ;
 Расчистување на диви депонии во
градската средина на Македонска
Каменица;
 Отстранување на сите суви, трули
и заболени дрвни видови;
 Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Каменица;

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

Ангажирани
35
работници

За реазлизација на активностите од третата фаза ќе бидат потребни финансиски средства во
вкупен износ од 1.312.000,00 денари или
3(трета) фаза
(3 месеци х 35 работници х 12.500,00 денари) = 1.312.000,00 денари
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3.44 (четвртата) фаза ќе го опфати периодот од месец Септември 2022 година заклучно со месец
Декември 2022 година , a за реализација на програмските активности од четвртиот дел на
програмата за јавни работи ќе биде потребно ангажирање на 35 невработени лица.

Четвртата фаза од програмата ќе ги опфати следните активности:

Месеци

Главна активност











Дотур на мулчевита земја,
рамнење, грубо и фино
планирање на тереноѕ потоа
сеење, покривање и валирање на
тревното семе;
Продолжување на изградбата на
мини расадникот за производство
на посадочен материјал од цветни
растенија и декоративни дрвни
видови и грмушки;
Изградба на нови придружни
објекти ( банкини, риголи,
канавки ) околу колективните
станбени згради во Македонска
Каменица;
Чистење на коритото на кејот и
крајбрежјето на вештачкото
езеро Калиманци од ПЕТ
амбалажа;
Чистење на гробиштата во
селските средини ;
Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Каменица;

Тело на
имплемен
тација

Локација

Ј.П.
,,Камена
Река”
Мак
Каменица

Мак.
Каменица

Број на
работници

Ангажирани
35
работници

Фази на
реализациј
а
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 Дотур на мулчевита земја,
рамнење, грубо и фино планирање
на тереноѕ потоа сеење, покривање
и валирање на тревното семе;

Холтикултурно доуредување
на кејот на Каменичка река со
садење на нови и еколошки
поприфатливи дрвни видови и
грмушки кои би се вклопиле во
еколошките услови и тоа на делот
од кејот каде се завршени
земјените работи ;
 Изградба на нови придружни
објекти ( банкини, риголи, канавки )
на атмосферската канализациона
мрежа се со цел подобрување на
одводот на атмосферската вода до
реципиентот;
 Декоративно разубавување на
просторот околу автобуската
станица и хортикултурно
доуредување на новоподигнатата
земјена површина;

Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Каменица;
 Сечење на застарени дрвни
видови и грмушки во заштитната
зона на локалните патишта во
селата Косевица, Костин Дол,
Тодоровци, Моштица, Дулица, Цера
и Саса;

Ј.П.
,,Камена
Река”
Мак.
Каменица

Мак.
Каменица

Ангажирани
35
работници
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 Отстранување на сите сувии,
трули и заболени дрвни видови;
 Чистење на сите патишта од
снежни наноси и голомразници во
селата Косевица, Костин Дол,
Тодоровци, Моштица, Дулица, Цера
и Саса;
 Чистење и одржување на патот до
новите гробишта во текот на целата
година;
 Сечење на застарени дрвни
видови и грмушки во заштитната
зона на локалните патишта во
селата Косевица, Костин Дол,
Тодоровци, Моштица, Дулица, Цера
и Саса;

Ј.П.
,,Камена
Река”
Мак.
Каменица

Мак.
Каменица

Ангажирани 35
работници

 Чистење на вертикалните
сливници и таложници во градската
средина на Македонска Каменица ;
 Чистење на смет и шут по
парковите и стазите, одржување на
чистотата во детските забавни
паркови и игралишта;
 Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Каменица;

За реазлизација на активностите од четврта фаза ќе бидат потребни финансиски средства во
вкупен износ од 1.312.000,00 денари или
4 (четврта) фаза (3 месеци х 35 работници х 12.500,00 денари) = 1.312.000,00 денари

4. Обезбедување на финансиски средства
За извршување на наведените програмски активности, организаторот на јавни работи ЈП
,,Камена Река” Македонска Каменица, обезбедува стручен кадар за надзор и спроведување на
предвидените активности, потребната механизација за транспорт и за изведување на земјени
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работи согласно предлог активностите, обезбедување на потребен алат со кои располага,
обезбедување на потребните рачни машини за различни операции и тн.
Финансиски средства за надоместоците за сезонско ангажираните невработени лица како
и материјалните трошоци за реализирање на предвидените активности ќе бидат обезбедени од
средствата на Буџетот на Општина Македонска Каменица. Во зависност од динамиката на
изведувањето на работите предвидени во Програмата, ќе зависи и бројот на ангажираните лица и
периодот за кој ќе бидат ангажирани. Со ангажираните лица ЈП„Камена Река“ ќе склучи договори
за врешење јавни работи.
4.1 Калкулација на потребните средства за извршување на предвидените јавни работи

4.1.1 Потребни бруто средства за ангажирани работници
1 (прва) фаза
(3 месеци х 35 работници х 12.500,00 денари) =
1.312.000,00
денари
2 (втора) фаза
(3 месеци х 35 работници х 12.500,00 денари) =
1.312.000,00
денари
3 (трета) фаза
(3 месеци х 35 работници х 12.500,00 денари) =
1.312.000,00
денари
4 (четврта) фаза
(3 месеци х 35 работници х 12.500,00 денари) =
1.312.000,00
денари
Вкупно потребни средства = 5.250.000,00. денари.(во вкупната сума влегува пресметан
персонален данок ,осигуривање на работниците од незгода и административни трошоци)
4.1.2Материјални трошоци
o
o
o
o
o
o

o

o

Алат за работа...................................................................................36.000,00
денари
ХТЗ опрема ......................................................................................42.000,00
денари
Гориво за ангажирање на механизација и машини...........................46.000,00
денари
Ангажирање на трактор за предвидените активности................80.500,00
денари
Ангажирање на ровокопач за предвидените активности...............60.500,00
денари
Набавка на песок, цемент, даски за санација на канавки и
баникини.................................................................................................18.000,00
денари
Трошоци за набавка на даски нивна обработка и заштита за одржувањето на
урбаната
опрема..................................................................................6.500,00
денари
Трошоци за набавка на пили за кастрење, кроење, макази за кроење и
одршување
на
моторната
пила................................................................................6.000,00 денар
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Трошоци
за
оградување
на
селските
зафатите
со
вода
...............................................................................................................12.000,00
денари
Набавка на црпки за чистење на ПЕТ амбалажа во езерото.............2.000,00
денари
o Останати непланирани
трошоци.......................................................18.000,00денари
Вкупно потребни средства
327.500,00.
денари.(овие сресдства се на товар на ЈП Камена Река)

Вкупно потребни средства за реализација на програмата = 5.577.500,00 денари
Потребни средства за исплата на ангажираните невработени лица и материјални трошоци
во вкупна вредност од 5.577.500,00 денари, од кои 5.250.000,00 денари ќе се исплатат од Буџетот
на Општина Македонска Каменица, а 327.500,00 денари ќе се исплатат од Буџетот на ЈП Камена
Река, согласно Програмата за јавни работи изработена од страна општина Македонска Каменица
и „ЈП Камена река Македонска Каменица“, а усвоена од страна на Советот на општина
Македонска Каменица.
Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Македонска Каменица“.

Број 08-2065/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за работа и развој на ЈП
“Камена Река” Македонска Каменица за 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 2066/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр.5/2002), и член 20 од Статутот на Општина
М.Каменица („Службен гласник на Oпштина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20),
Советот на oпштина Македонска Каменица на 3та седница одржана на ден
30.12.2021 година донесе:
ОДЛУКА
За усвојување на Програма за работа и развој на ЈП „Камена Река ”
Македонска Каменица за 2022 година
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица ја усвои Програмата за работа и развој
на ЈП „Камена Река” Македонска Каменица за 2022 година.
Програмата за работа и развој на ЈП „Камена Река” Македонска Каменица за 2022
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 Македонска Каменица“.

Број 08-2067/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за работа на TППЕ при
општина Македонска Каменица за 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 2068/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина
Мaкедонска Каменица на 3та седница одржана на ден 30.12.2021 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа на ТППЕ
Македонска Каменица за 2022 година
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица ја усвои Програмата за работа на
ТППЕ Македонска Каменица за 2022 година.
Програмата за работа на ТППЕ Македонска Каменица за 2022 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 Македонска Каменица“.

Број 08-2069/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение
1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на Управен
одбор на ЈП„Камена Река" Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 2070/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 17 од Законот за јавни
претпријатија (“Службен весник на РМ” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 20 од Статутот на
Општина М.Каменица („Службен гласник на Oпштина М.Каменица“ бр.20/19 и 38/20),
Советот на општина Македонска Каменица на 3та седница одржана на ден 30.12.2021
година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување и именување на членови на Управен одбор на
ЈП„Камена Река” Македонска Каменица
Член 1
Од членови на Управен одбор на ЈП„ Камена Река” Македонска Каменица се
разрешуваат:
1.Миле Ивановски
2.Стојне Ѓоргиевски
3.Венцо Милчевски
4.Перо Веселиновски
5.Никодин Ристов
За членови на Управен одбор на ЈП „Камена Река” Македонска Каменица се
именуваат:
1.Јовица Велиновски
2.Дејан Стојковски
3.Благојчо Митровски
4.Гоце Стоиловски
5.Марија Милошевска
Член 2

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

Број 08-2071/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение
1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на Одборот за
материјално финансиско работење на ЈП„Камена Река" Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 2072/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 26 од Законот за јавни
претпријатија (“Службен весник на РМ” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 20 од Статутот на
Општина М.Каменица („Службен гласник на Oпштина М.Каменица“ бр.20/19 и 38/20),
Советот на општина Македонска Каменица на 3та седница одржана на ден 30.12.2021
година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување и именување на членови на одборот за материјално
финансиско работење на ЈП„Камена Река” Македонска Каменица

Член 1
Од членови на одборот за материјало финансиско работење на ЈП„Камена Река”
Македонска Каменица се разрешуваат:
1.Митко Николовски
2.Сашо Николов
3.Бојан Јовановски
4.Дијана Јефремова
5.Гоце Георгиев
За членови на на одборот за материјало финансиско работење на ЈП „Камена Река”
Македонска Каменица се именуваат:
1.Даниела Петровска Дончевска
2.Дејан Постоловски
3.Драган Атанасовски
4.Димче Велков
5.Виктор Ристовски
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Член 2

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

Број 08-2073/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение
1. Се прогласува Решение за разрешување и именување на членови на Управен одбор
на ЈП„Доминг" Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09-2074/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 17 од Законот за јавни
претпријатија (“Службен весник на РМ” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 20 од Статутот на
Општина М.Каменица („Службен гласник на Oпштина М.Каменица“ бр.20/19 и 38/20),
Советот на општина Македонска Каменица на 3та седница одржана на ден 30.12.2021
година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување и именување на членови на Управен одбор на
ЈП„Доминг” Македонска Каменица
Член 1
Од членови на Управен одбор на ЈП„Доминг” Македонска Каменица се разрешуваат:
1.Мите Миленковски
2.Ване Насков
3.Љупчо Калаџиски
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За членови на Управен одбор на ЈП„Доминг” Македонска Каменица се именуваат:
1.Благојчо Мирчевски
2.Сунчица Спасевска
3.Лидија Постоловска
4.Лилјана Андоновска Димитровска
5.Драгана Миланова
Член 2

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

Број 08-2075/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение
1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на Одборот за
материјално финансиско работење на ЈП „Доминг" Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09-2076/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 26 од Законот за јавни
претпријатија (“Службен весник на РМ” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 20 од Статутот на
Општина М.Каменица („Службен гласник на Oпштина М.Каменица“ бр.20/19 и 38/20),
Советот на општина Македонска Каменица на 3та седница одржана на ден 30.12.2021
година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување и именување на членови на одборот за материјално
финансиско работење на ЈП„Доминг” Македонска Каменица
Член 1
Од членови на одборот за материјало финансиско работење на ЈП„Доминг”
Македонска Каменица се разрешуваат:
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1.Стојан Ѓоргиевски
2.Драган Миленковски
3.Драган Милошевски
За членови на на одборот за материјало финансиско работење на ЈП „Доминг”
Македонска Каменица се именуваат:
1.Златко Анастасовски
2.Ивана Аралампиевска Мулачка
3.Билјана Стојковска
4.Снежа Велкова
5. Антонио Димитровски
Член 2
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Македонска Каменица“.

Број 08-2077/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за формирање на Општински совет за социјална заштита
на Општина Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 2078/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ бр.05/02), член 141 став 1 алинеја 1 и член 142 од Законот за социјална
заштита(,,Службен весник на РМ бр.104/19 и 146/19) и член 20 став 1 точка 8 од Статутот
на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на Општина М.Каменица бр.20/19 и
38/20), Советот на Општина Македонска Каменица на 3та седница одржана на
30.12.2021година, донесе:
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ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Член 1
Со оваа Одлука се основа Општински совет за социјална заштита.
Општинскиот совет за социјална заштита се основа за обезбедување на
социјалната заштита во Општина Македонска Каменица.
Член 2
Во Општинскиот совет за социјална заштита ќе членувааат претставници од
општинската администрација, центарот за социјална работа, даватели на услуги,
здруженија, верски заедници и други правни лица и физички лица кои вршат дејност на
социјална заштита, установи од областа на образованието, здравствената заштита,
вработувањето, полиција.
Членовите на Општинскиот совет за социјална заштита со решение ќе ги именува
Градоначалникот на Општина Македонска Каменица.
Член 3
Општинскиот совет за социјална заштита изготвува социјален план за подрачјето
на Општина Македонска Каменица.
Социјалниот план содржи мапирање на социјалните проблеми и ранливи групи во
општината, анализа на капацитетите и расположливите социјални услуги, како и
специфичните потреби за развој на социјалните услуги во општината.
Член 4
Градоначалникот врз основа на социјалниот план ја изготвува годишната програма
за социјална заштита која ја донесува Советот на Општина Македонска Каменица.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Македонска Каменица”.

Број 08-2079/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични
средства на Живка Костовска од Македонска Каменица.
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2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09-2080/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на oпштина
Мaкедонска Каменица на 3та седница одржана на ден 30.12.2021 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 на Живка
Костовска од Македонска Каменица заведено под бр.08-1945/1 од 17.12.2021 година за
одобрување на парични средства за покривање на дел од трошоците за пренесување
на посмтрните останки на нејзиниот сопруг Миле Костовски од Република Словенија во
Македонска Каменивца.
Барањето на Живка Костовска од Македонска Каменица е составен дел на оваа
Одлука.
Член 2
Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства
во износ од 30.000,00 денари на сметката на Живка Костовска од Македонска Каменица.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.

Број 08-2081/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични
средства на Тони Симоновски од Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 2082/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со
Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на
еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на
општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на oпштина Мaкедонска Каменица на 3та
седница одржана на ден 30.12.2021 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 на Тони
Симоновски од с.Косевица
Македонска Каменица заведено под бр.08-2008/1 од
24.12.2021 година за одобрување на парични средства за болничко лекување.
Барањето на Тони Симоновски од с.Косевица Македонска Каменица е составен
дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства
во износ од 30.000,00 денари на сметката на Тони Симоновски од с.Косевица Македонска
Каменица.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.

Број 08-2083/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски 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 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на
општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска
Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични
средства на Дарка Ангеловска од Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 2084/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со
Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на
еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на
општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на oпштина Мaкедонска Каменица на 3та
седница одржана на ден 30.12.2021 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 на Дарка
Ангеловска од Македонска Каменица заведено под бр.08-2009/1 од 24.12.2021 година за
одобрување на парични средства за болничко лекување.
Барањето на Дарка Ангеловска од Македонска Каменица е составен дел на оваа
Одлука.
Член 2
Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства
во износ од 30.000,00 денари на сметката на Дарка Ангеловска од Македонска Каменица.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.

Број 08-2085/1
30.12.2021 г.
М.Каменица

Совет на општина M.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р
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