
Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 10 стр.1

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

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

1.Се прогласува Одлуката за исплата на парични средства
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 688/1 Градоначалник
20.05.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.
М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“бр. 4/2005), советот на ЕЛС М.Каменица на
седницата одржана на ден 20.05. 2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За исплата на парични средства

Член 1

За промовирање на фудбалот во општина Македонска Каменица за сите, на ССРА
– Отворени Забавни Фудбалски Школи 2010 ќе им се исплатат парични средства во износ
од 50.000,00 денари.

Член 2
Средствата, согласно Програмата за активностите на Општина Македонска

Каменица во областа на спорт и млади во 2010 година, ќе се исплатат од Буџетот на
општина Македонска Каменица

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен

гласник на општина Македонска Каменица.

Бр. 07-689/1
20.05.2010 г. Совет на ЕЛС М.Каменица
М.Каменица Претседател

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

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

1.Се прогласува Одлуката за усвојување на локалниот акционен план за родова
рамноправност

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

Бр.08- 672/1 Градоначалник
20.05.2010 г.    М-р Дарко  Митевски с.р.
М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Сл.гласник на општина Македонска Каменица “ бр.4/2005), Советот на ЕЛС Македонска
Каменица на седницата одржана на ден 20.05.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Локален акционен план за родова рамноправност

Член 1

Се усвојува Локалниот акционен план за родова рамноправност за период 2010 –
2012 година.

Локалниот акционен план за родова рамноправност за период 2010-2012 година е
составен дел од оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен

гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-673/1
20.05.2010 г Совет на ЕЛС М.Каменица
М.Каменица Претседател

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

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

1.Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката за одредување на
надомест на советниците

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

Бр.08-700/1 Градоначалник
20.05.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.
М.Каменица

Врз основа на член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
плата и  други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија
(„Сл.весник на Република Македонија“ бр. 42/2010) член 36 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на
општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005) советот
на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 20.05.2010 донесе:

O  D  L  U  K  A
Za  izmenuvawe  na Odlukata za odreduvawe

na nadomestok na Sovetnicite

^len 1
 Во членот 1 од Одлуката за изменување и дополнување на одлуката  за

одредување на надомест на Советниците бр.  07-576/1 од 07.05.2009 година процентот
„50%“ се заменува со процент „40%“.

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето ,а ќе се објави во

Службен гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-701/1 Совет на ЕЛС М.Каменица
20.05.2010 г. Претседател
М.Каменица      Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.

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

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

1.Се прогласува Одлуката за усвојување на кварталниот извештај на Буџетот на
Општина М.Каменица за период јануари-март 2010 година

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

Бр.08- 674/1 Градоначалник
20.05.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.
М.Каменица
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на

Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Сл.гласник на општина Македонска Каменица “ бр.4/2005), Советот на ЕЛС Македонска
Каменица на седницата одржана на ден 20.05.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Квартален извештај

Член 1

Советот на ЕЛС Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај на буџетот
на ЕЛС Македонска Каменица за период Јануари-март 2010 година.

Кварталниот извештај 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

Бр.07-675/1
20.05.2010 г Совет на ЕЛС М.Каменица
М.Каменица Претседател

Драган Димитровски дипл.руд.инг.с.р.

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука
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1.Се прогласува Одлуката за давање согласност на СОУ „ Миле Јаневски Џингар“
М.Каменица

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

Бр.08- 704/1 Градоначалник
20.05.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.
М.Каменица

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Сл.гласник на општина Македонска Каменица “ бр.4/2005), Советот на ЕЛС Македонска
Каменица на седницата одржана на ден 20.05.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност на СОУ „ Миле Јаневски Џингар“

Македонска Каменица

Член 1

Советот на општина Македонска Каменица на СОУ „ Миле Јаневски Џингар“
Македонска Каменица дава согласност за формирање на следните паралелки :

- Гимназиско образование
- Текстилно-кожарско образование
- Рударско- геолошко образование.

Член 2
Се задолжува СОУ „ Миле Јаневски Џингар“ М.Каменица да ги спроведе сите

потребни активности за да може да изврши упис на заинтересираните ученици во
училиштето.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен

гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-705/1
20.05.2010 г
М.Каменица Совет на ЕЛС М.Каменица

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

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

1.Се прогласува Одлуката за исплата на парични средства
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 676/1 Градоначалник
20.05.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.
М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Сл.гласник на општина Македонска Каменица “ бр.4/2005), Советот на ЕЛС Македонска
Каменица на седницата одржана на ден 20.05.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За исплата на парични средста

Член 1
На Венцо Стојковски од с.Саса,Македонска Каменица, по предлог на Комисијата за

процена на штети од елементарни непогоди   и процена на Вешто лице ќе му се исплата
парични средства за надомест на штета од елементарни непогоди, во висина од
60.000,оо (шеесет илјади) денари.

Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на општина

Македонска Каменица.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен

гласник на општина Македонска Каменица.
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Бр.07- 677/1
20.05.2010 г. Совет на ЕЛС М.Каменица
М.Каменица Претседател

Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

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

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

1.Се прогласува Одлуката за давање на согласност
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 678/1 Градоначалник
20.05.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.
М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Сл.гласник на општина Македонска Каменица “ бр.4/2005), Советот на ЕЛС Македонска
Каменица на седницата одржана на ден 20.05.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање на согласност

Член 1
Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Одлуката на

ЈП„Камена Река„ М.Каменица за преотстапување на далекувод ТС  10/04КВ во
сопственост на јавното претпријатие на ЕВН Македонија без надомест.

Член 2
Одлуката на УО на ЈП„Камена Река“ М.Каменица за преотстапување  на

далекуводот бр. 02-113/1 од 20.05.2010 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен

гласник на општина Македонска Каменица.
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Бр.07-679/1
20.05.2010 г. Совет на ЕЛС М.Каменица
М.Каменица Претседател

Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

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

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

1.Се прогласува Одлуката за донесување на детален урбанистилки план (измени и
дополнување) за дел од  блок 4

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

Бр.08- 680/1 Градоначалник
20.05.2010 г.           М-р Дарко  Митевски
М.Каменица

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(Сл. Весник  на РМ бр.52/05, 137/07 и 91/09) и член 21 од Статутот на општиина
М.Каменица (Сл.гласник на општина М.Каменица  бр.4/05), Советот на општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 20.05.2010 г. донесе:

      О  Д  Л  У  К  А
За донесување на детален урбанистички план  (измени и дополнување)

за дел од блок  4 во населба ,, Цинкара,, М.Каменица

Член 1
Со оваа Одлука се донесува деталниот урбанистички план (измени и

дополнување) за дел од блок 4 во населба  ,,Цинкара,, М.Каменица

Член 2
Деталниот урбанистички план (измени и дополнување) за дел од блок 4 во

населба ,,Цинкара,, М.Каменица е со урбан опфат од 1,11 ха во следните граници:
-исток: пристапна ,,улица 10,, и пешачка патека;
-запад: дел од ,,улица 4,, ;
-север: ,,улица 9,, ;
-југ: заштитно зеленило по ГУП.

Член 3
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Деталниот урбанистички план  (измени и дополнување ) за дел од блок 4 во
населба ,,Цинкара,, М.Каменица во фаза Предлог е изработен од Друштво за урбанизам,
проектирање и инженеринг ,,Планерис,, Куманово и е заведен под тех. бр.81/2009 од март
2010.

Член 4
Составен дел на оваа Одлука е Предлог планот на Деталниот урбанистички план

(измени и дополнување) за дел од блок 4 во населба ,,Цинкара,, М.Каменица кој се
состои од текстуален и графички дел, извештајот од јавната анкета и Согласноста од
Министерството за транспорт и врски на РМ.

Член 5
Предлог планот на Деталниот урбанистички план (измени и дополнивање) за дел

од блок 4 во населба ,,Цинкара,, М.Каменица ќе биде потпишан и заверен од
градоначалникот на општина М.Камени во рок од 15 дена по донесувањето н оваа
Одлука.

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот по објавувањето во ,,Службен

гласник ,, на општина М.Каменица.

Бр.07-681/1 Совет на Општина М.Каменица
20.05.2010 г Претседател
М.Каменица   Драган Димитровски дипл.руд.инж.с.р.

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

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

1.Се прогласува Одлуката за за донесување на детален урбанистилки план
(измени и дополнување) за дел од  блок 3, дел од блок 5 и блок 6

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

Бр.08- 682/1 Градоначалник
20.05.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.
М.Каменица

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(Сл. Весник  на РМ бр.52/05, 137/07 и 91/09) и член 21 од Статутот на општиина
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М.Каменица (Сл.гласник на општина М.Каменица  бр.4/05), Советот на општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 20.05.2010 г. донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За донесување на детален урбанистички план  (измени и дополнување)

   за дел од блок 3, дел од блок 5 и блок 6 во населба ,, Цинкара,, М.Каменица

Член 1
Со оваа Одлука се донесува деталниот урбанистички план (измени и

дополнување) за дел од блок 3, дел од блок 5 и блок 6 во населба
,,Цинкара,,М.Каменица.

Член 2
Деталниот урбанистички план (измени и дополнување) за дел од блок 3, дел од

блок 5 и блок 6 во населба,,Цинкара,, М.Каменица е со урбан опфат од 4,46 ха во
следните граници:

-исток: дел од ,,улица 3,, ;
-запад: дел од ,,улица 2,, , ,,улица 7,, и дел од ,,улица 5,, ;
-север: дел од ,,улица 3,, и улица ,,Церска,, ;
-југ: пешачка патека

Член 3
Деталниот урбанистички план (измени и дополнување) за дел од блок 3, дел од

блок 5 и блок 6 во населба,,Цинкара,, М.Каменица во фаза Предлог  е изработен од
Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг ,,Планерис,, Куманово и е заведен по
тех. бр.88/2009 од март 2010.

 Член 4
Составен дел на оваа Одлука е Прдлог планот на Деталниот урбанистички план

(измени и дополнување) за дел од блок 3, дел од блок 5 и блок 6 во населба ,,Цинкара,,
М.Каменица кој се состои текстуален и графички дел, извештјот од јавната анкета и
согласноста од Министерството за транспорт и врски на РМ.

Член 5
Предлог планот на деталниот урбанистички план (измени и дополнување) за дел

од блок во населба,,Цинкара,, М.Каменица ќе биде потпишан и заверен од
Градоначалникот на општина Македонска Каменица во рок од 15 дена по донесувањето
на оваа Одлука.

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот по објавувањето во ,,Службен

гласник ,, на општина М.Каменица.

Бр.07-683/1 Совет на Општина М.Каменица
20.05.2010 г Претседател
М.Каменица   Драган Димитровски дипл.руд.инж.с.р.
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

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

1.Се прогласува Програмата за изработка на урбанистички планови
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 684/1 Градоначалник
20.05.2010 г.           М-р Дарко  Митевски
М.Каменица

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (СЛ.весник на
РМ бр.24/08, 91/2009), член 21 од Статутот на општина М.каменица (Сл.гласник на
општина М.каменица бр.4/05), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на
ден 20.05.2010 г. донесе:

    П Р О Г Р А М А
      За изработка на урбанистички планови на подрачјето на
            општина Македонска Каменица за 2010 година

1.ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
1.Изменување и дополнување на генералниот урбанистички план на М.Каменица

2.ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
Според потребите и обезбедувањето на финансиски средства од буџетот на

општината М.Каменица и заинтересираните правни и физички лица да се изврши
изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план на Македонска Каменица за
следните локалитети и урбани зони:

1.Локалитет меѓу улиците ,,М.Тито,, , ,,Вера Јоциќ,, ,  ,,Каменичка,, и ,,14-ти јуни,, ,
,,кај стара месна канцеларија,, (со урбан иопфат од 3,00 ха);

2.Локалитет меѓу улиците ,, дел од Церска,, до старата црква, кејот на Каменичка
река до мостот на раката, и границата на ГУП од северната страна (околу улицата
,,Индустриска,,) со урбан опфат од 10,00 ха;

3.Локалитет околу улица ,,Горна река,, до ул.,,14-ти јуни,, со опфат од 3,00 ха;
4.Локалитет ,,Постојно пазариште,, со урбан опфат од 2,00 ха;
5.Локалитет десно од ул.,,Церска,, м.в. ,,Ливадата,, со опфат од 6,00 ха;
6.Локалитет кај кеј ул.,,над Каменичка улица,, со опфат од 4,00 ха;
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7.Локалитет,,Спортско рекреативен центар,, во М.каменица меѓу ул,,Првомајска,, и
кејот на ,,Каменичка река,,,, со опфат од 3,00 ха;

8.Локалитет урбан блок 11 и 12 населба ,,Цинкара,, излез према Кочани, со опфат
3,00 ха;

9.Локалитет помеѓу ул. ,,Каменичка,, , ул. ,,Осоговска,, и ул. ,,Гоце Делчев,, со
урбан опфат од 5,00 ха;

10.Локалитет за мало стопанство и индустрија на Каменички рид за 3,00 ха;
11.Локалитет за урбан блок 3 од ДУП за дел од централното градско подрачје

помеѓу ул.,,Каменичка,, , ул.,,М.Тито,, и Дом на рударите со опфат од 1,0 ха.

3.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА
1.Урбанистички план за с.Луковица;

4.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВОН НАСЕЛЕНИ МЕСТА
По барање и потреба ќе се донесува посебна програма

5.ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
По барање и потреба ќе се донесува посебна програма

Бр. 07-685/1 Совет на општина М.Каменица
20.05.2010г Претседател
М.Каменица Драган Димитровски дипл.руд.инж.с.р.

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

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

1.Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба и стандарди за поставување
на урбана опрема на подрачјето на градот Македонска Каменица

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

Бр.08- 702/1 Градоначалник
20.05.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.
М.Каменица

Врз основа на член 80 од Законот за градење (Сл.весник на РМ бр.130/09), член 36
од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 21 од Статутот на
општина М.Каменица (Сл. гласник на општина М.Каменица бр.4/05), Советот на општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 20.05.2010 година донесе:

      О  Д  Л  У  К  А
За утврдување на потреба од стандарди за поставување на урбана опрема на

подрачјето на градот Македонска Каменица
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1.ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба и се уредуваат стандарди за поставување на

урбана опрема на подрачјето на градот Македонска Каменица и постапка за давање
согласност за поставување на урбаната опрема.

Член 2
Одредбите од оваа Одлука не се однесуваат на предвидените градежни парцели

согласно ДУП каде организација и користење на просторот се врши согласно планската и
проектната документација (пазар, училишта, автобуска станица, трговски центри,
индустриски објекти, станбени и други јавни објекти).

Член 3
Одделни изрази употребувани во оваа Одлука се:
-Урбана опрема претставува опрема која се поставува на градежно изградено

земјиште. Под урбана опрема се смета опрема за продажба на : билети за јавен превоз,
весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, потоа телефонски говорници, автобуски постојки,
типски објекти за обезбедувањ на објекти на органите на државната управа и
резиденцијални објекти, јавни санитерни јазли, тераси со и без настрешници, покриени и
непокриени шаккови, платформи за јавни манифестации, самостоечки рекламни паноа,
детски игралишта, жардињри за цвеќе, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци.

-Јавни пешачки површини се плоштади, тротоари, пешачки улици и други
површини наменети за пашачко движење предвидени со ДУП на М.Каменица.

-Активна пешачка зона е дел од јавна површина наменета исклучиво за пешачко
движење.

-Пасивна пешачка зона е дел од јавна површина која освен за пешачко движење
може да се користи и за поставување на урбана опрема

2.ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Член 4
Урбаната опрема поставена на јавна пешачка површина не смее на никаков начин

да биде прицврстена за подлогата, а нејзиното поставување и отстранување треба да се
одвива брзо и лесно.

Член 5
На јавните пешачки површини не смеат да се поставуваат бариери во просторот

кои можат да го попречат безбедносното движење на пешаците или да го оневозможат
движењето на лица со хендикеп. Околу поставената урбана опрема не смеат да се
превземаат градежни активности, ниту да се поставуваат платформи, рампи или слично.

Член 6
Со поставување на урбаната опрема не смее да се нарушува изгледот на околниот

простор, да се попречува користење на јавните пешачки површини или да се оневозможи
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пристап до соседните згради. Површината околу урбаната опрема да се одржува во
исправна хигиенска состојба.

Член 7
При поставување урбана опрема на јавни пешачки површини минималната

слободна активна пешачка зона од попречниот профил на тротоарот или пешачката
улица да изнесува2.25 м.

Член 8
Урбаната опрема може да се постави на пасивната пешачка зона од јавни пешачки

површини кои се со минимална ширина од 3,50 м до 4 м за киоск или од 1,50 м ширина за
поставување за корпи за отпад или жардињери.

Пасивната пешачка површина се предвидува на минимално растојание од 0,80 м
од рабникот на коловозот.

Член 9
Поставување на урбана опрема за комерцијална употреба, тераси со и без

настрешници се дозволува само во површината пред деловниот објект, доколку се
исполнети условите и критериумите од оваа Одлука.

Член 10
Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната

на свртување на улицата, така да на рскрсници може да се постави урбана опрема на
минимум од 10 м од пресечната точка на двете регулациони линии.

Член 11
Во коридорот на активната пешачка зона минималната слободна височина при

поставување на настрешници и тенди да изнесува 3,20 м, а при пасивната зона за чадори
за сонце минимум 2,50 м.

Член 12
Времетраењето на користење на јавната пешачка површина може да биде:

дневно, месечно, сезонско за неколку месеци, годишно и повеќе годишно но најногу до 5
години.

3.ПОДЕТАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Член 13
Покрај основните услови од точка 2 на оваа Одлука се утврдуваат и подетални

стандарди за одделни елементи за урбана опрема и тоа:

1.Телефонски говорници (ТГ)
-Јавните телефонски говорници како урбана опрема на градот треба да се

типизирани и од монтажен карактер:
-Јавна телефонска говорница може да биде слободно стоечка или прицврстена за

зид , а се поставува на поголема јавна пешачка површина, плоштад и треба да биде
пристапна и за лугето со хендикеп.

-Минималниот простор кој што теба да биде слободен пред јавната телефонска
говорница изнесува1,20 м х 0,85 м.
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2.Поштенски сандчиња (ПС)
-Поштенските сандчиња може да се прицврстени на зид или слободно стоечки;
-Локациите за поставување на ПС се по должината на главната улица, пред

трговско деловни центри, на автобуската станица, плоштад и други јавни објекти.

3.Информативни табли (ИТ)
-Информативните табли служат за огласување, рекламирање и информирање на

граѓаните, а можат да бидат за јавна намена или за комерцијална намена;
-Поставувањето на информативните табли не треба да го попречува нормалното

одвивање на пешачкиот и колскиот сообраќај;
-Во пасивната зона можат да се поставуваат следните видови на информативни

табли:
а)прицврстени табли на објекти за огласување на културно уметнички,спортски и други
манифестации
б)слободно стоечки, преносливи и други табли од рекламен карактер и друга содржина;

-Огласите и другите текстуални објави можат да се истакнуваат и на рекламни
витрини, рекламни столбови и сл. При тоа рекламните вертини треба да се осветлени и
можат да бидат стоечки и зидни и се со димензии 1,30 х 0,25 со висина од 2,20 м.
Рекламните столбови можат да бидат со квадратен, кружен или триаголен пресек со
максимална страна или дијаметар од 1 м и висина од 2.60 м.

4.Клупи (КЛ) и кошнички за отпадоци (КО)
Клупите и кошничките за отпадоци се поставуваат на поголема јавна пешачка

површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуска станица во паркови и на
други локации согласно елаборатот за поставување на урбана опрема;

-покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии 1,00
м х 1,20 м за лугето со хендикеп;

Кошничките за отпадоци можат да се постават како слободно стоечки или
прикачени на фасади на објекти или на столбови за ссветилки.

5.Жардињери со цвеќе (Ж)
Жардињери со цвеќе се лоцираат како граничници со цел да се ограничи

просторот определен за маси и столови или да се ограничи просторот меѓу
собраќајницата и пасивната пршачка зона;

Максималната висина на жардањерите е 0,80 м.

6.Бини (Б)
Бини (платформи) се поставуваат за време на одржување на културно-уметнички

манифестации;
-Поставувањето и отстранувањето на истите треба да биде непосредно пред и по

завршувањето на манифестацијата за временски од 1 до 15 дена.
Бините се поставуваат на плоштади и на површини кои можат да примат поголема

група на граѓани.

7.Опрема за забава за деца (ОЗ)
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Опрема за забава за деца се поставува по повод државни и верски празници на
места каде што има доволен простор за тоа, во близина на паркинг простор, а јаваната
површина се дава на краткотрајноо користење до 30 дена.

8.Автобуски стојалишта (АС)
Автобуски стојалишта (постојки) за автобуси се со површина до15,00 м2 со

височина до 4,00 мерено од нивото на тротоарот до покривачот.
-Во рамките на автобуското стојалиште може да има настрешница, клупа и корпа

за отпад, светилки и информативни табли;
-При лоцирање на автобуското стојалиште потребно е да се обезбеди минимум

слободен простор пред нив од 2,50 м.

9.Тезги (Т)
-Тезги се лесно подвижни елементи од урбаната опрема за кои се издава

одобрение за дневно и краткотрајно користење.
-Тезгите се поставуваат по повод државни и верски празници и служат за

продажба на соодветни производи за пригодната намена и не е доволено продажба на
храна;

-Тезгите треба да се унифицираат по изглед и боја иа да се соодветни на
спецификите на локацијата,

-Максималната површина на тезгите изнесува 2,00 м2, а се поставуваат и
отстрануваат секојдневно;

Не е дозволено поставување на тезги пред влезови на јавни и станбени објекти.

10.Тераси со и без настрешница и шанкови (ТНШ)
-Терсите на кои се поставуваат маси и столови се поставуваат на пасивни пешачки

зони пред угостителските објекти кои имаат добиено одобрение за поставување урбана
опрема,

-Терасите можат да бидат и со настрешница која мора да биде монтажно
демонтажна,

-На терсите може да се поставуваат и чадори за заштита од сонце
-Тераси може да се поставуваат пред угостителските објекти кои ги исполнуваат

останатите општи услови предвидени со оваа Одлука.

11.Киосци (К)
Киосци за продажба може да се поставуваат  на места предвидени со соодветен

елаборат за поставување на урбана опрема на соодветна улица или плоштад;
-Киосците треба да бидат со унифициран изглед и боја која се утврдува со

елаборатот за добивање на согласност,
-Максималната површина на киоскот може да биде до 8,00 м2.

4.ПОСТАПКА И СОГЛАСНОСТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Член 14
Одобрение за поставување на урбана опрема според оваа Одлука издава

Градоначалникот на општината.

Член 15
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Урбана опрема за јавна употреба се поставува врз основа на идеен и одобрен
елаборат. Елаборатот го изготвува општината или овластени институции врз основа на
стандардите утврдени со оваа Одлука.

Член 16
Урбана опрема за комерцијална намена се поствува врз основа на изготвен и

одобрен елаборат. Елаборатот го изготвува овластен проектант по барање на
сопственикот 9корисникот) на објектот пред кој се бара поставување  на урбана опрема.
За поставената урбана опрема за комерцијална намена се плаќа надомест според
законот за копмунални такси.

Член 17
Елаборатот за урбана опрема содржи текстуален и графички дел.
Текстуалниот дел содржи техничко образложение за организација на пасивната

пошечка зона и просторот пред угостителскиот објект со урбаната опрема.
-Графичкиот дел на елаборатот содржи:
а).Ситуација на постојана градба  во М 1:1000
б).Извод од ДУП за постојниот локалитет;
в).Предлог-ситуационо репшение за поставување на урбана опрема на локалитет

во М 1:1500 или 1:1000 со назначување на активна и пасивна пешачка зона согласно оваа
Одлука;

г).Предлог-ситуационо решение за поставување на урбана опрема на пасивната
пешачка зона во М 1:200 со соодветни ознаки за урбаната опрема со детали на одделна
опрема во М 1:50 и приказ на пооделни елементи во М 1:20 или 1:10;

Елаборатот се изработува во три примероци и се доставува до општината на
одобрување.

Член 18
-Графичкиот прилог од член 17 точка а) на оваа Одлука содржи приказ на

постојната состојба со регулациона линија, градежна линија, постојни објекти и урбана
опрема на тротоарот, влезови до објектите, рампи, скали, дрвореди, инфраструктура и се
друго што може да влијае  на поставување на урбаната опрема.

-Графичкиот прилог од член 17 точка в) на оваа Одлука содржи идејно решение за
јавната пешачка зона, урбаната опрема поставена на пасивната пешачка зона,
димензиите на активната пешачка зона, растојание до ивичњакот на ссобраќајницата,
регулациона линија и други елементи со акцент на дизајнот и бојата на урбаната опрем

5.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19
Општинските инспекции ќе вршат надзор над спроведување на стандардите и

постапките за поставување на урбаната опрема.

Член 20
Постојните сопственици и корисници на урбана опрема на јавна пешачка површина

и пред угостителските објекти што не ги исполнуваат стандардите утврдени со оваа
Одлука се должни во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на оваа Одлука да се
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прилагодат  кон стандардите на истата. Во спротивно општинските служби ќе преземат
мерки за нивно отстранување на сметка на сопственикот на објектот

Член 21
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во

,,Службен гласник,, на општина Македонска Каменица.
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