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

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

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

 
1.Се прогласува Програмата за работа на комисијата 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- 263/1          Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 
 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ( 

“Службен весник на Р.М. “бр 5/02), како  и член 21 од Статутот на Општина Македонска 
Каменица (Службен гласник  на општина Македонска Каменица бр.4/2005) , Советот на 
ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на 04.02.2011 година, донесе: 
 

П Р О Г Р А М А 
за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2011 година 

 
 Комисијата за родова рамноправност е посебно тело на Општина Македонска 
Каменица формирана како постојана Комисија. 

Цел на Комисијата за родова рамноправност е да го промовира принцпот за 
воспоставување еднакви можности на жените и мажите во полтиката, социјалната, 
образовната, економската, како и во други области од општествениот живот. 

Задача на Комисијата е, да го вклучи  родовиот концепт да биде во превентивата 
на процесот на проценување на импликациите од несоодветната вклученост на жените и 
мажите во секоја планирана акција како во политиките така и во програмите во секоја 
област на сите нивоа. 

Воспоставувањето на еднаквите можности е обврска на целото општество и 
претставува отстранување на пречките за воспоставување и остварување на еднаквост 
меѓу жените и мажите, преку превенција и отстранување на нееднаквиот третман на 
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жените и мажите и воспоставување услови за воведување на еднакво учество на жените 
и мажите во сите свери на општественото живеење. 
 

ОБЛАСТИ: 
1. Управување со човечки ресурси 
2. Социјална заштита 
3. Економски развој 
4. Човекови права 
5. Здравство 

 
 ФОРМИ И ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ 

- Организирање на јавни расправи по определени прашања; 
- Организирање дебати за определени прашања; 
- Јавни дискусии, тркалезни маси и апели; 
- Работилници, , кампањи; 
- Формирање на работни тела од НВО за организирано дејствување; 
- Воспоставување партнерство со бизнис заедници; 
- Влијание врз одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности меѓу 
половите и 

 
 

УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 
- Јакнење на свеста на жените и мажите за важноста од учеството на жените во 

политичкиот и јавниот живот и во процесите на одлучување 
- Изработка на база на податоци со родов концепт од иституции и правни субјекти 
- Изработка на Акционен план за родова рамноправност 
 

 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

- Обезбедување релевантни, навремени и сеопфатни статистички показатели за 
корисниците на  системот на социјална заштита од родов аспект  и бројот на ( 
жени самохрани мајки) 

 
 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
- Промовирање на локални акции за вработување на жените 
- Едукација за отпочнување на сопствен бизнис самовработување - бизнис план 
- Дообразување и стручно оспособување ,преквалификација на жени од руралните 

средини 
- Поттикнување  за регистрирање на жената земјоделец 

 
 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

- Едукација на жените за човековите права 
- Јакнење на свеста на локално ниво - почитувај ја жената 
- Едукација на жените од руралните подрачја за своите права 

 
 

ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА НА ЖЕНИТЕ ПРИ СИТЕ ВИДОВИ НА НАСИЛСТВО 
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- Отварање на  центар за згрижување на жените- жртви на семејно насилство 
- Спроведување на анкета за семејно насилство со општата популација 
- Превенција и заштита на жртвите на  трговијата со жени и деца 

 
 

ЗДРАВСТВО 
- Едукација за превентивна и навремена здравствена заштита на жените 
- Едукација на населението за остеопороза 

 
 
 
БУЏЕТ 
 

ОПИС ВКУПНО: 

Извори на 
финансирање од 
Општина (во 

денари) 

Други извори на 
финансирање 

(донатори) 

Изработка на база на податоци со 
родов концепт од институции и 
правни субјекти 
 
 

 
50.000,оо

 

 
 Изработка на Акционен план за 
родова рамноправност 

 
50.000,оо  

 

 
 Промовирање на локални акции за 
вработување на жените од Општина 
Mакедонска Каменица во соработка 
со Центарот за вработување ( 
организирање на јавна трибина и тв. 
емисија) 

 

100.000,оо

 

 
Едукација на жените за човековите 
права ( организирање на две трибини 
 

 

50.000,оо

 

 
Едукација за превентивна и 
навремена здравствена заштита на 
жените (организирање на две 
трибини 

 

50.000,оо

 

 
ВКУПНО: 

 
300.000,00

 



Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 16               страна 
 

4 
 

За реализација на претходно наведените активности средствата во износ од 
300.000,00 денари ке се обезбедат од општината, додека за дополнително финансирање 
на активностите ке бидат побарани средства од донатори. 
 
 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Македонска Каменица” 
 
 
Бр.07-264/1 
 04.02.2011                            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 Програма 

 
1.Се прогласува Програмата за активностите на Општина М.Каменица за 

поддршка на НВО секторот во 2011 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 269/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

 
Врз основа на член 22, а согласно член 36 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен  весник на Република Македонија” бр.5/02), Советот на ЕЛС Македонска 
Каменица на седницата одржана на 04.02.2011 година, донесе : 

 
ПРОГРАМА  

за активностите на Општина Македонска Каменица 
за поддршка на НВО секторот во 2011 година  

 
 

I. ЦЕЛИ  
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Основни цели на Програмата за активностите на општина Македонска Каменица  
за поддршка на НВО секторот во 2011 година се:  
1. Грижата за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со можностите.  
2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на 
граѓани.  
3. Афирмација на Општина Макердонска Каменица  како општина со развиена мрежа на 
НВО кои остваруваат соработка со НВО.  
 
II. АКТИВНОСТИ  
 

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Македонска Каменица  ќе 
ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и 
човечки ресурси.  

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:  
 - сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор,  
 - обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,  
 - давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и 

задоволуваат потреби на поголема група граѓани  
 - воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни 

интересни групи на делување,  
 - афирмација на Општина Македонска Каменица во државата и надвор од неа 

Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на Општина Македонска 
Каменица   ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од поширок 
интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области на делување на 
локалната самоуправа.  

 
III. ФИНАНСИРАЊЕ  
 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на 
Општина Македонска Каменица од спонзорства и донации.  
За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, 
квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2010 година, ќе бидат ангажирани 
дополнителни средства од Буџетот на општината.  
 
 
 Буџет од општина М.Каменица (во 

денари) 
ЗГ од областа на културата и 
традицијата 

        50.000,оо 

ЗГ од областа на социјалните 
прашање и толеранцијата 

         50.000,оо 

ЗГ од областа на спорт и рекреација         50.000,оо 
ЗГ  за хендикепирани лица         50.000,оо 
ЗГ од областа на екологијата         50.000,оо 
Вкупно:       250.000,00 
 
 
 
 
IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ  
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Освен со финансиски средства Општина Македонска Каменица активностите на 
здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:  
- покровителство;  
- доделување награди и признанија,  
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,  
- учество на промотивни и протоколарни средби.  
-организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,  
- организирање кампањи  
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на 
делување на општината.  
 
 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
 

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе се 
одвива преку општинската администрација на ЕЛС Македонска Каменица 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен 
гласник на Општина Македонска Каменица”.  
 
 
Бр.07- 270/1 
04.02.2011      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 Програма 

 
1.Се прогласува Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица 

во областа на промоцијата и комуникација со јавноста во 2011 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 267/1         Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
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        Врз основа на член 22 став 1 точка 13 и член 36 став 1, точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (“ Сл. Весник на РМ “бр. 5/02) ,Советот на Општина Македонска 
Каменица  на седницата одржана на 04.02.2011  година, донесе: 
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Македонска Каменица  во областа на промоција и 

 комуникација со јавноста во 2011 година 
 

1. РАМКА НА ПРОГРАМАТА 
       ОСНОВА 

 
Концептот на Односите со јавност како една  од суштинските компоненти на 

современиот менаџмент, во Република Македонија е релативно нов и непознат.  
Како континуиран процес што овозможува двонасочен проток на информации 

помеѓу општината и целните групи на граѓани, комуникациите со јавноста се еден од 
најзначајните сегменти од функционирањето на една локална самоуправа согласно 
највисоките европски и светски стандарди. 

Наспроти фактот што стартуваше и втората фаза на децентрализацијата, само мал 
број општини во Македонија  имаат лица за комуникација со јавноста и практикуват 
форми на зајакнување на комуникацијата со корисниците на услугите. 

Поради овие состојби ЗЕЛС иницираше креирање на мрежа на лица за односи со 
јавност во која активно е вклучена и Општина Македонска Каменица 

Покрај програмската определба, општината работи и на обезбедување и 
усовршување на просторните и техничките услови за комуникација што беше повод  за 
креирањето на едношалтерскиот систем  

Комуникацијата со јавноста е динамична, неретко флексибилна компонента на 
менаџментот во јавната администрација која има потреба од постојано менување и 
доусовршување 

Реализацијата на програмските определби на годишно ниво зависи од голем број 
внатрешни и надворешни фактори. 

Програмскиот пристап кон односите со јавноста се базира на меѓусебното разбирање 
и треба да претставува мост помеѓу внатрешната перспектива и надворешното 
позиционирање на општината. 

Бидејќи комуникацијата со јавноста опфаќа голем број на различни целни групи, 
мошне е важно наспроти флексибилноста точно да се утврдат програмските приоритети 
на годишно ниво. 

Од друга страна треба да се има во предвид дека во услови кога промотивните 
активности имаат висока цена на пазарот, неопходно е да се изнајдат форми на 
комуникација со која општината би допрела до целната група со вложување на помалку 
средства. 

Во изминатиот период тоа се постигнуваше преку објавување на информации во вид 
на соопштенија во локалните електронски медиуми , на Огласната табла во општината, 
печатени флаери или пак директна комуникација со претставници на целните групи. 

Во изминатава година Општина Македонска Каменица воспостави систем на 
комуникација со различни целни групи. Воглавно три носечки целни групи се во фокусот 
на ориентација на општината во надворешната комуникација: 

- Граѓаните корисници на услуги 
- Здруженијата на граѓани ( НВО секторот) 
- Медиуми 
Покрај овие три основни целни групи комуникацијата се остварува со голем број други 

целни групи со кои општината континуирано комуницира како што се: 
- Бизнис сектор 
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- Месни и урбани заедници 
- Домашни и меѓународни организации и фондации 
- Национални и локални институции 
- Фокус групи 
Покрај програмските определби на годишно ниво, разновидноста и бројноста на 

целните групи налага секојдневна работа и усовршување на комуникацијата со секоја 
целна група поединечно. 
 
       1.2.ОПРАВДАНОСТ 
       1.2.1. Приоритетни потреби: 
 

• Продлабочување на Комуникацијата со јавноста 
 
 Подготовката и имплементацијата на еден ваков програмски документ е од големо 
значење за континуираниот процес на информирање на граѓаните за сите активности на 
општината како и соработката со граѓаните во рамките на планирањето и реализацијата 
на сите идни активности од значење за развојот на локалната заедница. 
 Задоволството на граѓаните од услугите што им ги нуди општината зависи и од 
степенот на информираноста за видот на услугите и начинот на давањето на тие услуги. 
 Со цел да ги подобри условите за комуникација, ,воведен е едношалтерски систем 
преку  кој граѓаните ке можат на едно место да ги добиват услугите од урбанизам, 
даноци, општи правни работи, и се она што е во  надлежност на локалнта самоуправа 
согласно  Законот за локална самоуправа 
  Општина Македонска Каменица во 2011 година, согласно Програмата ќе работи 
на следниве приоритетни потреби: 

- Зајакнување на капацитетите за промоција и комуникација со јавноста; 
- Зајакнување на креативните капацитети за подготовка и реализација на 

кампањи за промоција на општината; 
- Интензивирање на комуникацијата со граѓаните; 
- Реализација на презентации и емисии посветени на работата на Општината 
- Редовна посета  на месните заедници и информирање на населението 
 
• Промоција 
 
Вклучување на промоција во буџетското планирање, преку која ќе се  овозможи 

достигнување на конкретни и мерливи резултати преку активности за подготовка и 
издавање на брошури, чија цел е презентација на резултатите и стратешките заложби за 
развој на локалнта заедница. 

Утврдувањето на постоечки капацитети за развој на промотивната активност, 
интерно во општинската администрација уште повеќе ја  нагласи потребата од 
искористување на постојните капацитети во реализација на атрактивен промотивен 
материјал. 

Промоцијата исто така овозможува интензивна соработка и размена на идеи со 
бизнис заедницата што е уште една придобивка за Општина Македонска Каменица 

Целта на оваа Програма е да обезбеди стратешки пристап во организирањето и 
спроведувањето на кампањи за промоција на Општина Македонска Каменица во текот на 
2011 година. 

Секоја кампања поради природата на проблемот или темата што ја третира бара 
поинаков приод, но сите без исклучок бараат креативност со која ќе се поттикне 
интересот на граѓаните да дознаат нешто повеќе за општината и услугите со кои 
општината може да им помогне. 
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1.2.2. Предложен пристап 
 
 Тимот на Општина Македонска Каменица  за управување со квалитет со кој 

раководи Градоначалникот, а во него работат раководните државни службеници од 
одделенијата, ќе ги разгледува предлозите за организирање на кампањи чија цел е 
промоција на општината во целост или промоција на одредена активност или услуга. 

Тимот ќе утврди пристап за промоција на општината за секоја кампања 
поединечно. 

Пристапот ќе се утврдува преку анализа на приоритетите, можностите, целните 
групи и ефектите што треба да се постигнат со кампањата. 
 

2.ОПИС НА ПРОГРАМАТА 
 
Генерална цел: 
Промоција на општината и воспоставување на добра комуникација со граѓаните во 

прилог на развојот на локална демократија и заедничко делување на планот на развој на 
локалната заедница во целина. 

 
 Цели: 
• Подготовка и реализација на кампањи за промоција и информирање на 

јавноста; 
• Продлабочување на комуникацијата со сите целни групи на граѓани - 

корисници на услуги; 
 
 Целни групи 
• Сите граѓани корисници на услуги 
• Здруженија на граѓани 
• Бизнис сектор 
• Медиуми 
• Потенцијални инвеститори 
• Туристи и посетители 
• Донатори 
• Меѓународни организации 
• Урбани и месни заедници 
• Претставници на збратимени општини и општини пријатели на Македонска 

Каменица 
 
 Активности  
Промоцијата и комуникацијата со јавноста ќе ги опфатат следните активности: 
• Подготовка и реализација на кампања за  услугите што можат да ги добијат во   

едношалтерската канцеларија 
( печатење на флаер, изработка и емитување на тв.и радио спот,    плакат) 

• Подготовка и реализација на кампања за јавна чистота и управување со цврст 
комунален отпад ( реализација и емитување на тв и радио спот, флаер, плакат) 

• Подготовка и реализација на кампања за наплата на даноци 
      ( реализација и емитување на тв и радио спот, флаер, плакат); 
• Презентации посветени на работата на општината; 
• Поставување на инфо киоск во  градското подрачје  
Треба да се има во предвид дека списокот на активности сублимирани во поимот 

“промоција” зависи од многу фактори како на пример од видот на активноста што се 
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промовира или целта што сакаме да ја постигнеме што оди во прилог на флексибилноста 
на програмата. 

 
 Очекувани резултати 
• Интензивирана промоција на општината 
• Зголемена информираност на граѓаните 
• Зголемено учество на граѓаните 
• Зголемен број на проекти со учество на НВО , бизнис секторот и медиумите 
• Зголемен број на инвеститори 
• Зголемен број на туристи и посетители 
 Очекувани продукти 
• Расположиви брошури и флаери за услугите што граѓаните можат да ги добијат  

во Инфо центарот и едношалтерскиот сервисен центар; 
• Расположиви брошури за кампањи од јавен интерес 
• Расположиви брошури за манифестации од меѓународно значење; 
• Подготвени и емитувани аудио и тв спотови 
 
3.ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
Покрај општинскиот тим во организацијата на програмата ќе се вклучат 

Градоначалникот и Советот на Општина Македонска Каменица кои со свои идеи и 
решенија можат да придонесат за успешна реализација на програмата. 

Сите предложени решенија ќе ги разгледуват сите учесници за секоја кампања 
поединечно. 

Во кампањите во зависност од околностите ќе бидат вклучени претставници на 
НВО секторот, бизнис секторо и медиумите. 

Развојниот тим ќе ги рагледува ефектите од секоја кампања. 
 
4.ОДРЖЛИВОСТ 
 
 Креативниот пристап, располживите човечки  и технички ресурси и 

флексибилноста на Програмата оди во прилог на одржливоста и усовршувањето. 
 

БУЏЕТ 
 

ОПИС Вкупно Општина 
Македонска 
Каменица (во 
денари) 

Други извори 
донации 

Подготовка и реализација на 
кампања за услугите што 
граѓаните можат да ги добијат во 
едношалтерската канцеларија ( 
печатење на флаер, изработка на 
плакат, изработка и емитување на 
ТВ  и радио спот) 

  
50.000,оо 

 

Подготовка и реализација на 
кампања за јавна чистота и 
управување со цврст комунален 
отпад ( реализација и емитување 
на тв и радио спот, флаер, 

 50.000,оо 
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плакат) 
 
Подготовка и реализација на 
кампања за наплата на даноци ( 
изработка на флаер, ТВ и радио 
спот, плакат) 

 50.000,оо  

Презентации посветени на 
работата на општината 

 30.000,оо  

Поставување на инфо киоск во 
централното градско подрачје  

 30.000,оо  

Непредвидени трошоци  20.000,оо  
ВКУПНО  230.000,00  

 
 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на  објавувањето во 
“Службен гласник” на Општина Македонска Каменица. 

 
 
Бр. 07-268/1    Совет на ЕЛС Македонска Каменица 
04.02.2011 година           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 
За прогласување на Програма 

 
1.Се прогласува Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица 

во областа на локален економски развој за 2011 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 259/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 

Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен  
весник на Република Македонија” бр.5/02),и член 21 од Статутот на општина Македонска 
Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица “ бр. 4/2005), Советот на Општина 
Македонска Каменица на седницата одржана на 04.02.2011 година, донесе 
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ПРОГРАМА  
за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на  

локален економски развој во 2011 година 
 

 
Рамка на програмата  
 

 Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува: 
 „Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; 
утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална економска 
политика; поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на 
претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето и 
развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство”. 
 Оваа област е предмет на уредување со следните закони:  
- Закон за трговија („Сл. весник на РМ” бр. 16/04) 
- Закон за угостителска дејност („Сл. весник на РМ” бр. 62/04) 
- Закон за вршење на занаетчиска дејност („Сл. весник на РМ” бр. 62/04) 
- Закон за  туристичка дејност („Сл. весник на РМ” бр. 62/04) 
- Закон за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ” бр. 38/04) 
- Закон за трговски друштва („Сл. весник на РМ” бр. 28/04). 
 Горенаведените закони вклучуваат одредби со кои што се уредени одредени 
надлежности на Општината. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни 
акти односно активности, кои што треба да се донесат односно превземат. Напорите на 
Општина Македонска Каменица во 2010 година ќе бидат насочени кон ревидирање на 
дел од постоечките акти, како и донесување на нови, со цел исполнување на 
надлежностите на локалната самоуправа согласно законските одредби во оваа област.   
   
 Развојни приоритети 
 
 Програмата за активностите на Општина Макредонска Каменица  во областа на 
локалниот економски развој во текот на 2011 година ќе биде насочена кон поддршка на 
локалниот економски развој според утврдените развојни правци во Стратегијата за 
локален економски развој . Во 2011 година Општината ќе ги насочи своите активности кон 
поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на 
локално ниво, поддршка на рурален развој и промоција на алтернативни форми на 
туризам – како можност за создавање на дополнителни приходи во општината и нови 
вработувања. 
 
 
 Цел  
 
 Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој 
преку реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби  
на Општина Македонска Каменица.  
  

Програмски активности 
 

  Проектите на Општина Македонска Каменица во областа на локалниот економски 
развој ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на Општината, согласно 
надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети. За реализација на 
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активностите во 2011 година, тековните задачи ќе се однесуваат на воспоставување и 
ажурирање на интегрирана база на податоци за МСП секторот во општината, давање на 
консултантски услуги на МСП секторот, организирање на обуки, семинари и работилници 
за МСП, состаноци со МСП по дејности, посредување при вработување во МСП, како и 
остварување на контакти и соработка со релевантни домашни и меѓународни 
организации и институции.  
 Општина Македонска Каменица ќе се вклучи во организирање на кампањи и 
саемски промоции за поддршка на активностите за локален и регионален економски 
развој, поддршка на бизнис секторот и промоција на инвестиции. 
 Програмата за локален економски развој ќе ја поддржува реализацијата на 
инвестициските проекти преку активности за промоција на општинските потенцијали, 
капацитети како и одредени олеснувања кои ги нуди општината за започнување на нови 
бизниси и привлекување на инвестиции. 
 
 Предвидените активности, генерално можат да се групираат во:  
 
 Поддршка на локалниот економски развој  
 

 
Ред. 
бр. 

Активности Предвидени 
средства (ден.) 

1. 
Обука на бизнис секторот за пристап до донаторски средства 
и изработка на апликации во рамки на ИПА – Инструментот за 
предпристапна помош 

100.000,оо 

   2. Превод и печатење на Профил и Стратегија за локален 
економски развој на ЕЛС Македонска Каменица 100.000,оо 

3. Учество на општината во формирање на центар за едукација 
и информирање 100.000,оо 

4. Изработка на физибилити студија за искористување на 
алтернативни извори на енергија 100.000,оо 

5. Изработка и печатење на туристички водич за Македонска 
Каменица 150.000,оо 

6. Подготовка и печатење на промотивни материјали    50.000,оо 
7. Настап на саемски манифестации 50.000,оо 

ВКУПНО: 650.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
Поддршка на регионалниот економски развој  
 

 
Ред. 
бр. 

Активност Предвидени 
средства (ден.) 

1. Учество во финансирање на Центарот за  развој на Источно 
планскиот регион  1.000.000,оо 
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2. Учество во регионални проекти 1.000.000,оо 

ВКУПНО: 2.000.000,00 
 
  
Финансирање  
 
 Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна 
вредност од 2.650.000,оо денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на 
Општина Македонсака Каменица за 2011 година и кофинансирани од страна на домашни 
и меѓународните институции, агенции и фондации.  

 
 

 Распоредување на буџетските средства 
 
  Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на 
Општината.  

 
 Завршни одредби 
 

  Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи 
реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува 
иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на 
нејзините цели.  
  
 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Македонска Каменица”.  

 
  
Бр. 07-260/1     Совет на ЕЛС М.Каменица 
04.02.2011 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 
За прогласување на Програма 

 
1.Се прогласува Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица 

во областа на меѓународната соработка за 2011 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 

Бр.08- 261/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
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Врз основа начлен 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен 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 Општина М.Каменица  на седницата одржана на 04.02.2011 година, донесе:  
 

ПРОГРАМА  
за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на  

меѓународната соработка во 2011 година  
 

  
 Рамка на програмата  
 
 Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од приоритетните прашања 
во рамките на заложбите за динамичен развој на Општина Македонска Каменица. И 
покрај фактот што меѓународната соработка ќе биде во фокусот на вниманието по 
официјалниот старт на имплементацијата на втората компонента од Инструментот за 
предпристапна помош - ИПА, постоењето и одржувањето на оваа Програма оди во 
прилог на зајакнувањето на капацитетите на општината на планот на меѓународната 
соработка.  
 Досега, меѓународната соработка се остваруваше најмногу преку организацијата 
на културни манифестации од меѓународен карактер и недостигаа конкретни активности 
за продлабочување на соработката во сите области од работата на локалната 
самоуправа, а особено на планот на креирање и имплементација на заеднички проектни 
активности.  
 Според најавите од Делегацијата на Европската Комисија, во периодот што следи 
ќе се отворат можности за интензивирање на меѓународната соработка и на планот на 
инфраструктурниот развој и локалната економија како и на планот на регионалниот 
развој.  
 Општина Македонска Каменица веќе има воспоставено добра меѓународна 
соработка со општина Симитлии  и Белица, Република Бугарија на планот на размена на 
информации и искуства, како и иницирање на заеднички проекти. Наши уметници и 
престојуваа на значајни културни манифестации во Република Бугарија, а меѓународната 
соработка во голема мера ја продлабочија и традиционалните културни манифестации на 
Општината од меѓународен карактер.  
 Евроинтегративните процеси отвораат многу можности за соработка и поврзување 
на регионите на територијата на Европа и што е најзначајно за општините и соработка на 
ниво на локална самоуправа.  
 Ова е особено значајно во процесот на идентификација на општини од странство, 
потенцијални партнери за реализација на комплементарни и комплексни проекти во 
рамките на ИПА.   
 Во тек от на 2011 година Општина Македонска Каменица ќе работи на 
продлабочување на постоечките соработки и проширување на соработка и контакти со 
други општини и во останати области, од интерес за економски развој на Општината и 
нејзино пошироко промовирање. Во прилог на ова е и заложбата за проширување и 
продлабочување на соработката на Општината со дипломатските претставништва во 
земјава.  
 Во 2011 година меѓународната соработка покрај на интензивирањето на 
културната соработка ќе се фокусира на зајакнување на можностите и реализација на 
конкретни проекти .  
 Од особена важност е реализацијата на проекти во областа на:  
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• локалниот економски развој и инвестиционите програми, посебно остварување на 
бизнис соработки;  

• зајакнувањето на капацитетите во контекст на подобрување на услугите на 
граѓаните преку размена на позитивни искуства;  

• заштитата на животната средина и природата; 
• алтернативни форми на туризам; 
• обновливи извори на енергија; 
• урбанистичко планирање;  
• образование; 
• спорт и култура.  

 
 
 Генерална цел 
 Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната соработка 
преку реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните 
процеси.  
 
 Конкретни цели 

• Продлабочување на  меѓународна соработката ;  
• Реализација на заеднички активности и проекти;  
• Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;  
• Можности за туристичка и економска промоција на Македонска Каменица.  

 
 Активности  
 Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните 
активности:  

• Интензивирање на комуникацијата со  градови  од соседните држави и пошироко 
на Македонска Каменица со користење на можностите на глобалната Интернет 
мрежа;  

• Организиран престој на делегации во Македонска Каменица;  
• Организирани посети на Градоначалнкот, членовите на Советот на Општината и 

претставници на општинската администрација во збратимени градови на 
Македонска Каменица;  

• Организирање на средби и утврдување на конкретни активности;  
• Аплицирање на заеднички проекти во рамките на евроинтегративните процеси;  
• Размена на искуства;  
• Примена на стекнатите позитивни искуства;  
• Организирано учество на претставници на културно уметнички друштва, групи и 

индивидуални уметници на значајни културни и спортски манифестации. 
  

 На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот и 
општинската администрација ќе учествува и Советот на Општината, чии членови ќе бидат 
вклучени во процесите на взаемни посети и размена на искуства со збратимените 
градови. Од особена важност е Советот на општината активно да учествува со свои 
иницијативи во продлабочувањето на меѓународната соработка, посебно покренати од 
страна на Комисијата за евроинтеграции при Советот на Општина Македонска Каменица  
 
 Секоја реализирана активност ќе биде од корист на граѓаните и можностите за 
интезивирање на развојот на локалната заедница, што како повратен ефект ќе обезбеди 
дополнителни приходи и ќе ја оправда Програмата и нејзината одржливост.  
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Ред. 
бр. 

 
Активност 

Предвидени 
средства (ден.) 

1. Организиран престој на делегации во Македонска 
Каменица 200.000,оо 

2. 
Организирани посети на Градоначалникот, членовите 
на Советот на Општината и претставници на 
општинската администрација 

150.000,оо 

3. Кофинансирање на заеднички проекти во рамките на 
програма за прекугранична соработка  500.000,оо 

4. 
Сопствено учество на општината во проект за 
реконструкција и реновирање на културни и 
религиозни центри и кофинансирање на ИПА проекти 

1.000.000,оо 

5. 
Организирано учество на групи и поединци од 
општината на значајни манифестации, саеми и 
работилници во странство 

150.000,оо 

ВКУПНО: 2.000.000,00 
  
 
 

Финансирање  
 Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна 
вредност од 2.000.000,оо  денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на 
Општина Македонска Каменица  за 2011 година и кофинансирани од страна на домашни 
и меѓународните институции, агенции и фондации.  

 
 Распоредување на буџетските средства 
  Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на 
Општината.  

 
 Завршни одредби 

  Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој и Комисијата за 
евроинтеграции го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа 
Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со 
остварувањето на нејзините цели.  
  
 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Македонска Каменица”.  

 
  
 
 
 
Бр. 07-262/1 
04.02.2011 год.            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 Програма 

 
1.Се прогласува Програмт за активностите на Општина македонска Каменица во 

областа на спорт и млади во 2011 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 271/1           Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен  весник на Република Македонија” бр.5/02),член 21 од Статутот на ЕЛС 
Макједонска Каменица („Сл.гласник на општина Македонска Каменица“ бр.4/2005)  
Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на 04.02.2011 година, 
донесе : 

 
ПРОГРАМА  

за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на 
спорт и млади во 2011 година  

 
I. ЦЕЛИ  

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица  
во областа на спорт, млади   во 2011 година се:  

 1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-
рекреативниот живот во градот.  

 2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности 
на граѓаните,особено младите и здруженијата на граѓани.  

 3. Афирмација на Општина Македонска Каменица во која особено внимание се 
посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и 
организирање на нивните слободни активности.  

 
II. АКТИВНОСТИ 

За реализирање на целите на оваа Програма Оппштина Македонска Каменица ќе 
ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и 
човечки ресурси.  

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на 
континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот 
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спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и ја 
афирмираат Македонска Каменица  во државата и надвор од неа.  
 

 
 
III. ФИНАНСИРАЊЕ  

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на 
Општина Македонска Каменица, од соодветни спортски сојузи во државата, од 
Агенцијата за спорт и млади, спонзорства и донации.  

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата 
актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2011 година, ќе бидат 
ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.  
 
IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ  

Освен со финансиски средства спортските манифестации и надежните  
талентирани млади спортисти  Општината ќе ги помага и со:  
- почесно покровителство;  

Р. бр. Активност Носител Предвидени средства 
од Општина 

Македонска Каменица  
1. Турнир во мал 

фудбал 
Општина 
Македонска 
Каменица 

150.000,оо 

2. Отворена 
забавна 
фудбалска школа 

Општина 
Македонска 
Каменица 

100.000,оо 

3. 
 
 

Поддршка на 
кошаркарски 
клубови 
од М.Каменица 

Општина 
Македонска 
Каменица 

50.000,оо 

4 Подршка на ФК 
„Каменица Саса “ 
М.Каменица 
 

Општина 
Македонска 
Каменица 

360.000,оо 

5. Поддшка на 
ракометни 
клубови 
Од М.Каменица 
 
 

Општина 
Македонска 
Каменица 

 
50.000,оо 

 
 
 

 
 

6. 
 

 

Други 
непредвидени 
трошоци за 
подршка на спорт 
и млади во 
државата 
 
 
 
 

 
Општина 
М.каменица 

50.000,оо 

 
                                                             Вкупно: 

760.000,00 
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- доделување награди и признанија,  
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,  
- учество на промотивни и протоколарни средби.  

Општината на младите ќе им помага преку:  
-организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес  

  
 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник 
на Општина Македонска Каменица”.  
 

 
 

Бр. 07-272/1     Совет на ЕЛС М. Каменица 
04.02.2011 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 
За прогласување на Програма 

1.Се прогласува Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица 
во областа на социјалната заштита во 2011 година 

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

 
 
Бр.08-265/1        Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 

весник на РМ” бр.5/02) и чл.6, став 1 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РМ-
бр.21/06), Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на 
04.02.2011 година, донесе: 

 
П Р О Г Р А М А 

за активностите на Општина Македонска Каменица 
во областа на социјалната заштита во 2011 година  

 
I.ЦЕЛИ  

Основни цели на оваа Програма се :  
 - Обезбедување активен однос на Советот на Општина Македонска 
Каменица кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа 
на социјалната заштита;  
 - Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;  
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 - Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;  
 - Подобрување на стандардот на граѓаните;  
 - Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна 
возраст;  
 - Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на 
програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со 
посебни потреби.  

II.АКТИВНОСТИ  
Активностите на Општина Македонска Каменица во областа на социјалната 

заштита ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување 
на целите на оваа Програма и тоа:  
  - Создавање услови за формирање сервис за дотур на храна и лекови и грижа на 
стари и изнемоштени лица;  
 - Продолжување со проектот Народна кујна со проширување на опфатот на 
корисници од руралните средини;  
 - Помош за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди;  
 - Помош на социјално загрозени семејства;  
 - Помош на лица – жртви на семејно насилство;  
 - Промовирање на родовата рамноправност; 
 
 

 
   
Активности 
 

Дотација  
2010 

     Буџет         
Донација 

Сопстве
ни 
приходи 

1 Сервис служба за дотур на 
храна и лекови на стари и 
изнемоштени лица 

  
100.000,оо 
 

  

2 Организирање на едукации за 
превентива и надминување 
на социјалните проблеми 
поврзани со малолетничкото 
девијантно однесување 

  
100.000,оо 
 
 
 

  

3 Промовирање на родовата 
рамноправност 

  
50.000,оо 

  

4 Набавка на социјални пакети 
за семејства погодени од 
несреќа и елементарни 
непогоди 

  
 
100.000,оо 

  

5 Печатење на промотивен 
материјал 

  
50.000,оо 

  

6 Помош на социјално 
загрозени лица и 
новороденчиња 

  
800.000,оо 

  

  
Вкупно 

  
1.200.000,00 

 
 

 
 

 
 
III. ФИНАНСИРАЊЕ  
 Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе се 
финансираат од средствата на Министерството за труд и социјална политика и Буџетот 
на Општина Македонска Кам еница предвидени за 2011 година.  
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При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Македонска Каменица ќе ги 
поддржи институциите и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите од 
социјалната сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од:  
- Министрерството за труд и социјална политика на Република Македонија;  
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;  
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;  
 
 IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА  

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебна ставка во 
Буџетот на општината.  

Дополнителни, проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени дејности 
и Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Советот на Општина 
Македонска Каменица.  
 
V. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ  

Други форми на активности со кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на Општина 
Македонска Каменица се:  
- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага 
општината,  
- Организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници на 
општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.  
 
  VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Комисијата за општествени дејности  го следи реализирањето на оваа Програма, 
покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето 
на нејзините цели и активности. 

 Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
Сл.гласник на Општина Македонска Каменица. 
 
 
Бр.07-266/1 
04.02.2011 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 Програма 

 
1.Се прогласува Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица 

во областа на културата за 2011 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
Бр.08- 279/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот    за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија ” бр.5/02),и член  21 од Статутот на 
општина Македонска Каменица („ Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005) 
Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден  04.02.2011 
година донесе: 

 
 ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на 
културата во 2011 година 

 
 
I. ЦЕЛИ 
Основни цели на оваа Програма се: 

• Обезбедување на активен однос на Советот на Општина Македонска Каменица  кон 
задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата; 

• Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Македонска 
Каменица  

• Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на 
културата. 
 
II. АКТИВНОСТИ 
 
Активностите на Општина за реализирање на оваа Програма ќе бидат 
насочени кон 
Поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа 
Програма и тоа: 

• Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно 
уметнички манифестации; 

• Реализација на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно 
обележје на Општина Македонска Каменица; 

• Создавање услови за гостување на еминенти уметници од Република 
Македонија и странство во Општина Македонска Каменица; 

• Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна 
основа со збратимените градови на  Општина Македонска Каменица 

• Остварување на продуктивна соработка со меѓународни 
асоцијации,организации и фондации кои го помагаат развојот на културата 
во локалните заедниц 

 
Мин. за 
култура 

Буџет 
Општина 

Македонска 
Каменица 

Сопствени
Приходи 

Донација 
 

Новогодишна програма   
200.000,оо 

  

Ден на Општина 28 
Август 

 350.000,оо   

Каменичко културно 
лето 

 300.000,оо   

КИЦ„Романса„  300.000,00   
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III. ФИНАНСИРАЊЕ 
Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од 
средства на Министерството за култура, од Буџетот на Република Македонија, од 
донации и од  Буџетот на Општина Македонска Каменица  за 2011 година. При 
реализирање на Програмата, Советот на Општина Македонска Каменица  ќе ги 
поддржи институциите и здруженијата  на граѓани  кои ќе реализираат 
проекти поврзани културата.  

 
IV. Манифестации поддржувани со други форми на активности 

Ден на Општината 
За 28 Август, Денот на Општина Македонска Каменица се подготвува посебна програма 
проследена со содржини од областа на културата, свечената седница на Советот на 
Општина Македонска Каменица и оддавање почит на значајни личности. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во  „Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 
 

 
  
Бр.07-280/1      Совет на ЕЛС М.Каменица 
04.02.2011 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 
За прогласување на Програма 

 
1.Се прогласува Програмата за активностите на ЕЛС М.Каменица во областа на 

образованието за 2011 година 

Меѓународна културна 
соработка 

 20.000,оо   

КУД Вера Јоциќ  60.000,оо   
Промоции на книги  20.000,оо   
Други непредвидени 
културни настани ( 
организирање на 
собори во Месните 
самоуправи) 

 50.000,оо   

Вкупно:  1.300.000   
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2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 
 
Бр.08- 257/1              Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и  член 21 од Статутот на општина 
Македонска  Каменица („Сужбен гласник на општина Македонска Каменица “ бр4/2005) 
Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година 
донесе: 

П  Р  О Г  Р  А  М  А 
За активностите на ЕЛС Македонска Каменица во областа на образованието 

во 2011 година 
I.ЦЕЛИ 

Активен однос на Советот на Општина Македонска Каменица  кон задоволување на 
потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието;  
- Планирање на развојот на образованието  
- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес;  
 
 
II. АКТИВНОСТИ  

Активностите на Општина Македонска Каменица во областа на образованието во 
2010 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за 
остварување на целите на оваа Програма  

 
Р.б Наменска  дотација по соодветна програма износ 
1. Основно образование- блок дотација 40.708.000,00 
2. Средства од Буџетот на општината-основно 

образование 
3. Самофинансирачки- основно образование 3.000.000,00 
4. Донации основно образование 
5 Средства од Буџетот на општината-средно 

образование 
1.100.000,00 

6. Самофинансирачки- средно образование 
7. Средно образование-блок дотација 15.552.000,00 
8. Донации од МОН 
 Вкупно: 60.360.000,00 

 
 

Р.бр. 
 

Активност 
 

Носител 
Предвидени средства 

 
 

Вкупно 
МОН

 
Општина 

 
Донација

 
Соп. 

приходи 
 
1. 
 
 

Манифестација 
по повод 
започнувањето  и 
завршувањето на 
на школската год 

Општина 
Македонска 
Каменица 
 

 80.000,оо    
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2. Поддршка на 
наставниот кадар 
за обука и 
професионалното 
усовршување 

Општина 
Македонска 
Каменица 

 30.000,оо    

3. Прогласување на 
најдобар 
наставник во 
основното 
образование 

Општина 
Македонска 
Каменица 

 10.000,оо    

4.  Прогласување на 
најдобар 
наставник во 
средното 
образование 

Општина 
Македонска 
Каменица 

 10.000,оо    

5. Прогласување на 
најдобар ученик 
во основното 
образование 

Општина 
Македонска 
Каменица 

 10.000,оо    

6. Прогласување на 
најдобар ученик 
во средното 
образование 

Општина 
Македонска 
Каменица 

 10.000,оо    

 Вкупно:   150.000,00    
 

 
 

III. ФИНАНСИРАЊЕ  
Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе се 

финансираат од средства на Министерството за образвание и наука, од сопствени 
приходи на училиштата, од донации и од Буџетот на Општина Македонска Каменица за 
2011 година.  

При реализирање на Програмата,Советот на Општина Македонска Каменица ќе ги 
поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од областа 
на образованието финансирани од други инвеститори – заинтересирани партнери, 
фондации, бизнис секторот и сл.  
 

IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ  
 Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:  

 - обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која 
располага општината;  

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Македонска Каменица”.  
 

Бр. 07-258/1 
04.02.2011 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 Изјава 

 
1.Се прогласува Изјавата за исполнување на услови 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 283/1          Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весники на 

Република Македонија“ бр. 5/2002) а во врска со Законот за задолжување на Република 
Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по роектот „ 
Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 88/10),Советот на општиана М.Каменица на седницата одржана на ден 
04.02.2011 година ја  дава следната : 

 
 

И  З  Ј  А  В  А 
Дека ЕЛС М.Каменица ги исполнува следните услови 

 
Општина Македонска Каменица има формирано јавно претпријатие „Камена Река“. 
Јавното претпријатие „ Камена Река“ ги покрива услугите кои се однесуваат на 

водоснабдување и одведување на отпадни води и не е оптоварено со долгови кои би го 
довеле во прашање неговото функционирање. 

Јавното претпријатие  „Камена Река“ со утврдената тарифа овозможува 
покривање на трошоците за тековното и идно функционирање и одржување на Проектот 

Проектите  со кои ќе аплицира општината ќе бидат одобрени со одлука од Советот 
на општината, за секој проект посебно. 

Сите досега финансирани проекти за водоснабдување и одведување на отпадни 
води во општина М.Каменица од донации од државата или меѓународни институции се 
реализирани и се во функција. 

Доколку општината не ги исполни условите од дадената изјава се обврзува да ги 
врати средствата  во целост. 
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Бр. 07-284/1      Совет на ЕЛС М.Каменица 
04.02.2011 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 
За прогласување на Одлука 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 299/1             Градоначалник 
04.02.2011 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 04.02.2011 година донесе: 

 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За надомест на трошоци 

 
 
 

Член 1 
 

Трошоците за приклучок на електрична енергија и вода (комунални услуги) за 
зградите на месните самоуправи, во кои се одржуваат собири на месното население од 
населените места  на територијата на општина М.Каменица   - с.Луковица, с.Тодоровци, 
с.Саса. с.Цера,с.Моштица, с.Дулица, с.Косевица и с.Костин Дол,   ќе бидат надоместени 
од Општина Македонска Каменица. 

 
 

Член 2 
 

Средствата за надомест на приклучоците ќе бидат обезбедени од Буџетот на 
општина М.Каменица. 
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Член 3 

 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен 

гласник на општина М.Каменица. 
 
Бр. 07-300/1 
04.02.2011 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 изменување на Одлуката за извршување на Вуџетот 

на општина нМ.Каменица за 2011 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 253/1            Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

 
 
 
     Врз основа на член 36,став 1 ,точка 2 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник  на 
Р.М бр.5/2002),член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локална 
самоуправа(Службен весник на Р.М бр.61/2004,96/2004 и 67/07) и член 21 став 1 точка 4 
од Статутот на општина М.Каменица (Сл.Гласник  на општина М.Каменица бр.4/2005) 
Советот на општина М.Каменица на седницата на ден  04.02.2011  година   донесе:   
 
            

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката  за извршување на Буџетот на 

општина М.Каменица за  2011 година 
 

Член 1 
 

Во  член 9 став 2 од Одлуката за извршување  на Буџетот на општина М.Каменица 
бр. 07-1649/1 од 24.12.2010 година („Службен гласник на општина М.Каменица бр. 
15/2010) бројот 75,30 се заменува со 73,85 денари. 
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Член 2 
 

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

 
Бр. 07-254/1 
04.02.2011 г. 
М.Каменица                      Совет на ЕЛС 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 Програма  

 
1.Се прогласува Програмата за работа на Советот на ЕЛС М.Каменица 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 255/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

 
Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za lokalnata samouprava (Slu`ben vesnik na 

RM br. 5/02), Sovetot na Op{tina M. Kamenica  na sednicata odr`ana na 04.02.2011 
godina donese:  
   
   

P R O G R A M A  
za rabota na Sovetot na op{tina Makedonska Kamenica za 2011 godina  

   
   

1. OP[T DEL  
Spored nadle`nostite {to se opredeleni so Ustavot na R.Makedonija, Zakonot za 

lokalnata samouprava, Statutot i Delovnikot za rabota na Sovetot na op{tina 
Makedonska Kamenica, Sovetot donesuva Programa za rabota za 2010 godina.  
      Vo Programata se obele`ani osnovnite ramki i nasoki za rabota na Sovetot vo 
kalendarskata 2010 godina soglasno nadle`nostite koi se vo ingerencii na Sovetot 
na op{tina Makedonska Kamenica. Programata ovozmo`uva transparentnost vo 



Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 16               страна 
 

31 
 

rabotata na Op{tinata i e otvorena za postojano pro{iruvawe i dopolnuvawe 
soglasno so uka`uvawa na zainteresirani subjekti i poedinci od Op{tinata.  

   
2. POSEBEN DEL  
 
2.1.Prvo tromese~ie - period Januari - Mart 2011 godina  
   
1. Donesuvawe na Programa za rabota na Sovetot na Op{tina M.Kamenica za 2011 
godina. 
Izrabotuva: Komisija za izgotvuvawe na Programata za rabota na Sovetot na 
Op{tina M.Kamenica  
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica.  
   
2. Izve{taj za realizirawe na Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te na 
podra~jeto na Op{tina M.Kamenicaza 2010 godina.  
Izrabotuva: Op{tinska administracija  
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica.  
   
3. Izve{taj za realizirawe na Programata za izgradba, rekonstgrukcija i 
odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici vo Op{tina M..Kamenica za 2010 godina.  
Izrabotuva: Op{tinska administracija  
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica.  
   
4. Izve{taj za realizirawe na Programata za izrabotka, izmeni i dopolnuvawe na 
Urbanisti~ki planovi na teritorijata na Op{tina M.Kamenica za 2010 godina.  
Izrabotuva: Op{tinska Administracija  
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica.  
   
5. Izve{taj za realizacija na Programata za aktivnostite na Op{tina M.Kamenica 
vo oblasta na za{titata i spasuvaweto i protivpo`arnata za{tita za 2010 godina.  
Izrabotuva: op{tinskata administracija - TPPE  
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica.  
   
6. Izve{taj za raboteweto na JP Kamena Reka M.Kamenica so godi{na presmetka 
za periodot od 01.01. do 31.12. 2010 godina.  
Izrabotuva:  JP Kamena Reka M. Kamenica.  
Donesuva: Upraven odbor na JP Kamena Reka M. Kamenica.  
Dava soglasnost: Sovet na Op{tina M. Kamenica  
   
 
7. Izve{taj za raboteweto na JP Doming M. Kamenica za 2010 godina  
Izrabotuva: JP Doming M.Kamenica  
Donesuva: Upraven odbor na JP Doming M.Kamenica  
Dava soglasnost: Sovet na Op{tina M. Kamenica  
   
8. Izve{taj za rabotata na:  
- OU,,Kiril i Metodij,, M.Kamenica za 2010 godina  
- Detska gradinka ,,Bambi,, M.Kamenica  
Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova  
Donesuva: U~ili{niot odbor na ustanovata.  
   
9. Izve{taj za rabotata na:  
- Detska gradinka ,,Bambi,, M.Kamenica za 2010 godina 
Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova  
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Donesuva: U~ili{niot odbor na ustanovata.  
 
10. Zavr{na smetka na:  
- OU,,Kiril i Metodij,, M. Kamenica za 2010 godina.    
Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova  
Donesuva: U~ili{niot odbor na ustanovata.  
 
11. .Zavr{na smetka na:  
- Detska gradinka ,,Bambi,, M.Kamenica za 2010 godina    
Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova  
Donesuva: U~ili{niot odbor na ustanovata 
   
12. Zavr{na smetka na Buxetot na:  
-Op{tina M.Kamenica za 2010 godina.  
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica  
Izrabotuva: Op{tinska administracija  

 
 
 
 
 
       

 2.2. Vtoro tromese~ie - period April - Juni 2011 godina  
   
   

1. Plan za za{tita i spasuvawe od prirodni nepogodi, epidemii, epizotii, 
epifitotii i drugi nesre}i za podra~jeto na Op{tina M.Kamenica  
Izrabotuva: op{tinskata administracija vo sorabotka so Direkcijata za za{tita i 
spasuvawe.  
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica  
   
2.Programa za odbele`uvawa na zna~ajni praznici, nastani i li~nosti.  
Izrabotuva: Odbor za odbele`uvawe na zna~ajni praznici, nastani i li~nosti.  
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica    
 
3. Informacija za sostojbata na sportsktie tereni i objekti so predlog na merki.  
Izrabotuva: Komisija za javni dejnosti. 
Usvojuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica  
 
4. Informacija za celokupniot imot na Op{tina M.Kamenica.  
Izrabotuva: Op{tinska administracija  
Usvojuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica  
   
5. Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina M. Kamenica za prvo 
tromese~ie  vo 2011 godina.  
Izrabotuva: Op{tinska administracija.  
Usvojuva : Sovet na Op{tina M. Kamenica.  
   
6. Donesuvawe, izmenuvawe i dopolnuvawe na urbanisti~kite planovi vo Op{tina 
M. Kamenica vo tekot na 2011 godina. Realizacijata }e bide vo tekot na celata 
godina soglasno postapkite za nivno donesuvawe.  

   
3.3. Treto tromese~ie - period Juli - Septemvri 2011 godina  
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1. Programa za proslavuvawe na 28 Avgust  
Izrabotuva: Odbor za odbele`uvawe na zna~ajni praznici, nastani i li~nosti, vo 
sorabotka so KIC Romansa  
Usvojuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica  
   
2. Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina M. Kamenica za vtoro 
tromese~ie  vo 2011 godina.  
Izrabotuva: Op{tinska administracija.  
Usvojuva : Sovet na Op{tina M. Kamenica  

   
 3. Informacija za naplata na komunalnite taksi vo 2011 godina.  
Izrabotuva: Oddelenie za finansii, danoci i LER  

      Usvojuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica  
   

4. Izve{taj za izvr{uvawe na buxetot na Op{tina M. Kamenica za tretoto 
tromese~ie vo 2011 godina.  
Izgotvuva: Op{tinska administracija  
Usvojuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica. 
 
5. Godi{en Izve{taj za javna bezbednost na podra~jeto na op{tina Makedonska 
Kamenica 
Izgotvuva: P.S. Makedonska Kamenica 
Usvojuva:  Sovet na Op{tina M.Kamenica 

   
     

4.4. ^etvrto tromese~ie - period Okotmvri - Dekemvri 2011 godina  
 
1. Informacija za po~etokot na {kolskata godina, sostojbite vo pret{koliskite 
ustanovi, osnovnite u~ili{ta i srednoto u~ili{te 
Izrabotuva: Komisija za javni dejnosti.  
Usvojuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica  
   
2. Godi{na programa za rabota na: 
- OU,,Kiril i Metodij,, M.Kamenica za 2011/2012 godina.  

      Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova. 
      Donesuva: U~ili{niot odbori na ustanovata.  
 
 

3. Godi{na programa za rabota na: 
- Detska gradinka ,,Bambi,, M. Kamenica za  2011/2012godina  

      Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova. 
Donesuva: U~ili{niot odbor na ustanovata 
   
4. Godi{na programa za rabota na: 
-Sredno op{tinsko u~ili{te Mile Janevski-Xingar za 2011/2012 godina  

      Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova. 
Donesuva: U~ili{niot odbor na ustanovata 
 
5. Programa za odr`uvawe na ulicite vo zimski uslovi vo Op{tina M. Kamenica 
za 2011/2012 godina 
Izrabotuva: Op{tinska administrcija  
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica                                         
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6. Buxet na Op{tina M. Kamenica za 2012 godina  
Izrabotuva: Op{tinska administracija  
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica  

 
   

7. Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto na Op{tina 
M.Kamenica za 2012 godina.  
Izrabotuva: Op{tinska administracija  
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica  
   
8. Programata za komunalni dejnosti na Op{tina M. Kamenica za 2012 godina.  
Izrabotuva: Op{tinska administracija  
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica  
   
9. Programa za izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici 
vo Op{tina M..Kamenica za 2012 godina.  
Izrabotuva: Op{tinska administracija  
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica  
   
10. Programata za izrabotka na urbanisti~ki planovi na teritorijata na Op{tina 
M.Kamenica za 2012 godina.  
Izrabotuva: Op{tinska administracija  
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica  
   
   
11. Programata za aktivnostite na Op{tina M. Kamenica vo oblasta na za{titata i 
spasuvaweto i protivpo`arnata za{tita za 2012 godina.  
Izrabotuva: Op{tinskata administracija.  
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica 
 
 
3.NORMATIVEN DEL  

So ovoj del od Programata za rabota na Sovetot na Op{tina M. Kamenica se 
obrabotuva normativnata dejnost na Sovetot {to treba da se izvr{uva vo tekot na 
2011 godina, koja se odnesuva vo donesuvawe na normativni akti za usoglasuvawe na 
postojnite propisi vo izminatiot period od strana na Sovetot vrz osnova na 
propisite {to }e bidat doneseni vo 2011 godina.  

4. ZAVR[EN DEL  
    
Za izvr{uvawe na Programata se zadol`uvaat predlaga~ite, izgotvuva~ite i site 
ostanati u~esnici da se pridr`uvaat na rokovite utvrdeni so Programata. Vo tekot na 
2011 godina, Sovetot na Op{tina M. Kamenica }e gi razgleduva i site dopolnitelni 
pra{awa {to }e proizlezat do tekovnoto rabotewe na ELS M. Kamenica. 
Izvr{uvaweto na programata }e zavisi od zakonskite i finansiskite uslovi.  
Ovaa Programa vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo Slu`ben 
glasnik na Op{tina M. Kamenica  
        
Бр. 07-256/1                       Sovet na ELS Makedonska Kameница 
04.02.2011 г.        Pretsedatel 
М.Каменица           Dragan Dimitrovski  Dipl.rud.in` 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 Извештај 

 
1.Се прогласува Извешатајот за реализација на Програмите за активностите на 

ЕЛС М.Каменица за 2010 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 307/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 Врз основа на член 36 одЗаконот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица 
(„Сл.гласник на општина М.Каменица ) Советот на општина М.Каменица на седницата 
одржана на ден 04.02.2011 година донесе: 
 
 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
За  реализација на Програмите за активностите на ЕЛС М.Каменица за 2010 

година 
 
 

Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на 15.03.2010 
година  ги донесе следните Програми: 
- Програма за активностите на општина М.Каменица во областа на културата во 2010 
година 
-Програма за активностите на ЕЛС М.Каменица за подршка на НВО секторот во 2010 
година 
– Програма за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2010 година 
-Програма за активностите на ЕЛС М.Каменица во областа на спорт и млади  
  во 2010 година 
-Програма за активностите на ЕЛС М.Kаменица во областа на промоција и комуникација 
со јавноста во 2010 година 
-Програма за активностите на ЕЛС М.Каменица во областа на меѓународната соработка 
во 2010 година 
-Програма за активностите на ЕЛС М.Каменица во областа на локалниот економски 
развој во 2010 година 
-Програма за активностите на општина Македнска Каменица во областа на социјалната 
заштита вo 2010 година 
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–Програма за активностите на општина Македонска Каменица во областа на 
образованието за 2010 година 

Во наведените Програми беа предвидени финансиски средства од Буџетот на 
општина М.Каменица за 2010 година 

Општината врз основа на писмено поднесени барање со соодветна пропратна 
документација за секое барање поединечно во зависност од која област е барањето 
вршеше исплата на парични средства. 

Така врз основа на поднесени барање исплатени се парични средства на 
Здруженија на граѓани на лица  со пречки во развојот, на трудовите инвалиди , на 
еколошкото друштво, за поддршка на фудбалот за што со одлука на Советот клубот 
поднесува периодични сметки, исплатени се средства за отворената фудбалска школа 
каде членуваат голем број на деца од општината 

За поддршка на културата исплатени се парични средства  на КИЦРоманса, каде 
исто така со одлука на совет тие поднесуваат  пединечен извештај за потрошените 
средства. 

На месните заедници за одржување на соборите на кои присуствуваат голем број 
на граѓани , по поднесено барање од претседателите ма МС се исплаќани парични 
средства . Помош е дадена и за  традиционалноит бадников оган. 

На учениците во основното и средното образование по повод завршување на 
учебната година од страна на општината им се дава одредена помош околу 
оирганизирањето на нивните веселби за крајот на учебната година –матурски и 
полуматурски забави. 

Законска обврска на општината е да учествува во финансирање на источно 
планскиот регион со плаќање на чланарина и кофинансирање на проекти. 

За подршка на социјално загрозените лица општината од својот биуџет исто така 
има издвоено парични средства , за што согласно Правилникот се доставуват и 
квартални извештаи. 

За сето ова се потрошени парични во  износ од 1.500.000 денари, а со завршната 
сметка ќе добиете подетални информации. 

 
Бр. 07- 308/1       Совет на ЕЛС М.Каменица 
04.02.2011 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 
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- 285/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
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М.Каменица 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 
04.02.2011 година донесе: 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За исплата на парични средства 

 
 

Член 1 
 

 На ЗГ „ С.О.С.  Бубамара “ од Македонска Каменица ќе му се исплатат парични 
средства од  Буџетот на општина Македонска Каменица во висина од 12.000,00 
(дванаесет илјади) денари  за поддршка на проектот „Рециклирам+уметност“ 
 Барaњето за исплата на сумата од став 1 на овој член е составен дел на оваа 
Одлука. 
 
  

Член 2 
 
 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на општина М.Каменица. 
 
 
Бр. 07-286/1 
04.02.2011 година         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 усвојување на Финансов извештај 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
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Бр.08- 289/1        Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 
04.02.2011 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Финасов извештај 

 
 
 

Член 1 
 

Советот на ЕЛС Македонска Каменица го усвои финансовиот извештај на ЗГ ФК 
Каменица –Саса“ од Македонска Каменица за исплатените средства од Буџетот на ЕЛС 
М.Каменица  за 2010 година. 

Финансовиот 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 М.Каменица. 

 
 
 
 
 
 
Бр. 07-290/1 
04.02.2011 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 финансов извештај 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 289/1                Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 
04.02.2011 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Финасов извештај 

 
 
 

Член 1 
 

Советот на ЕЛС Македонска Каменица го усвои финансовиот извештај на КИЦ 
„Романса““ од Македонска Каменица за исплатените средства од Буџетот на ЕЛС 
М.Каменица. 

  Финансовиот извештај на КИЦ„ Романса“ М.Каменица е составен дел на оваа 
Одлука. 

 
 

 
Член 2 

 
 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на општина М.Каменица. 
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Бр. 07- 290/1      Совет на ЕЛС М.Каменица 
04.02.2011 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 
За прогласување на Одлука 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 291/1          Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 
04.02.2011 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на извештај 

 
 
 

Член 1 
 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за 
исплата на парични средства за еднократна парична помош за 2010 година  од Буџетот 
на општина М.Каменица  

Годишниот извештај е составен дел на оваа Одлука. 
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Член 2 
 
 

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

 
Бр. 07-292/1 
04.02.2011 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 усвојување на извештај 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 293/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 
04.02.2011 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на извештај 

 
 
 

Член 1 
 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за 
исплата на парични средства за новороденчиња за 2010 година  од Буџетот на општина 
М.Каменица  

Годишниот извештај е составен дел на оваа Одлука. 
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Член 2 
 
 

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

 
Бр. 07-294/1 
04.02.2011 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 усвојување на извештј и програма за активностите на 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 281/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 
04.02.2011 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на извештај и програма за активностите на ТППЕ М.Каменица 

 
 
 

Член 1 
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Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за 
активностите на ТППЕ М.Каменица за 2010 година и Програмата за работа на ТППЕ 
М.Каменица за 2011 година. 

 
Годишниот извештај на ТППЕ М.Каменица за 2010 година и Програмата  за работа 

на ТППЕ М.Каменица за 2011 е составен дел на Одлуката. 
 
 
 

Член 2 
 
 

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

 
 
Бр. 07-282/1            Совет на ЕЛС М.Каменица 
04.02.2011 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 
За прогласување на Одлука 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 

Бр.08- 295/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

 
Врз основа на член 36  од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица („Сл.гласник на ЕЛС 
М.Каменица“ бр.4/2005) Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на 
ден  04.02.2011  година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За набавка на Клима уред 
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Член 1 
 

 За потребите на вработените во  БЈБ-СГРМ-РЦ за ГР„Исток“,МПС во Македонска 
Каменица, Советот на ЕЛС М.Каменица ќе набави Клима уред . 
 Барњето од БЈБ-СГРМ-РЦ за ГР„Исток“,МПС М.Каменица е составен дел на оваа 
Одлука. 
 
 

Член 2 
 

Паричните средства за набавка на клима уредот, ќе бидат обезбедени од Буџетот 
на општина М.Каменица. 

 
 
 

Член 3 
 

Клима уредот  ќе биде отстапен на трајно користење без надомест на  
вработените во БЈБ-СГРМ-РЦ за ГР„Исток“,МПС во Македонска Каменица. 

 
 
 

Член 4 
 

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

      
 

Бр. 07-296/1              Совет на ЕЛС М.Каменица 
04.02.2011 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 
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. 
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Бр.08- 297/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
Врз основа на член 36  од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица („Сл.гласник на ЕЛС 
М.Каменица“ бр.4/2005) Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на 
ден  04.02.2011  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 2011 ќе им се исплатат парични средства во износ 
од  60.000,00 денари. 
 

Член 2 
 Средствата, согласно Програмата за активностите на Општина Македонска 
Каменица во областа на спорт и млади во 2011 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- 298/1              Совет на ЕЛС М.Каменица 
04.02.2011 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 
За прогласување на Одлука 

 
1.Се прогласува Одлуката за усвојување на барање 
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2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 
 
Бр.08- 303/1         Градоначалник 
04.02.2011 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 04.02. 2011 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барање 

 
 
 

Член 1 
 

 Советот  на општина Македонска Каменица го усвои барањето од група граѓани за 
изнаоѓање на локација за градски гробишта. 
 Барањето на граѓаните е составен дел на оваа Одлука. 
 
 

Член 2 
  

 Се задолжува Градоначалникот  на општина М.Каменица да формира мешовита 
комисија составена од вработените во општинската администрација и граѓаните на ЕЛС 
М.Каменица . 

 Комисијата од  претходниот став треба да  ги разгледа  сите можности околу 
одредување на локација за градски гробишта и доколку постои локација која ги исполнува 
условите предвидени со Законот за гробишта и погребални услуги да ја предложи на 
градоначалникот за отпочнување на постапката . 

 
Член 3 

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

гласник на општина Македонска Каменица. 
 

Бр. 07- 303/1      Совет на ЕЛС М.Каменица 
04.02.2011 г.        Претседател 
М.Каменица             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 неусвојување на барање 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 305/1           Градоначалник 
04.02.2011 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 04.02. 2011 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За неусвојување на барање 

 
Член 1 

 
Не се усвојува барањето поднесено од група советници , членови на Советот на 

ЕЛС М.Каменица за надомест на трошоци. 
Барање на дел од членовите на Советот на ЕЛС М.Каменица    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 – 306/1        Совет на ЕЛС М.Каменица 
04.02.2011 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: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Програма  
 

1.Се прогласува Програмата за изградба,реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта на подрачјето на општина М.Каменица за 2011 година 

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

Бр.08- 273/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
Врз основа на член 14 и член 34 од Законот за јавни патишта (Сл.весник на РМ бр. 

84/08, 52/09, 124/10) и член 21 од Статутот на општина Македонска Каменица (Сл.гласник 
на општината бр 4/05),Советот на општината на седницата одржана на ден 04.02.2011 
година донесе: 
          

ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИТЕ 

ПАТИШТА   НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗА 2011 год. 
 
 I. ЛОКАЛНИ ПАТНИ ПРАВЦИ 
  
 

1.Изградба на локален пат  во с. Тодоровци (Паламарска маала) 
2.Изградба на локален пат до маало Ристовци во с. Саса 
3.Изградба на локален пат до Капетанска маала во  населено место с.Саса    
4.Доизградба на локален пат во с. Саса за Требешка маала.   
5.Пробивање на локален пат од Сарафска маала до маала Тураница во с. Саса 
6.Изградба на локален пат за маало Чуковци во с. Дулица 

        7.Пробивање и тампонирање на локални патишта во с. Дулица до Црвенковска,               
Ќосевска,  Доганска, Догриска и Катанска Маала 
             8. Изградба на локален пат за с. Косевица преку Рашковска Маала   
             9. Изградба на локален пат во с. Моштица до Лакевица и Далевци 
            10. Пробивање и тампонирање на локални патишта во с. Цера во должина од 2 км. 
           11.Изградба на локален пат за поврзување на селата Саса и Цера и изградба на 
крак кон маала Равен Дол. 
             12.Отклон од Л-28 до селско туристички комплекс,,Еленец,, во с. Цера; 
             13.Одржување на постоечката локална патна мрежа во општината 
 14.Проектирање, пробивање и тампонирање на дел од локален пат Л-6 од 
Штабска до Чобанска маала с. Костин дол. 
    
  
               Во текот на 2011 год. по потреба ќе се работи и на други локални патни правци и 
улици доколку приливот на средства е поголем од потребниот-планираниот обем. 



Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 16               страна 
 

49 
 

 
 
   II.          ПРИОРИТЕТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТНИ ПРАВЦИ 
    
           Приоритет за изградба ќе се даде на следните локални патни правци: 
 
1.Изградба на локални патишта во с. Тодоровци (Паламарска маала) 
 За овој локален патен правец   е изработена  техничка документација со 
потребните одобренија и согласности. Локалниот пат е  пробиен   и во најголем дел 
тампониран , потребно е негово дотампонирање и асфалтирање . Потребните средства 
за реализација на овој локален пат се влезени во Програмата  на  Агенцијата за државни 
патишта (заем од Светска Банка). 
 
2.Локален пат во с. Саса (за Капетанска маала)  во должина од 1,8 км.  
  За овој патен правец постои комплетна техничка документација.  Постоечката 
состојба на патот е следната: патот е пробиен по целата должина но со недоволна 
ширина. Се планира проширување на патот по целата негова должина  како и изработка 
на тампонски слој и негово асфалтирање. 
 Потребните финансиски средства  планираме да обезбедиме   од Бирото за  регионален 
развој каде се влезени во програмата  и од Буџетот на општината. 
 
 
 
3..Локален пат во с. Дулица (за Чуковска маала)  во должина од  1,00  км.  
  За овој патен правец постои комплетна техничка документација.  Постоечката 
состојба на патот е следната: патот е пробиен по целата должина но со недоволна 
ширина. Се планира проширување на патот по целата негова должина  како и изработка 
на тампонски слој и негово асфалтирање. 
 Потребните финансиски средства  планираме да обезбедиме   од Бирото за регионален 
развој  -Скопје каде се влезени во буџетот и од Буџетот на општината. 
 
4. Изградба на локален пат за с. Косевица преку Рашковска маала 
 За изградба на овој патен правец изработен е основен  проект со потребните 
согласности и одобренија. Моменталната состојба со локаланиот пат е следна: 
Локалниот пат е пробиен и тампониран по целата должина. Потребно е негово 
проширување на одделни делови и асфалтирање. Потребните средства планираме да ги 
обезбедиме од  Агенцијата за државни патишта (заем од Светска Банка). 
5.Изградба на локален пат за с. Саса  до Ристовска  маала 
 За изградба на овој патен правец изработен е основен  проект со потребните 
согласности и одобренија. Моменталната состојба со локаланиот пат е следна: 
Локалниот пат е пробиен  по целата должина. Потребно е негово проширување на 
одделни делови, тампонирање  и асфалтирање. Потребните средства планираме да ги 
обезбедиме од  Агенцијата за државни патишта од Бирото за регионален развој. 
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 Во текот на 2011 година Ќе се работи на на останатите локални патни правци 
опфатени во Програмата во зависност од приливот на средства како и на одржување на 
постоечката локална патна мрежа во општината. 
 
 III.ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И ОБЈЕКТИТЕ НА ИСТИТЕ 
 
  Зависно од временските услови ( порои и наноси на локалните патишта ) 
локалните патишта ќе се одржуваат според потребите со чистење на наноси од 
материјал, чистење на канавки, поправки на однесени делови и крпење на ударни дупки 
на асфалтираните патишта. 
 Во зимски услови одржувањето на патиштата ќе биде зависно од потребите и 
приоритетите дадени во Годишните програми за заштита и спасување.  
 Средствата за одржување на локалните патишта ќе се обезбедуваат од буџетот 
на општина М. Каменица.  
 
   Бр.07-274/1 
   04.02.2011 г                                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА   М.КАМЕНИЦА 
  М.Каменица                                                                                    Претседател 
                                                                             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 Програма 

 
1.Се прогласува Програма за изградба на водоводна и канализациона мрежа на 

подрачјето на општина М.Каменица  во 2011 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 275/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 

 Врз основа на член 46  од Законот за градежно земјиште (Сл. весник на РМ бр. 
82/08), член 11 од  Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани 
отпадни води и член 21 од Статутот на општина М. Каменица  (Сл. гласник на општината 
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бр. 4/05), Советот на  општината  М. Каменица на седницата одржана на  ден   04.02.2011 
година донесе :                                 
  

ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА НА ПОДРАЧЈЕТО НА     

ОПШТИНА М.КАМЕНИЦА во 2011 год 
      
 Општината М.Каменица во текот на 2011 година планира реализација на следните 
проекти: 
1. Реконструкција на градска водоводна мрежа во М.Каменица 
2.Доизградба на главен колектор за фекална и атмосферска канализација 
3.Доизградба на водовод и канализација на улицата  бр.   ,,2,, во М.Каменица. 
4.Доизградба на фекална канализација во населба ,, Цинкара,,  М. Каменица 
5.Довршување на изградбата  на секундарна водоводна мрежа  за  с. Дулица и за 
маалите Стипцарска, Ковачевска Ситновска, БуЌерска, Командирска, Тачовска, 
Тепеѓовска и Крапевска во М. Каменица  
6.Проектирање и изградба на водовод за дел  од с. Моштица 
7. Изградба на водовод за дел од населено место Тодоровци и Луковица 
8.Проектирање и  изградба на зафат, доводен цевовод и разводна мрежа за 
наводнување на зелените површини во М.Каменица 
9. Доизградба и пуштање во употреба на филтер станица за преработка на вода за 
пиење за М.Каменица 
10. Изработка на техничка документација за изградба на пречистителна станица за 
отпадни и урбани води за М.Каменица 
11. Реконструкција на Главен довод за вода за с. Саса (Мршавелска М. и Среден рид) 
12.Изградба на водоводна мрежа за дел од с. Косевица 
13.Проектирање и изградба на  захват ( преграден зид и дренажа) за зголемување на 
количините на вода од река Горештица. 
14. Изградба на поединечни водоводни системи за снабдување на граѓани во делови од 
населените места во општината според потребите и барањата на граѓаните и месните 
самоуправи. 
 Со цел подобрување на водоснабдувањето и покривање на М.Каменица со 
канализациона мрежа како и третман на отпадните води планираме изработка на главни 
проекти за:  , изградба на пречистителна станица за третман на отпадните канализациони 
води,  изградба на водоводна мрежа за Валевичарска маала и  за околните маала од 
населбата М.Каменица. 
 Во текот на годината Ќе се работи и на одржување на постојната водоводна и 
канализациона мрежа во населбата М.Каменица и населените места. 
 
 ПРИОРИТЕТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ 
 
1. Реконструкција на градска водоводна мрежа во М.Каменица 
 За  Реконструкција на градската водоводна мрежа во М.Каменица од поодамна се 
планира  во општината , во 2007 година беше изработен  проект за таа цел , но по 
извршената ревизија се констатира потребата проектот да се преработи .   
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  Општината обезбеди средства  преку Министерството за транспорт и врски ( ЕИБ) 
и во 2011 год  се планира да отпочне со реализација на овој проект кој е приоритетен за 
решавање. 
 
2.Доизградба на колектор за фекална и атмосферска канализација 
 Со изградбата на колекторот за фекална и атмосферска канализација кој всушност 
претставува продолжеток на колекторот од десната страна на Р. Каменичка и предвидено 
негово изведување надвор од населбата М.Каменица каде треба да биде изградена 
пречистителна станица за пречистување на отпадните води од населбата пред нивното 
испуштање во реципиентот,отпочна во 1997 година. 
 За негово довршување од Министерството за транспорт и врски во 2005 година 
обезбедени се 400 м1 цевки Ф 630, . За оваа година е предвидено поставување на 
цевките. 
  Потребните средства за дореализација на овој проект Ќе бидат обезбедени од 
Буџетот на општината и од сопствени средства на ЈП,Камена Река,,. 
 
3. Доизградба на водовод и канализација на улицата бр. ,,2,, ( улица ,, Питу Гули,,во 
М.Каменица 
 Реализацијата на овој проект е започната од поодамна и досега во најголем дел 
водоводната инсталација е завршена а во најголем дел во 2007 година е изградена и  
канализационата мрежа.   За оваа година општината планира доизградба на 
канализационата мрежа и проширување на водоводната мрежа.Потребните финансиски 
средства за доизградба  на водоводот и канализацијата на улицата , Ќе бидат 
обезбедени од сопствени извори на општината .    
   
4.  Доизградба на секундарна водоводна мрежа  за н.м. с. Дулица и за маалите 
Стипцарска, Ковачевска Ситновска, БуЌерска, Командирска, Тачовска, Тепеѓовска и 
Крапевска 
 Општината во 2007 година ја заврши изградбата на главниот довод за вода за с. 
Дулица и за маалите Стипцарска, Ковачевска Ситновска, БуЌерска, Командирска, 
Тачовска, Тепеѓовска и Крапевска. Во 2010  година општината поднесе барање за 
добивање на средства за реализација на наведените активности  до Министерството за 
транспорт и врски, и оттаму беа одобрени средства за реализација на секундрната мрежа 
во с. Дулица. Реализацијата на објектот започна и досега се завршени околу 80 % од 
работите на мрежата во с. Дулица. Во меѓувреме средствата одобрени од  
Министерството за транспорт и врски на РМ беа намалени така да и градбата се 
оддолжи.Оваа година треба да се обезбедат потребните средства и да се пушти конечно 
системот да работи. 
 Додека системот за водоснабдување на маалите во М. Каменица (Стипцарска, 
Ковачевска Ситновска, Буќерска, Командирска, Тачовска, Тепеѓовска и Крапевска) скоро 
веќе е завршен со средства од буџетот на општината, останува да се направат 
разделните приклучни шахти и водата да се користи.  
5.Проектирање и изградба на водовод за с. Моштица 
 Селото Моштица е село во општината М.Каменица  чиј атар изобилува со извори 
на чиста вода. Заради маалскиот карактер на селото и овде населението се 
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водоснабдува со маалски зафати при што водата се зафаќа нестручно и во големи 
количини заради што делови од селото изобилува со вода а во одделни маали се јавува 
недостиг. 
 Општината оваа година заедно со Месните заедници од с. Моштица планира да 
врши проектирање и реконструкција на постојните зафати со зафаќање на дополнителни 
количини на вода заради прирастот на населението.  
6. Проектирање и изградба на зафат, доводен цевовод и разводна мрежа за 
наводнување на зелените површини во М.Каменица 
 Општината М. Каменица во 2002 год изготви техничка документација  за зафаќање 
на вода во непосредна близина на Р. Каменичка со доводен цевовод и разводна мрежа 
која исклучиво ќе се употребува за наводнување на зелените површини во М.Каменица. 
Бидејќи во меѓувреме се зголемија површините за наводнување( особено околу кејовите 
на Каменичка река)  се планира да се дополни проектот    и да се започне со  
реализацијата на овој проект со што ќе се обезбеди доволна количина на вода за 
наводнување во текот на целата година а исто така ќе се  заштедат и значителни 
количини на вода од градскиот водовод кои досега се трошеа за оваа намена. 
 Општината покрај наведените активности за изградба на водоводни и фекални 
канализациони мрежи планира и активности за изработка на техничка документација за 
изградба на фекална канализациона и водоводна мрежа и за останатите делови од 
населбата М.Каменица и за селските населени места во општината.   
 Исто така е потребно редовно чистење и одржување на каналот за одведување на 
атмосферските води од населбата. 
 Општината во 2011 година Ќе работи на реализација и на останатите објекти 
планирани во Програмата во зависност од обезбедубање на финансиски средства за 
изградба на наведените објекти 
 Општината оваа година Ќе работи и на одржување на постојната водоводна и 
канализациона мрежа во населбата М.Каменица и во останатите населени места. 
 
       Бр.07-276/1                                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА   М.КАМЕНИЦА 
      04.02.2011 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 Програма 

 
1.Се прогласува Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето 

на општина М.Каменица за 2011 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
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Бр.08- 277/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

      Врз основа на член 17 од  Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл. 
весник на РМ бр. 24/08,  91/2009, 124/10), 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 04.02.2011 год  донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
 

            За изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина   
Македонска Каменица за 2011 год 

 
  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 заинтересирани 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 опфат од  3,00 ха);  
 2.Локалитет десно од ул. ,, Церска,, м. в.,, Ливадата,, со опфат од 10,00 ха; 
 3.Локалитет кај  ул. ,,над Каменичка улица ,, со опфат од 6,00 ха; 
 4.Локалитет ,, Спортско рекреативен центар,, во М. Каменица меѓу ул. ,, 
Првомајска,, и кејот на ,,Каменичка река,, со опфат 3,оо ха ; 
 5.Локалитет дел од ,, Централно градско подрачје меѓу ул. ,,М. Тито,, , М. М. 
Брицо,, ,,Руенска,, и објектите на ОУ,, Кирил и Методиј,, со површина од 3,00 ха 
 6.Локалитет помеѓу ул ,, Каменичка,, , ул.,, Осоговска,, и ул. ,, Гоце Делчев,, со 
урбан опфат од 5,00 ха; 
 7..Локалитет за мало стопанство и индустрија на Каменички рид за 5,00 ха 
 8.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 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 По барање и потреба ќе се донесува посебна програма 
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Бр.07-278/1                    Совет на општина М. Каменица  
04.02.2011 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 утврдување на Нацрт план на детален урбанистички 

план (измени и дополнување) за локалитет „Долна Река“  во М.Каменица 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 301/1     Градоначалник 
04.02.2011 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

  Врз основа на член  24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање  
( Сл. Весник на РМ бр. 52/05, 137/07, 91/09 и 124/10) 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   04.02.2011 год  донесе 
 
                            О Д Л У К А 
 
        за утврдување на Нацрт план  на детален урбанистички план ( измени и 
дополнување)  за локалитет ,, Долна река,, во М. Каменица  
 
               Член 1 
 
 Со оваа Одлука се  утврдува Нацрт детален   урбанистички план ( измени и 
дополнување) на  ДУП на М. Каменица за локалитет ,, Долна река,,. 
 
               Член 2 
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 Нацрт  планот на  Деталниот  урбанистички план ( измени и дополнување) на ДУП 
на М. Каменица  за локалитет ,, Долна река,,   е со урбан опфат од   3,96 ха во следните 
граници: 
 -исток : КП бр. 4231 и коритото на Каменичка река  ; 
 -запад: дел од  магистрален патен правец М-5 ( Делчево-Кочани); 
 -север: м.в. ,, Грчки дол,,  Кп бр. 4747 и КП бр. 4228 ;  
 -југ: природен дол КП бр. 4756/1. 
 
               Член 3 
 
 Нацрт планот  ( измени и дополнување) на Деталниот  урбанистички план на М. 
Каменица за локалитет ,, Горна река,,. е изработен од Друштво за урбанизам, 
проектирање и инженеринг ,, ПЛАНЕРИС,, Куманово и е заведен под тех бр.  15/2011 од 
јануари 2011. 
               Член 4 
 
 По Нацрт планот  ( измени и дополнување) на Деталниот  урбанистички план на М. 
Каменица за локалитет ,, Долна река,, да се спроведе  јавна презентација и јавна анкета 
согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање . 
 
                                         Член 5 
     
 Оваа  Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се  објави во 
,,Службен гласник,, на општина М. Каменица. 
 
 
 
Бр.07-302/1               Совет на општина М. Каменица 
04.02.2011 г                       Претседател 
М.Каменица                  Драган Димитровски дипл. руд. инж  с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содржина         
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