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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 Oдлука за набавка на болнилко возило

1.Се прогласува Одлуката за набавка на болничко возило

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

Бр.08- 394/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Сл.гласник на општина Македонска Каменица “ 4/2005)  Советот на ЕЛС Македонска
Каменица на седницата одржана на ден 15.03.  2010 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За набавка на болничко возило

Член 1

За потребите на Здравствената станица во Македонска Каменица за опслужување
на граѓаните , ќе се набави болничко возило.

Средствата за набавка на возилото во износ од 615.000,оо (шестотинии петнаесет
илјади денари) денари плус ДДВ ќе се обезбедат од Буџетот на ЕЛС Македонска
Каменица.

Член 2
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Се задолжува општинската администрација на ЕЛС  Македонска Каменица да
спроведе постапка за набавка на возилото согласно Законот.

Член 3

Возилото ќе остане во сопственост на ЕЛС Македонска Каменица , а ќе се даде на
користење на 5 (пет) години на  Здравствената станица во Македонска Каменица

Сервисирањето и одржувањето на возилото ќе биде на терет на Здравниот дом „
Гоце Делчев“Делчево.

Член 4

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

Бр. 07-395/1 Совет на ЕЛС М.Каменица
15.03.2010 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 работа на Комисијата за родова рамноправност за

2010 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- 398/1 Градоначалник

15.03.2010 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 15.03.2010 година, донесе

П Р О Г Р А М А
за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2010 година

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

Комисијата за првпат е формирана со Решение бр.07-1076/1  на Советот на
Општина Македонска Каменица на 27.12.2007 година со назив Комисија за родова
рамноправност, која има задача и цел да го промовира родовиот концепт на Општината.

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
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
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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
- 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
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- 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,оо
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За реализација на претходно наведените активности средствата во износ од
300.000,оо 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- 399/1  Совет на ЕЛС М.Каменица
15.03.2010 год.                               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 М.Каменица за
поддршка на НВО секторот во 2010 година

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

Бр.08- 404/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица
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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 15.03.2010 година,донесе :

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Македонска Каменица

за поддршка на НВО секторот во 2010 година

I. ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за активностите на општина Македонска Каменица

за поддршка на НВО секторот во 2010 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  50.000,оо
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прашања  и толеранцијата
ЗГ од областа на спорт и рекреација
ЗГ  за хендикепирани лица         50.000,оо
ЗГ од областа на екологијата         50.000,оо
Вкупно:      250.000,оо

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

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. 07-405/1
15.03.2010 год. 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:
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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 промоција и комуникација со јавноста во 2010 година

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

Бр.08- 402/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

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 15.03.2010   година, донесе,

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

 комуникација со јавноста во 2010 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.
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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
- 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
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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 2010 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
2010 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.

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.
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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
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
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 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,
плакат)

20.000,оо

30.000,оо

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

30.000,оо

Презентации посветени на
работата на општината

30.000,оо
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Поставување на инфо киоск во
централното градско подрачје

30.000,оо

Непредвидени трошоци 10.000,оо
ВКУПНО 170.000,00

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

Бр. 07-403/1 Совет на ЕЛС Македонска Каменица

15.03.2010 год 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 локалниот економски развој во 2010 година

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

Бр.08- 414/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица



Службен гласник на општина М.Каменица бр. 9

15

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 15.03.2010 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на

локален економски развој во 2010 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.
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Развојни приоритети

Програмата за активностите на Општина Макредонска Каменица  во областа на
локалниот економски развој во текот на 2010 година ќе биде насочена кон поддршка на
локалниот економски развој според утврдените развојни правци во Стратегијата за
локален економски развој . Во 2010 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
активностите во 2010 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

50.000,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 100.000,оо
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и информирање

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 50.000,оо

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

ВКУПНО: 500.000,оо

Поддршка на регионалниот економски развој

Ред.
бр.

Активност Предвидени
средства (ден.)

1. Учество во финансирање на Центарот за  развој на Источно
планскиот регион 400.000,оо

2. Учество во регионални проекти 400.000,оо

ВКУПНО: 800.000,оо

Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност
од 1.300.000,оо денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина
Македонсака Каменица за 2010 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.
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Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Македонска Каменица”.

Бр. 07-415/1

15.03.2010 год. 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 Програматра за активностите на општина Македонска Каменица
во областа на меѓународната соработка

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

Бр.08- 412/1 Градоначалник

15.03.2010 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 15.03.2010 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на

меѓународната соработка во 2010 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 2010 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 2010 година меѓународната соработка покрај на интензивирањето на
културната соработка ќе се фокусира на зајакнување на можностите и реализација на
конкретни проекти .
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Од особена важност е реализацијата на проекти во областа на:
 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
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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.

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

110.000,оо

3. Кофинансирање на заеднички проекти во рамките на
програма за прекугранична соработка 300.000,оо

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

810.000,оо

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

110.000,оо

ВКУПНО: 1.530.000,оо

Финансирање
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност

од1.530.000,оо  денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина
Македонска Каменица  за 2010 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.07-413/1
15.03.2010 г Совет на ЕЛС М.Каменица
М.Каменица Претседател
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  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 спорт и млади

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

Бр.08- 410/1 Градоначалник

15.03.2010 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 15.03.2010 година,
донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на

спорт и млади во 2010 година
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I. ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица

во областа на спорт, млади   во 2010 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
спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и ја
афирмираат Македонска Каменица  во државата и надвор од неа.

Р. бр. Активност Носител Предвидени средства
од Општина

Македонска Каменица
1. Турнир во мал

фудбал
Општина
Македонска
Каменица

120.000,оо

2. Отворена
забавна
фудбалска школа

Општина
Македонска
Каменица

50.000,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

Општина
М.каменица

50.000,оо
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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 2010 година, ќе бидат
ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства Општина Македонска Каменица спортските

манифестации ќе ги помага и со:
- почесно покровителство;
- 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. 07-411/1
15.03.2010 г. Совет на ЕЛС М. Каменица
М.Каменица Претседател

     Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

                                                             Вкупно:
680.000,оо
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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 активностите на општина М.Каменица во областа
на социјалната заштита

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

Бр.08-378/1 Градоначалник

15.03.2010 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
15.03.2010 година, донесе

П Р О Г Р А М А
за активностите на Општина Македонска Каменица
во областа на социјалната заштита во 2010 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;
- Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- Подобрување на стандардот на граѓаните;
- Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна

возраст;
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- 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

Сопствен
и
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

200.000,оо

Вкупно 600.000,оо

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 2010 година.
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:
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- 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. 07-379/1
15.03.2010 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 активностите на општина Македонска Каменица во
областа на културата во 2010 година
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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- 408/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весникна 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 15.03.2010 година донесе:

 ПРОГРАМА
за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на

културата во 2010 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
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 Остварување на продуктивна соработка со меѓународни
асоцијации,организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во
локалните заедница

III.
ФИН
АНС
ИРА
ЊЕ
Актив
ности

те

утврд
ени

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 2010 година. При реализирање на Програмата, Советот на Општина
Македонска Каменица ќе ги поддржи институциите и здруженијата награѓани
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
наобјавувањето во „Службен гласник на Општина Македонска Каменица”.

Бр.07- 409/1
15.03.2010 г Совет на ЕЛС М.Каменица
М.Каменица Претседател

Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.

Мин. за
култура

Буџет
Општина

Македонска
Каменица

Сопствени
Приходи

Донација

Новогодишна програма
100.000,оо

Ден на Општина 28
Август

100.000,оо

Каменичко културно
лето

100.000,оо

КИЦ„Романса„ 80.000,оо
Меѓународна културна
соработка

20.000,оо

КУД Вера Јоциќ 60.000,оо
Промоции на книги 20.000,оо
Други непредвидени
културни настани

20.000,оо

Вкупно: 500.000,оо
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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 активностите на ЕЛС Македонска Каменица во
областа на образованието  во 2010 година

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

Бр.08- 380/1 Градоначалник

15.03.2010 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 15.03.2010 година
донесе:

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

во 2010 година
I.ЦЕЛИ

Активен однос на Советот на Општина Македонска Каменица  кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието;
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- 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- наменска дотација 7.241.000,оо
2. Средства од Буџетот на општината-основно

образование
50.000,oo

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

образование
50.000,oo

6. Самофинансирачки- средно образование 2.500.000,oo
7. Средно образование-наменска дотација 3.371.000,oo
8. Донации од МОН

Вкупно: 16.212.000,oo

Предвидени средства
Р.бр. Активност Носител

МОН Општина Донација Соп.
приходи

Вкупно

1.
Манифестација
по повод
започнувањето
на школската год

Општина
Македонска
Каменица

10.000,оо

2. Поддршка на
наставниот кадар
за обука и
професионалното
усовршување

Општина
Македонска
Каменица

10.000,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

Општина
Македонска
Каменица

10.000,оо
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образование
6. Прогласување на

најдобар ученик
во средното
образование

Општина
Македонска
Каменица

10.000,оо

Вкупно: 60.ооо,оо

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
2010 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- 381/1 Совет на ЕЛС М.Каменица
15.03.2010 г. Претседател
М.Каменица Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.

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

За прогласување на Одлука

1.Се прогласува Одлуката за отпис на побарувања за комунална такса

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

Бр.08- 382/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија бр. 5/2002) а согласно член 8 од Законот за Комунални такси
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 61/2004, 64/2005) и член 21 од Статутот
на ЕЛС Македонска Каменица  („Службен гласник на ЕЛС македонска Каменица“
бр.4/2005), Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницта одржана на ден
17.03.2010 година донесе:

О  Д  Л У  К  А
За отпис на побарувања за комунална такса

Член 1

Се врши отпис на побарувања за комунална такса на фирмите  на територијата на
ЕЛС од кои не може да се изврши наплата ,кои се ликвидирани и за кои остои
информација од Централниот регистар на Република Македонија

 Списокот на фирми и Информацијата од Централниот регистар се составен дел
на  на оваа Одлука.

Член 2
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Се задолжуваат вработените во општинската администрација кои работат на
наплатата на комуналната такса да ги избришат од обврзници за наплата на комунална
такса  фирмите од член 1 на оваа Одлука.

Член 3

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

Бр.07-383/1
            15.03.2010 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 ослободување на комунална такса

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

Бр.08- 384/1 Градоначалник

15.03.2010 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
Република Македонија бр. 5/2002) а согласно член 6 од Законот за Комунални такси
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 61/2004, 64/2005) и член 21 од Статутот
на ЕЛС Македонска Каменица  („Службен гласник на ЕЛС македонска Каменица“
бр.4/2005), Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницта одржана на ден
15.03.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За ослободување од плаќање на комунална такса

Член 1

Се ослободуваат од плаќање на комунална такса фирмите  и деловните простории
во ридско планинските и пограничните села (пасивни населени места) во општина
Македонска Каменица кои вршат дејност исклучиво во населените места каде им е
седиштето на фирмата.

Ридско планински и погранични  села во Македонска Каменица се определени со
Одлука на Владата на РМ бр.19.2987/1 од 16.06.2009 година.

Фирмите од став 1 на оваа Одлука доколку имаат деловни простории во градот ќе
плаќаат комунална такса за деловните простории.

Фирмите од став 1 на оваа Одлука дококу вршат дејност во градот тогаш ќе
плаќаат такса ,согласно Законот за комунална такса.

Член 2

За да бидат  ослободени   од плаќање на комунална такса, сопствениците на
фирмите се должни да поднесат до надлежните служби доказ - Решение од Централниот
регистар дека седиштето на фирмата им е во населено место.

Член 3

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

Бр.07- 385/1 Совет на ЕЛС М.Каменица
15.03.2010 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 усвојување на завршна сметка

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

Бр.08- 372/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и  член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС македонска
Каменица на седницата одржана на ден 15.03.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на завршна сметка

Член 1
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Се усвојува Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица за 2009
година.

Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица за 2009 година е
составен дел на оваа Одлука.

Член 2

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

Бр.07-373/1
15.03.2010 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 Годишен 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- 374/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и  член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС македонска
Каменица на седницата одржана на ден 15.03.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишен извештај

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај на ЕЛС Македонска Каменица за 2009 година.
Годишниот извештај на ЕЛС Македонска Каменица за 2009 година е составен дел

на оваа Одлука.

Член 2

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

Бр.07-375/1
15.03.2010 год. 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:
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За прогласување на Одлука

1.Се прогласува Одлуката за усвојување на финасов извештај на ОУ„ Кирил и
Методиј„ М.Каменица за 2009 година

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

Бр.08- 396/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и  член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС македонска
Каменица на седницата одржана на ден 15.03.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Финансов  извештај

Член 1

Се усвојува Финансовиот  извештај  за работењето на ОУ„ Кирил и Методиј“
М.Каменица за 2009 година.

Финансовиот  извештај за работењето на ОУ„ Кирил и Методиј“ М.Каменица за
2009 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето ,а ќе се објави во Службен
гласник на Општина М.Каменица.
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Бр.07- 397/1 Совет на ЕЛС М.Каменица
15.03.2010 г Претседател
М.Каменица Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За прогласување на Одлука

1.Се прогласува Одлуката за усвојување на финансовиот извештај за работењето
на ЈОУДГ„Бамби“ М.Каменица  за 2009 година

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

Бр.08- 386/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и  член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС македонска
Каменица на седницата одржана на ден 15.03.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Финансов  извештај

Член 1

Се усвојува Финансовиот  извештај  за работењето на ЈОУДГ„Бамби“М.Каменица
за 2009 година.

Финансовиот  извештај за работењето на ЈОУДГ„Бамби“ М.Каменица за 2009
година  е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

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

Бр.07-387/1 Совет на ЕЛС М.Каменица
15.03.2010 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 работењето на ЈП„Камена Река“ М.Каменица за 2009
година

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

Бр.08- 418/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски  с.р.

М.Камениц

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и  член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС македонска
Каменица на седницата одржана на ден 15.03.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Финансов  извештај

Член 1

Се усвојува Финансовиот  извештај  за работењето на ЈП„Камена Река
“М.Каменица  за 2009 година.

Финансовиот  извештај за работењето на ЈП„Камена Река “ М.Каменица за 2009
година  е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето ,а ќе се објави во Службен
гласник на Општина М.Каменица.
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Бр.07-419/1
15.03.2010 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 финансовиот извештај на ЈП „Доминг“
М.Каменица за 2009

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

Бр.08- 388/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и  член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС македонска
Каменица на седницата одржана на ден 15.03.2010 година донесе:
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О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Финансов  извештај

Член 1

Се усвојува Финансовиот  извештај  за работењето на ЈП„Доминг “ М.Каменица  за
2009 година.

Финансовиот  извештај за работењето на ЈП„Доминг “ М.Каменица за 2009 година
е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

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

Бр.07- 389/1 Совет на ЕЛС М.Каменица
15.03.2010 г Претседател
М.Каменица Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За прогласување на Одлука

1.Се прогласува Одлуката за усвојување на финасовиот извештај за работењето
на КИЦ„Романса“ М.Каменица за 2009 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- 390/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и  член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС македонска
Каменица на седницата одржана на ден 15.03.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Финансов  извештај

Член 1

Се усвојува Финансовиот  извештај  за работењето на КИЦ„Романса “ М.Каменица
за 2009 година.

Финансовиот  извештај за работењето на КИЦ„ Романса “ М.Каменица за 2009
година  е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

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

Бр.07- 391/1 Совет на ЕЛС М.Каменица
15.03.2010 г. Претседател
М.Каменица Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.

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

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

1.Се прогласува Одлуката заорганизацијата,делокругот и начинот на извршување
на задачите на општинската администрација на општина Македонска Каменица

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

Бр.08- 370/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за локална самоуправа  („ Службен
весник на Република Македонија “ бр.5/2002), а согласно Уредбата за начелата за
внатрешна организација на органите на државната управа („Службен весник на
Република Македонија бр.105/2007), Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата
одржана на ден 15.03.2010 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на општина Македонска Каменица

Основни одредби
Член 1

Со оваа Одлука се утврдува внатрешната организација, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската администрација на општина Македонска
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Каменица, видовите на организационите облици, условите за нивно образување и
раководење со нив.

Член 2

Внатрешната организација на општинската администрација на општна Македонска
Каменица се утврдува во зависност од надлежностите на Општината утврдени со Закон,
групирањето на работите и задачите според видот, обемот, сложеноста, нивната
меѓусебна сродност и поврзаност, како и  други услови потребни за утврдување на
внатрешната организација.

Видови на организациони единици на општинската администрација
Член 3

За извршување на работите од надлежност на Органите на Општината, во
општина Македонска Каменица се организира општинска администрација.

Општинската администрација на општина Македонска Каменица се организира во
6 (шест) Одделенија и Територијалната противпожарна единица како посебна
организациона единица.

Член 4

Одделение се образува заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани
подрачја од надлежност на Општината со цел непосредно извршување на: нормативно
правни работи, управување со човечки ресурси, стручно-аналитички, управни, управно-
надзорни, информативно-документарни, информативно-комуникациски, оперативни,
материјално-финансиски, инвестициски, информатичко-технолошки, стручно-
административни како и други работи што се извршуваат во Органите на Општините.

Член 5

Општинската администрација на Општина Mакедонска Каменица се организира во
следните одделенија и Територијалната противпожарна единица.

1.Одделение за, правни и општи работи и јавни дејности

2.Одделение за финансиски прашања, даноци, такси и други надоместоци

3. Одделение за урбанизам, комунални работи,  заштита на животната средина и локален
економски развој

4. Оделение за инспекциски надзор
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5.Одделение за внатрешна ревизија

6. Одделение за управување со човечки ресурси

Територијална противпожарна единица

Делокруг и начин на извршување на задачите

Член 6
1.Одделението за, правни и општи работи и јавни дејности ги врши следните задачи: ги
врши работите што се однесуваат на изготвување на одлуки и други општи и поединечни
акти од надлежност на Советот и Градоначалникот, дава мислење на актите од аспект на
нивната законитост, регулирање на имотно-правните односи,застапување на општината
по претходно овластување на Градоначалникот пред судовите и другите државни органи
во Република Македонија, ги координира работите помеѓу локалната самоуправа и
примарната здравство,образованието,културата,социјалната заштита и други
општествени дејности предвидени со Законот за локална самоуправа ги следи и
применува законите, прописите и општите акти за канцелариско и архивско работење,
врши и други помошно технички работи и работи кои ќе му бидат доверени од Советот и
Градоначалникот на општината.

Член 7
2.Одделението за финансиски прашања, даноци, такси и други надоместоци ги врши
работите што се однесуваат на : подготвување на буџетот и завршната сметка, како и
други активности од областа на финансирањето, води евиденција за имотот на
општината, поднесува извештаи за состојбите на сметките на општината, ги следи и
применува законските прописи од областа на финсиското и материјалното работење,
врши пресметка и води евиденција за наплатата на даноците, таксите и надоместоците
на подрачјето на општината, врши и други работи кои ќе му бидат доверени од страна на
советот и Градоначалникот на општината.

Член 8
3.Одделението урбанизам, комунални работи,  заштита на животната средина и локален
економски развој за ги врши следните работи: изготвува и реализира програми за
изградба, одржување и заштита на локалните патишта и  улици, изготвува проекти и
програми за локален економски развој и регионалниот економски развој во соработка со
другите општини во регионот,изработува и реализира програма за јавното осветлување
на подрачјето на општината, покренува иницијативи и предлози за измена и дополнување
на деталните урбанистички планови, ги следи состојбите и организира изградба ,
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реконструкција и одржување на јавното зеленило, фонтаните, дрворедите и друга
комунална опрема поставена на улиците и на другите јавни површини, презема мерки за
заштита и спречување за загадување на водата, воздухот и земјиштето, изготвува и
издава одобренија за градба на објекти од локално значење утврдени со закон, врши и
други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот и на
Градоначалникот на општината.

Член 9
4.Одделението за инспекциски надзор врши инспекциски надзор и контрола на

спроведувањето на законските прописи од областа на комуналните работи, инспекциски
надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на заштитата на
животната средина,  инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските
прописи од областа на градежништвото и урбанистичкото планирање, инспекциски
работи и контрола во образованието  и спортот, врши инспекциски работи и контрола во
остварувањето на општинските даноци и такси, врши и други надзор  од надлежност на
општината.

Член 10
5.Одделението за внатрешна ревизија: врши внатрешна ревизија согласно законот и

со системот и процедурите за внатрешната ревизија воспоставени од општината согласно
меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени
од Министертството за финансии, подготвува годишен план за внатрешна ревизија и по
одобрувањето на Градоначалникот на општината го обезбедуива неговото спроведување и
следење, доставува извештаи за извршената ревизија до Градоначалникот и Советот на
општината, подготвува квартални и годишни извештаи за работењето на внатрешната
ревизија до Градоначалникот и Советот на општината, , врши оценување на внатрешните
фактори на ризик и давање совети на градоначалникот на општината за намалување на
факторите на ризик врз основа на анализи од работењето, ја утврдува и оценува
економичнота, ефикасноста и ефективноста  во работењето на системите за финансиско
управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на општинската
администрација, ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената
евиденција и финансиските извештаи, ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со
законите, подзаконските  и актите на органите на општината.

Член 11
Одделението за управување со човечки ресурси: води постапка за вработување во
општинската администрација, врши управување и спроведување на надлежностите за
развојот на органот,информативниот систем за човечки ресурси, односите меѓу
вработените,  воведување во работа на нововработените, планира обуки и стручно
усовршување на општинската администрација, води персонална и кадровска евиденција,
се грижи за спроведување  на законите за унапредување на човечките ресурси , предлага
политики за управување со човечките ресурси во општината, предлага Програма за обука
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за државните службеници и води евиденција за обуките, соработува со Агенцијата за
државни службеници, води дисциплински постапки,

Општинската администрација врши работи делегирани од Органот на државната
управа во согласност со Закон.

Раководење со организационите единици

Член 12
Со општинската администрација раководи Градоначалникот на општината.

Со одделението раководи раководител на Одделение.Во случај на отсуство или
спреченост на раководителот на Одделението, го заменува стручен државен службеник
со највисоко звање во Одделението, кој ќе го определи Градоначалникот.

Со територијалната противпожарна единица раководи командир на ТППЕ. Во
случај на отсуство или спреченост на командирот го заменува заменик на командирот.

Член 13
Вкупниот број на вработени и распоредот по звања и работни места го утврдува

градоначалникот на општината со Правилник за систематизација на работните места на
општинската администрација.

Преодни и завршни одредби

Член 14
Со денот на влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за

организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на општина Македонска Каменица бр.07-1795/1/1 од 10.12.2009 година.

Член 15

Оваа  Одлука влегува во сила 8(осмиот) ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на општина М.Каменица, а ќе се применува по добивањето на согласност од
Агенцијата за државни службеници.
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Бр. 07-371/1 Совет на ЕЛС М.Каменица
15.03.2010 г            Претседател
М.Каменица Драган Димитровски дипл.руд.инг  с.р.

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За прогласување на Одлука

1.Се прогласува Одлуката за усвојување на програмата за изградба на водоводна
и канализациона мрежа во 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- 406/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и  член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС македонска
Каменица на седницата одржана на ден 15.03.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Програма
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Член 1

Се усвојува Програмата за изградба на водоводна и канализациона мрежа во ЕЛС
М.Каменица за 2010 година

Програмата за изградба на водоводна и канализациона мрежа во ЕЛС М.Каменица
за 2010 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

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

Бр.07- 407/1 Совет на ЕЛС М.Каменица
15.03.2010 г. Претседател
М.Каменица Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.

Vrz osnova na ~len 46  od Zakonot za grade`no zemji{te (Sl. vesnik na RM br.
82/08), ~len 11 od  Zakonot za snabduvawe so voda za piewe i odveduvawe na urbani
otpadni vodi i ~len 21 od Statutot na op{tina M. Kamenica  (Sl. glasnik na
op{tinata br. 4/05), Sovetot na  op{tinata  M. Kamenica na sednicata odr`ana na  den
15.03.2010 godina donese :

PROGRAMA

ZA IZGRADBA NA VODOVODNA I KANALIZACIONA MRE@A VO OP[TINA M.KAMENICA

Op{tinata M.Kamenica vo tekot na 2010 godina planira realizacija na slednite
proekti:

1. Rekonstrukcija na gradska vodovodna mre`a vo M.Kamenica

2.Doizgradba na glaven kolektor za fekalna i atmosferska kanalizacija

3.Doizgradba na vodovod i kanalizacija na ulicata  br.   ,,2,, vo M.Kamenica.

MRE@A
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4.Doizgradba na fekalna kanalizacija vo naselba ,, Cinkara,,  M. Kamenica

5.Izgradba na sekundarna vodovodna mre`a  za n.m. s. Dulica i za maalite Stipcarska,
Kova~evska Sitnovska, Bu}erska, Komandirska, Ta~ovska, Tepe|ovska i Krapevska

6.Izgradba na Vodovod za n.m. s. Mo{tica

7. Izgradba na vodovod za del od naseleno mesto Todorovci i Lukovica

8. Izgradba na zafat, dovoden cevovod i razvodna mre`a za navodnuvawe na zelenite
povr{in

i vo M.Kamenica

9. Doizgradba i pu{tawe vo upotreba na filter stanica za prerabotka na voda za piewe za
M.Kamenica

10. Izrabotka na tehni~ka dokumentacija za izgradba na pre~istitelna stanica za otpadni
i urbani vodi za M.Kamenica

11. Rekonstrukcija na Glaven dovod za voda za s. Sasa (Mr{avelska M. i Sreden rid)

12.Izgradba na vodovodna mre`a za del od s. Kosevica

So cel podobruvawe na vodosnabduvaweto i pokrivawe na M.Kamenica so
kanalizaciona mre`a kako i tretman na otpadnite vodi planirame izrabotka na glavni
proekti za:  , izgradba na pre~istitelna stanica za tretman na otpadnite kanalizacioni vodi,
izgradba na vodovodna mre`a za Valevi~arska maala i  za okolnite maala od naselbata
M.Kamenica.

Vo tekot na godinata }e se raboti i na odr`uvawe na postojnata vodovodna i
kanalizaciona mre`a vo naselbata M.Kamenica i naselenite mesta.

Prioritet vo izgradbata }e se dade na navedenite objekti za koi op{tinata raspolaga
so kompletna tehni~ka dokumentacija i potrebnite odobrenija i soglasnosti za istite.

1. Rekonstrukcija na gradska vodovodna mre`a vo M.Kamenica

Za rekonstrukcija na sekundarnata gradska vodovodna mre`a vo M.Kamenica op{tinata
vo 2007 godina izraboti kompletna tehni~ka dokumentacija.

Dokolku  op{tinata obezbedi sredstva  planira vo 2010 godina da otpo~ne so
realizacija na ovoj proekt koj e prioriteten za re{avawe.

2.Doizgradba na kolektor za fekalna i atmosferska kanalizacija

So izgradbata na kolektorot za fekalna i atmosferska kanalizacija koj vsu{nost
pretstavuva prodol`etok na kolektorot od desnata strana na R. Kameni~ka i predvideno
negovo izveduvawe nadvor od naselbata M.Kamenica kade treba da bide izgradena
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pre~istitelna stanica za pre~istuvawe na otpadnite vodi od naselbata pred nivnoto
ispu{tawe vo recipientot,otpo~na vo 1997 godina.

Za negovo dovr{uvawe od Ministerstvoto za transport i vrski vo 2005 godina
obezbedeni se 400 m1 cevki F 630, . Za ovaa godina e predvideno postavuvawe na cevkite.

 Potrebnite sredstva za dorealizacija na ovoj proekt }e bidat obezbedeni od Buxetot
na op{tinata i od sopstveni sredstva na JP,Kamena Reka,,.

3. Doizgradba na vodovod i kanalizacija na ulicata br. ,,2,, vo M.Kamenica

Realizacijata na ovoj proekt e zapo~nata od poodamna i dosega vo najgolem del
vodovodnata instalacija e zavr{ena a vo najgolem del vo 2007 godina e izgradena i
kanalizacionata mre`a.   Za ovaa godina op{tinata planira doizgradba na kanalizacionata
mre`a i pro{iruvawe na vodovodnata mre`a.Potrebnite finansiski sredstva za doizgradba
na vodovodot i kanalizacijata na ulicata br. ,,2,, }e bidat obezbedeni od sopstveni izvori na
op{tinata .

4.  Izgradba na sekundarna vodovodna mre`a  za n.m. s. Dulica i za maalite Stipcarska,
Kova~evska Sitnovska, Bu}erska, Komandirska, Ta~ovska, Tepe|ovska i Krapevska

Op{tinata vo 2007 godina ja zavr{i izgradbata na glavniot dovod za voda za s. Dulica i
za maalite Stipcarska, Kova~evska Sitnovska, Bu}erska, Komandirska, Ta~ovska, Tepe|ovska i
Krapevska. Vo mesec февруари 2009 godina op{tinata podnese barawe za dobivawe na sredstva
za realizacija na navedenite aktivnosti  do Ministerstvoto za transport i vrski, bidej}i
op{tinata od buxetskite sredstva za izgradba na vodovodni i kanalizacioni mre`i vo 2009
godina ne dobi sredstva za ovaa namena, op{tina M.Kamenica i vo 2010 godina }e dostavi
barawa za dobivawe na sredstva za realizacija na ovie proektni aktivnosti . Dokolku se
obezbedat potrebnite finansiski sredstva  planirame vo 2010 godina da otpo~neme so
realizacija na ovoj proekt.

5.Izgradba na vodovod za s. Mo{tica

Seloto Mo{tica e selo vo op{tinata M.Kamenica  ~ij atar izobiluva so izvori na ~ista
voda. Zaradi maalskiot karakter na seloto i ovde naselenieto se vodosnabduva so maalski
zafati pri {to vodata se zafa}a nestru~no i vo golemi koli~ini zaradi {to delovi od seloto
izobiluva so voda a vo oddelni maali se javuva nedostig.

Op{tinata ovaa godina zaedno so Mesnite zaednici od s. Mo{tica planira da vr{i
rekonstrukcija na postojnite zafati so zafa}awe na dopolnitelni koli~ini na voda zaradi
prirastot na naselenieto. Za taa cel vo 2008 godina op{tinata ja kompletira celokupnata
tehni~ka dokumentacija so potrebnite soglasnosti i odobrenija i vo 2010 godina planira da
otpo~ne so fizi~ka realizacija na proektot.
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6. Izgradba na zafat, dovoden cevovod i razvodna mre`a za navodnuvawe na zelenite
povr{ini vo M.Kamenica
Op{tinata izgotvi tehni~ka dokumentacija  za zafa}awe na voda vo neposredna

blizina na R. Kameni~ka so dovoden cevovod i razvodna mre`a koja isklu~ivo }e se upotrebuva
za navodnuvawe na zelenite povr{ini vo M.Kamenica. So realizacijata na ovoj proekt }e se
obezbedi dovolna koli~ina na voda za navodnuvawe vo tekot na celata godina a isto taka }e se
za{tedat i zna~itelni koli~ini na voda od gradskiot vodovod koi dosega se tro{ea za ovaa
namena.

Op{tinata pokraj navedenite aktivnosti za izgradba na vodovodni i fekalni
kanalizacioni mre`i planira i aktivnosti za izrabotka na tehni~ka dokumentacija za
izgradba na fekalna kanalizaciona i vodovodna mre`a i za ostanatite delovi od naselbata
M.Kamenica i za selskite naseleni mesta vo op{tinata.

Isto taka e potrebno redovno ~istewe i odr`uvawe na kanalot za odveduvawe na
atmosferskite vodi od naselbata.

Op{tinata vo 2010 godina }e raboti na realizacija i na ostanatite objekti
planirani vo Programata vo zavisnost od obezbedubawe na finansiski sredstva za
izgradba na navedenite objekti

Op{tinata ovaa godina }e raboti i na odr`uvawe na postojnata vodovodna i
kanalizaciona mre`a vo naselbata M.Kamenica i vo ostanatite naseleni mesta.

Бр. 07-407/1 SOVET NA OP[TINA   M.KAMENICA
15.03.2010 г                                                                                      Pretsedatel
М.Каменица  Dragan Dimitrovski 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 уредување на градежно земјиште на подрачјето на
општина М.Каменица за 2010 година
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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- 392/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и  член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС македонска
Каменица на седницата одржана на ден 15.03.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Програма

Член 1

Се усвојува Програмата за уредување на градежно земјиште за 2010 година
Програмата за зауредување на градежното земјиште за 2010 година е составен

дел на оваа Одлука.

Член 2

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

Бр.07-393/1
15.03.2010 г
М.Каменица Совет на ЕЛС М.Каменица

Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.
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Vrz osnova na ~len     46 i 47  od Zakonot za  grade`no zemji{te (Sl. vesnik na
RM br. 82/08) i ~len  21 od Statutot na op{tina M.Kamenica (Sl. glasnik br.4/05)
Sovetot na op{tinata na sednicata odr`ana na 15.03.2010 g. godina ja donese
slednata:

  P  R  O  G  R  A  M  A

Za ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina

                                         M.Kamenica za 2010 godina

Vrz osnova na odredbite na Zakonot za grade`no zemji{te-Zakonot za lokalna
samouprava,  napravena e Programa za ureduvawe na grade`noto zemji{te i istata
pretstavuva osnova za ureduvawe na grade`noto zemji{te vo M.Kamenica za 2010 god.
Programata predviduva lokaliteti na koi }e se vr{i ureduvawe na grade`noto zemji{te,
obemot na ureduvawe,visinata na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te
kako i drugi ostanati aktivnosti.

Celta e da se vospostavi pogolem red vo komunalnoto ureduvawe vo op{tinata
i site dosega{ni divogradbi vo najgolema mo`na mera se vklopat vo urbanisti~kite
planovi i istite se legaliziraat.

 PRAVCI NA DELUVAWE

Programata pretstavuva osnova po koja }e se vr{i ureduvawe na grade`no zemji{te
vo M.Kamenica za 2010 godina a }e se odviva po slednite pravci na deluvawe:

1. Lokaliteti na koi }e se vr{i ureduvawe na grade`no zemji{te

2.Obem na ureduvawe

            3.Visina na nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te
4.Na~in na presmetuvawe na povr{inite

             5.Ostanati aktivnosti

Vo tekot na godinata mo`e da dojde do promena na obemot na realiza cijata na
programata vo zavisnost od visinata na sredstvata koi }e bidat ostvareni.

1.Lokaliteti na koi }e se ureduva i obemot na ureduvawe

a)Lokalitet  ,,Cinkara,,
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b)Lokalitet  ,,Crkvi{te,,

v)Lokalitet levo od ulica ,,Kameni~ka,,

g)  Lokalitet ,,Gorna reka,,(Ul.,,1,, i ul.,,2,,

d) Lokalitet ,,Dolna reka,,

|)  Centralno gradsko podra~je

e)  Industriska zona

`) Zona za malo stopanstvo

z) Lokalitet ,,Poroj,,

ѕ) Регулација на речното корито на Р.Каменичка

a) Na lokalitetot nad ,,Cinkara,, za koj e izgotven Detalen urbanisti~ki plan  }e se
izvr{i  legalizirawe na postoe~kite objekti.Aktivnostite koi }e se prevzemaat na
ovoj lokalitet se od najgolem obem i nivniot intenzitet }e zavisi od prilivot na
sredstva koi }e bidat sobirani po osnov na komunalii.

Za ovaa godina se predviduvaat slednite aktivnosti:

- Izrabotka na elaborati za eksproprijacija

  i re{avawe na imotno-pravnite odnosi

-izgradba na ulici

-doizgradba na vodovod

-doizgradba na kanalizacija

 Za tekovnata godina vo zavisnost od prilivot na finansiski sredstva po osnov na
komunalii prioritet }e bide daden na probivaweto i opeso~uvaweto na uli~nata mre`a i
doizgradba na kanalizaciona mre`a.

 b)Lokalitet nad ,,Crkvi{te,,

 Za lokalitetot nad ,,Crkvi{te,, treba da se направи измена и дополнување на
Detalниот urbanisti~ki plan za legalizirawe na postoe~kite i novopredvidenite
stanbeni objekti.  Izraboten e Glaven proekt za sobirawe na kanalizacionite i
atmosferskite vodi i izgradba na kanalizaciona mre`a koja e vo zavr{na faza.Vo
ovaa godina se planiraat slednite aktivnosti:

- Izrabotka na elaborati za eksproprijacija
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 i re{avawe na imotno-pravnite odnosi

-izgradba na ulici

-izrabotka na tehni~ka dokumentacija i izgradba na vodovodna mre`a

v) Lokalitet levo od ulica ,,Kameni~ka,,
Za ovoj lokalitet se predviduva izmena na Detalen urbanisti~ki plan bidej}i postojnoto
urbanisti~ko re{enie ne mo`e da se realizira.
Ureduvaweto vo ramkite na lokalitetot }e se vr{i vo obem srazmerno na висината на
sredstvaта pribereni po osnov na nadomestok za uredeno grade`no zemji{te.

g) Za lokalitetot ,,Gorna reka,, vo 2010 godina se predviduvaat slednite aktivnosti:

-izrabotka na elaborat za eksproprijacija na ulica br.,,2,,

-re{avawe na imotno pravnite odnosi

-probivawe na ulиca br.,,1,,   i tamponirawe na istata

-probivawe na del od  ul.br. ,,2,, so izgradba na vrska so ul.,,14 juni,, po postojnata
trasa

-doizgradba na vodovod i kanalizacija za ulica br ,,2,,

д) Локалитет ,,Долна река,,

За овој локалитет во фаза на изработка е нов Детален урбанистички план со кој ќе се
настојува да бидат вклопени нелегално изградените објекти. Vo ovoj lokalitet vo
zavisnost od obemot na sobranite sredstva }e se vr{i i ureduvaweto.

|) Centralno gradsko podra~je

   Ovoj lokalitet pretstavuva poteg pome|u: Mostot na R. Kameni~ka, ulica Kameni~ka, ,
ulica Goce Del~evo, ulica Prvomajska i R. Kameni~ka.
Za ovaa godina se predviduvaat slednite aktivnosti:

-Izrabotka na elaborat za eksproprijacija i re{avawe na imotno pravnite odnosi;

-Izgradba na ulici;

-Izgradba na gradski plo{tad;

e) Industriska zona
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Na industriskata zona koja se nao|a vo sklop na lokalitetot ,,CINKARA,, predvideni
se   lokacii za proizvodno-uslu`na dejnost  na sopstveno zemji{te.

Isto taka i ovde se predviduvaat slednite aktivnosti:

-re{avawe na imotno-pravnite odnosi

-izgradba na ulici

-doizgradba na vodovod

-doizgradba na kanalizacija

`) Lokalitet za malo stopanstvo(Kameni~ki rid)

Za ovoj lokalitet se predviduva izrabotka na detalen urbanisti~ki plan vo koj }e se
predvidat lokacii za izgradba na objekti za malo stopanstvo od strana na op{tinata ili
so izrabotka na urbanisti~ki proekti od strana na lica koi }e gradat na sopstveno
zemji{te.

z) Lokalitet ,,Poroj,,

Vo ovoj lokalite vo 2010 godina se predviduvaat slednite aktivnosti:
-Izgradba na ul.,,Makedonska,,
-doizgradba na vodovod
-doizgradba na kanalizacija

ѕ) Регулација на речното корито на Р.Каменичка

Во 2010 година во зависност од обезбедените финансиски средства  се планира да се
продолжи со регулацијата на речното корито на Р.Каменичка возводно од градскиот пазар.

2. Visina na nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te

a) Lokalitet nad ,,Cinkara,, (vo den/m2 -neto korisna povr{ina)

-geodetski raboti i proektirawe  30,oo den/m2

-zemji{te i nasadi ------------------------------------------- 470,oo

-probivawe ulici i opeso~uvawe-----------------------  80,oo

-vodovod--------------------------------------------------------- 120,oo

-kanalizacija-------------------------------------------------- 100,oo
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___________________________________________________________________________

                        VKUPNO: 800,oo den/m2 ili13,13 E

b) Lokalitet ,,Crkvi{te,,

-geodetski raboti i proektirawe 30,oo den/m2

-zemji{te i nasadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470,oo

-probivawe ulici i opeso~uvawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,oo

-vodovod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,oo

-kanalizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,oo

_______________________________________________________________________

  VKUPNO:              800,ooden/m2 ili13,13E

v) Lokalitet levo od ulica ,,Kameni~ka,,

-geodetski raboti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,oo den.

-zemji{te i nasadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440,oo

-proektirawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,oo

-probivawe na ulici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,oo

-vodovod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,oo

-kanalizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,oo

    VKUPNO:             970,ooden/m2 ili 16 E

g)Lokalitet ,,Gorna Reka,, zaedno so ulicite:Industriska i Pirinska

-geodetski raboti------------------------------------------------- 10,oo den/m2

-zemji{te i nasadi --------------------------------------------- 380,oo

-proektirawe ----------------------------------------------------- 180,oo
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-probivawe ulici i opeso~uvawe-------------------------- 150,oo

-vodovod ------------------------------------------------------------ 100,oo

-kanalizacija ----------------------------------------------------- 150,oo

                         VKUPNO:  970,oo den/m2 ili 16 E

d)Lokalitet ,,Dolna Reka,,

-geodetski raboti i proektirawe ________________ 130,oo den/m2

-zemji{te i nasadi --------------------------------------------- 320,oo

-probivawe ulici i opeso~uvawe-------------------------- 150,oo

-vodovod ------------------------------------------------------------ 100,oo

-kanalizacija ----------------------------------------------------- 100,oo

                         VKUPNO:  800,oo den/m2 ili13,13 E

|) Centralno gradsko podra~je

-geodetski raboti ------------------------------------------------ 10,oo den/m2

-zemji{te i nasadi ---------------------------------------------- 380,oo

-proekti rawe ----------------------------------------------------- 120,oo

-probivawe ulici i opeso~uvawe-------------------------- 290,oo

-vodovod ------------------------------------------------------------- 150,oo

-kanalizacija ----------------------------------------------------- 150,oo
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                           VKUPNO:  1100,oo den/m2 ili 18 E

e)  Industriska zona

-geodetski raboti------------------------------------------------- 10,oo den/m2

-zemji{te i nasadi----------------------------------------------- 390,oo

-proektirawe------------------------------------------------------ 120,oo

-probivawe ulici------------------------------------------------ 150,oo

-vodovod------------------------------------------------------------- 140,oo

-kanalizacija------------------------------------------------------ 150,oo

_______________________________________________________________________

                           VKUPNO: 960,oo den/m2 ili15,7 E

`) Lokalitet levo od ul.,,14 juni,, do spoj so ul.,,V.Joci},, za individualnite
stanbeni zgradi

-geodetski raboti---------------------------------------------- 10,oo

-zemji{te i nasadi-------------------------------------------- 380,oo

-proektirawe--------------------------------------------------- 150,oo

-probivawe na ulici i opeso~uvawe-------------------- 150,oo

-vodovod---------------------------------------------------------- 250,oo

-kanalizacija--------------------------------------------------- 290,oo

_______________________________________________________________________

VKUPNO: 1280,oo den/m2 ili 21 E

z) Lokalitet za malo stopanstvo (Kameni~ki Rid)
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-geodetski raboti i proektirawe------------------------ 200,00

-probivawe ulici----------------------------------------------- 140,00

-vodovod------------------------------------------------------------ 150,00

VKUPNO: 490,00 den.m2 ili 8 E

y) Delovni prostori i du}ani

I zona----------------------1600,oo den/m2 ili 26 E

IIzona----------------------1460,oo den/m2 ili 24 E

IIIzona----------------------1280,oo den/m2 ili 21 E

Cenata koja e predlo`ena za delovnite objekti vo ovaa programa }e va`i i  pri
prenamena od stanben vo deloven prostor za site lokaliteti soodvetno na zonite na koi
pripa|aat.

Za ulicite: Ezerska, Osogovska,(ju`no od spojot so ul. G.Del~ev), Ilindenska ,
Makedonska  i V.Joci} cenata za ureduvawe na zemji{teto za individualnite stanbeni
objekti }e iznesuva 800, 00 den. ili 13,13 E.

 POSEBNI ODREDBI

1. Site pozicii }e se rabotat po prioritet a stepenot na izvr{uvawe na rabotite }e
zavisi od obezbeduvaweto na potrebnite finansiski sredstva
2.Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te za nadgradba ili do-

gradba iznesuva 50%od nadomestokot predviden so ovaa Programa vo zavis-

nost od lokalitetot i zonata vo koja se nao|a objektot.

3.Za dograden ili nadgraden prostor,~ija korisna povr{ina e pogolema od

60 m2 nadomestokot }e se pla}a 100%.

4.Za izgradenite divogradbi koi }e bidat legalizirani }e se.

obezbedat posebni povolnosti za naplata na komunalii na pove}e rati no ne pove}e od
12 rati.

5. Visinata na nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te }e se pla}a
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vo protivvrednost na EVRO na denot na pla}awe spored kursot na  NB na R.
Makedonija.

6.Investitor koj gradi nov objekt na mestoto na star objekt se osloboduva od pla}awe
nadomestok za povr{inata od stariot objekt za koj ima plateno komunalen nadomestok
i ja pla}a razlikata na povr{inata me|u stariot i noviot objekt no osloboduvaweto
mo`e da bide do 50% od novata povr{ina.

7.Pla}aweto za priklu~ok na vodovod,kanalizacija i elektrika kon kon javnite
pretprijatija pa|a na teret na korisnikot na lokacijata.Op{tinata ima obvrska da ja
dovede glavnata linija na oddale~enost do 30 metri od objektite predvideni so DUP
pod uslov da se podmireni obvrskite na sopstvenikot na ime nadomest za ureduvawe
na grade`no zemji{te-komunalii.

8.Korisnikot na grade`no zemji{te }e se stekne so pravo na priklu~ok na
infrastrukturni objekti  koga }e izvr{i uplata na najmalku 50% od visinata na
nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te a za ostanatiot del }e sklu~i
dogovor za pla}awe na rati.

9. Pri eksproprijacija na zemji{te i nasadi za izgradba na ulici mo`e da se vr{i
kompenzacija na komunaliite so vrednosta na ekspropreiraniot imot.

10.Tro{ocite za pristap do dvornoto mesto,potporni yidovi i sl. pa|aat   na teret na
korisnikot na lokacijata.

11.Tro{ocite za dislokacija na vodovod,kanalizacija i elektrika vo dvor-

nite mesta na stari i novi lokacii,dogradbi i nadgradbi pa|aat na teret na

korisnikot na lokacijata.

12.Pravnite i fizi~ki lica koi imaat potreba za odredeni raboti da vr{at

prekopuvawe na ulici,trotoari,parkinzi,lokalni pati{ta i sl. dol`ni se da
obezbedat odobrenie od op{tinata.

13.Za vremeni objekti vo zavisnost od lokacijata i zonata vo koja se nao|aat

se pla}a 50% od presmetkovnata vrednost po ovaa Programa.

14. Za site bespravni objekti koi se legalizirani i potvrdeni so DUP }e se pla}a
nadomest spored cenite dadeni vo poedini zoni

15. Nadomestokot za ureduvawe na bespravnite objekti vklopeni vo DUP }e se
presmetuva so merewe na povr{inite na objektite na lice mesto od strana na stru~na
slu`ba na op{tinata i sopstvenikot  }e se zadol`uva so re{enie.
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16. Za sopstvenici  te na bespravni objekti koi se legalizirani i vklopeni vo DUP
dokolku nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te go platat vo gotovo vo edna
rata op{tinata }e presmetuva popust od 20% a dokolku se pla}a na dve ili pove}e
rati ovoj popust nema da va`i.

17. Na barawe na graditelot poradi ekonomski pri~ini mo`e da se odobri izgradba
namesto P+1 samo Prizemje za objekti-individualni stanbeni zgradi so gabarit
soglasno DUP vo lokaliteti kade {to e izgradena kompletnata
infrastruktura(vodovod,kanalizacija, elektri~na mre`a i probieni ulici)

18. Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште се пресметува врз
основа на новата корисна површина што ќе се гради согласно заверениот основен проект
помножени со следните коефициенти:

1.) за станбени објекти:

-станбени простории, 1,0;

-станбени простории со висина до 2,50 м подпокривен простор, 0,2;

-логија затворена од три страни, 0,4;

-подлогија затворена од две страни, 0,3;

-балкони,тераси, 0,2;

-заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2;

-помошни простории, остава за гориво,котлара,визба, 0,3;

-трафостаница од 35 КВ во објектот и надвор од објектот, 0,3;

-скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3;

-стражарници,управител.простории за домар, 0,5;

-затворени паркиралишта и гаражи, 0,1;

2.) за деловни,јавни и други објекти:

-простории, 1,0;

-магацини, 0,5;

-помошни простории,остава за гориво,котлара, 0,3;

-трафостаница до 35 КВ во објект и надвор од објект, 0,4;

-скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5;

-затворени паркиралишта и гаражи, 0,1;
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-логоја затворена од три страни, 0,5;

-подлогија затворен од две страни, 0,3;

-балкони,тераси, 0,4;

-отворен наткриен простор, 0,3;

3.) за други објекти

-катни гаражи, 0,2;

-спортски покриени објекти, 0,5;

-спортски откриени објекти, 0,3;

-бензиски станици, гасни станици,и базни станици за 50% од површината на локацијата,
1,0;

-отворени пазаришта за 30% од површината на локацијата, 0,3;

-базени, 0,2;

-трафостаници над 35 КВ, 1,0;

Programata e izrabotena vrz osnova na sogleduvawata za sostojbite na
op{tinata i o~ekuvaniot priliv na sredstva za taa namena.

Бр.07-393/1

15.03.2010 г. Sovet na ELS M.Kamenica

М.Каменица Pretsedatel

Dragan Dimitrovski dipl.rud.ing. 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 Одлука за одржување на јавна чистота

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

Бр.08- 400/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 10 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република
Македонија“ број 111/08 и 64/09, член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ број 5/2002) и член 21 од Статутот на
општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица “ број 4/2005)
Советот на општината Македонска Каменица на седницата одржана на ден 15.03
2010 година донесе

О Д Л У К А

за одржување на јавната чистота во

Општина Македонска Каменица

I Основни одредби
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                                   Член 1

Со оваа Одлука се уредува одржувањето на јавната чистота на јавните
површини и јавните објекти во Општина Македонска Каменица, се утврдува
начинот на користење на јавните површини и јавните објекти, чистењето на снег и
мраз во зимски услови како и се предвидуваат мерки за спроведување на истата
Одлука.

Член 2

Одржувањето на јавната чистота, собирањето на сметот и чистењето на
снегот во зимските услови се дејности од јавен интерес од локално значење.

Член 3

Одделни изрази употребени во оваа Одлука го имаат следното значење:

1 „Одржување на јавна чистота“- претставува чистење (миење и метење) на
јавните површини и отворените простори на јавните објекти и чистење на
мраз во зимски услови.

2 „Собирање на смет“- отстранување на создадениот смет од одржувањето
на јавната чистота на јавните површини и објекти и сместување на истиот
во садови за смет.

3 „Смет“- е збир на отпадоци кои се собираат при одржувањето на јавната
чистота.

4 „Јавни површини и отворени простори на јавните објекти“ се: улици,
тротоари, велосипедски патеки, плоштади, кејови, подвозници, надвозници,
мостови, паркиралишта, скалила кои ги поврзуваат сообраќајниците,
градски паркови, парк шуми, автобуски, бензински и такси станици, јавни
телефонски говорници, градски гробишта, пазари, спортско рекреативни
објекти, јавни капалишта и отворени простори околу други јавни објекти.

5 „Даватели на услуги“- се јавни претпријатија или лица на кои им е доверено
извршувањето на работите на јавната чистота.

6 „Корисници на услуга“- се корисниците на јавните површини и на
отворените простори на јавните објекти.

7 „Дворна површина“- просторот околу колективните и индивидуалните
објекти за домување и околку јавните објекти определени со урбанистички
план.

Член 4

Јавни објекти во Македонска Каменица претставуваат:
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 зграда на ЕЛС Македонска Каменица, во која се сместени просториите на
другите државни институции со вкупна површина од 450 м²,

 зграда на ОУ„Кирил и Методиј“, со површина од 4605 м²,
 зграда на ОСУ„Миле Јаневски Џингар“ со површина од 1442  м²,
 зграда на ЈОУДГ„Бамби“ со површина од 1460  м²,
 зграда на месна заедниза М.Каменица со површина од 225  м²,
 зграда на Здравен дом М.Каменица со површина од 1361  м²,
 зграда на Стопанска банка М.Каменица со површина од 194  м²,
 зграда на ЈП„Камена река“ М.Каменица со површина од 483  м²,
 објект на Пензионерскиот клуб со површина од 141  м²,
 објект на Македонски пошти со површина од 97,8  м².

Член 5

Одржувањето на јавната чистота во Општина Македонска Каменица го
врши Јавното Претпријатие „Камена Река“ од Македонска Каменица (ЈП„Камена
река“).

II Услови и начин на одржувањето на јавната чистота

Член 6

Корисниците односно сопствениците на отворените простори на јавните
објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за
домување се должни истите уредно да ги одржуваат на начин со кој не се
нагрдува и деградира просторот во урбаните средини и редовно да го
отстрануваат сметот од истите.

Член 7

Работите на одржувањето на јавната чистота општината може со  Одлука
на Советот да го отстапи на извршување на друго правно лице регистрирано за
вршење на дејноста „одржување на јавна чистота“ во согласно со закон.

Член 8

Правата и обврските помеѓу општината и правното лице од член 7 од оваа
Одлука се уредуваат со договор кој содржи:

 вид и обем на работите,
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 начин и рок на плаќање за извршување на работите,
 гаранција за исполнување на обврските од договорот.

Договорот од став 1 од овој член може да се склучи најмногу за рок од 4
(четири) години.

Член 9

Одржувањето на јавната чистота на отворените простори на јавните објекти
во државна односно општинска сопственост го врши Општината.  На објекти во
приватна сопственост и на дворните површини на колективните и индивидуалните
објекти за домување и на дворните површини на јавните објекти го вршат
сопственикот на објектот.

Во колективните станбени згради одржувањето на јавната чистота се
задолжува да ја врши куќниот совет.

Член 10

За вршење на работите за одржувањето на јавната чистота Советот на
Општината донесува годишна програма која содржи:

 вид и обем на работите што треба да се извршат,
 финансиски средства,
 временски рокови за извршување на работите,
 динамика и начин на извршување.

Со програмата се предвидува поставување и одржување на соодветни
садови за оставање на сметот. Со програмата се определуваат и локациите,
видот и бојата на садовите како и функционирањето на јавните санитарни јазли.

III Обврска на учесниците во одржувањето на јавната чистота

Член 11

Секое физичко и право лице е должно да се грижи за одржувањето на
јавната чистота.

Член 12
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Заради обезбедување на јавната чистота на јавните површини, е
забрането:

 фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал, градежен шут освен
на места определени за таа намена,

 фрлање и оставање на хартија, отпушоци, мастики, амбалажи, земја, отпадоци
од растенија, песок и други отпадоци освен на места определени за таа
намена,

 оставање на стари предмети од домаќинството и смет од вршење на дејноста
покрај садовите за собирање на сметот,

 палење, закопување и уништување на смет,
 оставање на фекални остатоци од домашни миленичиња и мртви животни,

живина и птици во садовите за отпад,
 колење на свињи, кокошки и други видови на стока и живина,
 испуштање на отпадни води и други течности од дворните места и објекти,
 испуштање или истурање на течности во садови за отпад, на улици, канали и

сл.
 миење на возила  и разни предмети од домаќинствата,
 складирање на јаглен, цепење, сечење и складирање на дрво и сл. освен на

места определени за таа намена,
 складирање на градежен материјал,
 паркирање на возила на растојание помало од 10 метри од садовите за отпад

(контејнери) и други садови за отпад за кој е потребно пристап на возило за
подигање на отпадот од истите,

 паркирање на товарни возила, освен на места определени од општината,
 оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки,
 вклучување во сообраќај на моторни, влечни и запрежни возила од

стовариште, градилиште и сл. со валкани тркала,
 чување и напасување на секаков вид добиток и живина,
 продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи освен на места

определени за таа намена,
 превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско ѓубре, сено, растителен

отпад и сл. без претходна подготовка и поклопување заради заштина на
материјалите од паѓање,

 поправка на возила и вршење на разни занаетчиски работи,
 оставање на нерегистрирани-хаварисани возила, приколки и камп приколки,
 мешање на бетон и малтер освен на места определени за таа намена,
 растурање на смет од вреќи контејнери и други видови на садови за смет,
 фрлање односно оставање на смет до контењер и други видови на садови за

собирање на смет,
 фрлање на смет од било кој кат од стамбена зграда или куќа во двор,
 поставување на контејнери и други видови на садови за смет надвор од

определени места за нивно поставување,
 палење и уништување на садовите за собирање на смет,
 уништување на урбаната и друга опрема (клупи, фонтани, билборди, опрема
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на детски игралишта),
 плукање или сенкање на нос на јавни површини,
 испишување на графири и слично на фасади и други јавни објекти и други

јавни површини,
 вршење на физиолошки потреби.

Член 13

Сопственикот односно лицето кое управува со јавен објект е должен да ја
одржува јавната чистота во јавниот објект и неговиот двор, при што треба да
обезбеди:

 редовно чистење и одржување на просториите во објектот,
 садови за фрлање на отпадоци и
 инсталациите во санитарните јазли да бидат исправни и чисти и да обезбеди

тоалетна хартија, машина за сушење на раце или хартија во секое време.

Член 14

Во внатрешноста, односно ходниците на јавните објекти забрането е
фрлање на отпадоци, плукање, фрлање на отпушоци, мастики и други премети
или внесување на домашни миленичиња без одобрение од управителот на
јавниот објект.

Член 15

На јавните објекти и на колективните и индивидуални стамбени деловни
објекти забрането е испишување на графити,поставување на светлечки реклами и
видео билборди како и лепење на плакати.

По исклучок од ставот 1 од овој член на места и објекти определени за таа
намена од страна на општината можат да се поставуваат светлечки реклами,
видео билборди и да се лепат плакати.

Член 16

Заради обезбедување на јавната чистота на отворените простори на
јавните објекти, е забрането:

 фрлање и оставање предмети од домаќинствата, лисја, гранки и корења од
растенијата, песок и отпадоци од градежни материјали, разни видови
амбалажа и други отпадоци освен на места определени за таа намена,
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 оставање на смет од вршење на дејност од правни и физички лица покрај
садовите за собирање на смет,

 палење, закопување и уништување на смет,
 оставање мртви животни, живина и птици освен на места определени за таа

намена,
 испуштање на отпадни води и други течности од дворните места и објекти,
 миење на возила и камп приколки, предмети од домаќинства и предмети од

правни лица,
 сечење, складирање на дрва, јаглен и сл.
 производство, печење на вар и дрвен јаглен како и чување и складирање на

градежен материјал без издадена дозвола од надлежен орган,
 паркирање на возила,
 оставање на хаварисани возила, приколки и камп приколки,
 поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски работи и
 оставање на измет од домашни животни и миленичиња.

Член 17

Организаторите на јавните манифестации (културни, спортски) митинзи,
прослави и други собири, се должни за користење на јавните површини да
обезбедат дозвола-одобрение од Општината. Одобрението ЕЛС Македонска
Каменица го издава на база на претходно склучен договор на организаторот со
ЈП„Камена река“ Македонска Каменица за собирање и депонирање на сметот
направен од учесниците на манифестацијата. Во договорот помеѓу
организаторите на јавната манифестација и ЈП„Камена река“, покрај другото е
наведена и цена на услугата и начинот на плаќањето за извршената работа.

Член 18

Чистењето на снегот и мразот во зимски услови од улиците во Македонска
Каменица  го врши ЈП„Камена река“ и должност и обврска е веднаш да се отпочне
со чистење на снегот од јавните површини со почетокот на снежните врнежи.

Во зимски услови при снежни врнежи сите сопственици односно корисници
на јавни објекти се должни веднаш да започнат со чистењето на снегот на
отворените простори на јавните објекти, со што ќе се обезбеди непречен пристап
до објектите.

Член 19

Сите сопственици односно корисници на објекти се должни сметот редовно
да го собираат и остават на места определени за таа намена.
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Правното лице што ги врши работите на одржување на јавната чистота е
должно сметот од јавните површини редовно да го собираат и оставаат на места
определени за таа намена.

Член 20

На јавните површини и на отворените простори и објекти може да се
оставаат, сечат и цепат дрва и јаглен најмногу до 7 (седум) дена од денот на
донесувањето односно истоварот.

Градежниот материјал може да се остава на површините од став 1 од овој
член со претходно обезбедена дозвола од надлежниот орган од општината.

Поставување на времени тезги за продажба надвор од пазарот, ќе се
регулира со Правилник во кој ќе бидат определени локациите и времето за
продажба.

Член 21

Садовите за собирање на сметот од домаќинствата кои ги имаат се
поставуваат внатре во дворните места. Сопствениците на индивидуалните објекти
за домување се должни на вработените од ЈП„Камена река“ да и овозможат
непречен пристап до садовите за сметот. Вработените во ЈП„Камена река“ по
изнесувањето на сметот се должни садовите за смет да ги вратат на истото место
од кај што се подигнати, водејќи сметка да не дојде до нивно оштетување.

Член 22

Контејнерите и другите видови на садови за собирање на смет, се
поставуваат на места определени од надлежен орган од Општината при што се
води сметка истите да не го попречуваат сообраќајот.

Член 23

Сопствениците на објекти (дуќани, трговски центри, самопослуги, маркети и
сл.) не смеат да оставаат картонски кутии и друг вид на амбалажа во контејнерите
за комунален отпад. Сопствениците на таквите видови на објекти се должни да
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обезбедат посебни контејнери или друг вид на садови за складирање на
амбалажата.

Член 24

Растителниот отпад од индивидуалните дворни места не смее да биде
депониран во кантите за собирање на комунален отпад а истиот ќе се депонира
од од страна на ЈП„Камена река“.

Градежниот шут ќе се депонира на депонија за градежен шут.

IV Средства за одржување на јавната чистота

Член 25

За одржување на јавната чистота се плаќа надоместок. Наплатата на
надоместокот се врши од страна на ЈП„Камена река“ Македонска Каменица преку
доставување на сметка за извршената услуга. Висината на надоместокот зависи
од изграденоста и уреденоста на јавната површина како и од обемот и динамиката
на одржување на јавната чистота и се усвојува со посебна одлука на Совет.

V Надзор

Член 26

Надзорот за спроведување на оваа Одлука ја врши Општинскиот комунален
инспектор. При вршењето на инспекцискиот надзор општинскиот комунален
инспектор проверува дали редовно:

  се одржува јавната чистота на јавните површини од страна на ЈП„Камена
река“,

 се одржува јавна чистота на отворените  простори на јавните објекти и на
дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување,

 се чисти снегот во зимските услови,
 се обезбедени садови за фрлање на отпадоци во внатрешноста, односно

ходниците во јавните објекти и во санитарните јазли.
 по одржувањето на јавните манифестации се отстранува сметот.
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Член 27

При вршењето на инспекцискиот надзор општинскиот комунален инспектор
за утврдените неправилности составува записник и донесува решение со
определување на рок за отстранување на неправилностите.

Против решението на општинскиот комунален инспектор може да се
поднесе жалба до министерот надлежен за вршење на работите од областа на
комуналните работи, во рок од 8 (осум) дена од денот на доставувањето на
решението.

Жалбата не го одлага извршувањето.

Член 28

Контролата на одржување на јавната чистота ја врши комунален редар.

Комуналниот редар при вршење на контролата задолжително носи
службена легитимација.

Службената легитимација ја издава Градоначалникот на општината.

VI Прекршочни одредби

Член 29

 Глоба согласно Законот за Јавната чистота ќе му се изрече на правното
лице и на одговорното лице во правното лице кое постапува спротивно на
одредбите од член 12  алинеа 1 од оваа Одлука.

 Глоба согласно Законот за јавна чистота ќе му се изрече на правното лице
и на одговорното лице во правното лице кое постапува спротивно на одредбите
од член 12 алинеа 2 од оваа Одлука.

Глоба согласно Законот за јавна чистота во мандатна постапка ќе му се
изрече на физичкото лице  кое постапува спротивно на одредбите од член 12 од
оваа Одлука.

Член 30
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 Глоба согласно Законот за јавна чистота ќе му се изрече на правното лице
и на одговорното лице во правното лице кое е сопственик или управува со јавен
објект ако не обезбеди садови за фрлање на отпадоци, не обезбеди исправна
инсталација во санитарните јазли, нема тоалетна хартија, машина за сушење на
раце или хартија во секое време (член 13 од оваа Одлука).

Член 31

Глоба согласно Законот за јавна чистота во мандатна постапка ќе му се
изрече на физичкото лице ако постапува спротивно од  член 14 на оваа Одлука.

Член 32

Глоба согласно Законот за јавна чистота ќе му се изрече на правното лице
и на одговорното лице во правното лице ако постапува спротивно од член 19 став
2 од оваа Одлука.

Глоба согласно Законот за јавна чистота ќе му се изрече на физичкото
лице ако постапува спротивно од член 19 став 1 и член 20 од оваа Одлука.

Член 33

Глоба согласно Законот за јавна чистота ќе му се изрече на правното лице
сопственик или корисник на јавните објекти ако не го исчисти снегот од отворениот
простор пред јавниот објект (член 18 став 2 од оваа Одлука).

Член 34

Кога општинскиот комунален инспектор, ќе утврди дека е сторен прекршок,
по членовите 29 став 1 и 2, 30 , 32  став 1 и член 33 од оваа Одлука ќе се покрене
барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот основен суд.

Член 35

Кога општинскиот комунален инспектор и комуналниот редар ќе утвдрат
дека е сторен прекршок од член 29 став 3, член 31, член 32 став 2 од оваа Одлука,
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на сторителот ќе му се врачи покана за плаќање на глоба во рок од 8 дена од
денот на приемот на поканата.

Ако сторителот не го плати предвидениот износ на глобата, општинскиот
комунален инспектор ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка
до комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и
врски.

Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата по платниот налог од
комуналниот редар, истиот е должен да поднесе предлог до општинскиот
комунален инспектор за поведување на прекршочна постапка до комисијата за
одлучување по прекршоци.

Доколку сторителот на прекршокот е малолетник се постапува согласно
Законот за малолетничка правда.

Член 36

За прекршокот од член 29 став 3, член 31 и член 32 став 2 од оваа одлука,
општинскиот комунален инспектор или комунален редар се должни на сторителот
на прекршокот да му предложат постапка за порамнување.

Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за
посредување, Општинскиот комунален инспектор составува записник во кој се
наведува начинот на отсранување на штетните последици од прекршокот или
начинот на надминување на последиците од прекршокот.

Општинскиот комунален инспектор, односно комунален редар може да му
предлжат на сторителот на прекршокот, надминувањето на последиците од
прекршокот да се стори со вршење на општокорисна работа во траење од
најмалку 24 работни часа.

Доколку сторителот на прекршокот прифати да врши општокорисна работа
е должен да ја изврши во рок од 30 дена од денот на упатувањето, а во рок од три
дена по извршувањето да достави потврда за извршена општокорисна работа до
инспекторот односно редарот, зависно кој го упатил на извршување на
општокорисна работа.

Доколку сторителот на прекршокот прифати да додели средства за вршење
на општокорисна работа е должен истите да ги додели во рок од 30 дена од денот
на прифаќањето а во рок од 3 дена од денот на доделувањето на средствата да
достави доказ до инспекторот.
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Доколку сторителот на прекршокот не достави потврда за извршена
општокорисна работа или не додели средства за општокорисна работа во
дадениот рок, Општинскиот комунален инспектор ќе му поднесе Барање за
поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Вредноста на општокорисната работа за еден час изнесува најмалку 50,00
денари а најмногу 125,00 денари, во зависност од видот и сложеноста на
општокорисната работа.

Јавното претпријатие е должно да води регистар за вршење на
општокорисната работа.

Член 37

Како општокорисната работа може да се смета:

 чистење, метење и миење на јавни површини или отворени простори на јавни
објекти,

 чистење на снег и мраз во зимски услови,
 собирање на смет од јавни површини и сместување на истиот во садови за

смет,
 садење на садници на јавни површини, пошумување на голини, косење на

трева од јавни зелени површини и
 чистење на речни корита и канали.

Член 38

Висината на чинење за 1 час општокорисна работа изнесува:

 50,00 денари  за чистење, метење и миење на јавни површини или отворени простори
на јавни објекти,

 70,00 денари за чистење на снег и мраз во зимски услови,
 80,00 денари за садење на садници на јавни површини, собирање на смет од јавни

површини и  косење на трева од јавни зелени површини,
 100,00 денари за пошумување на голини и
 125,00 денари за чистење на речни корита и канали.

Член 39

За прекршок за членовите  29 став 1 и 2, член 30 , член 32  став 1 и член 33 од
оваа Одлука општинскиот комунален инспектор може на сторителот на прекршокот да му
предложи посредување и постигнување на согласност со која сторителот на прекршокот
треба да ја плати глобата, другите давачки и да ги отстрани последиците од прекршокот.

Постапката за посредување е дадена во член 41 од Законот за јавна чистота.
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Член 40

Средствата од глобите изречени во мандатна постапка од страна на општинскиот
комунален инспектор и комунален редар како и средствата од глобите изречени во
прекршочна постапка поведени по барање на општинскиот комунален инспектор се
приход на општината

VII Преодни и завршни одредби

Член 41

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука претстанува да важи Одлуката
за одржување на јавната чистота бр.07-1165/2 од 14.11.2008 година.

Член 42

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.07- 401/1      СОВЕТ НА ОПШТИНА М. КАМЕНИЦА

15.03.2010 г  Претседател,

М.Каменица  Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За прогласување на Одлука
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1.Се прогласува Одлука за усвојување на Програмата за
изградба,реконструкција,одржување и заштита на локалните патишта и улици на
подрачјето 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- 376/1 Градоначалник

15.03.2010 г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и  член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС македонска
Каменица на седницата одржана на ден 15.03.2010 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Програма

Член 1

Се усвојува Програмата за изградба,реконструкција,одржување и заштита на
локалните патишта и улици на подрачјето на ЕЛС М.Каменица

Програмата изградба,реконструкција,одржување и заштита на локалните патишта
и улици на подрачјето во ЕЛС М.Каменица за 2010 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

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

Бр.07-377/1
15.03.2010 г Совет на ЕЛС М.Каменица
М.Каменица Претседател

Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.
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Vrz osnova na ~len 46 od Zakonot za  grade`no zemji{te (Sl. vesnik na RM br. 82/08)
i ~len 14 i ~len 61 od Zakonot za javni pati{ta (Sl.vesnik na RM br. 84/08) i ~len 21
od Statutot na op{tina Makedonska Kamenica(Sl.glasnik na op{tinata br 4/05),
Sovetot na op{tinata na sednicata odr`ana na den 15.03.2010 godina donese:

PROGRAMA
ZA IZGRADBA,REKONSTRUKCIJA,ODR@UVAWE

I ZA[TITA NA LOKALNITE PATI[TA I ULICI NA POD-
RA^JETO NA OP[TINA MAKEDONSKA KAMENICA ZA 2010 god.

I. LOKALNI PATNI PRAVCI

1. Izgradba na devijacija na lokalen pat za naseleno mesto s.Kosevica
2.Izgradba na lokalen pat  vo s. Todorovci (Palamarska maala)
3. Izgradba na lokalen pat za s. Kosevica preku Ra{kovska Maala
4.Izgradba na lokalen pat za naseleno mesto s.Sasa (Bukoravenci)
5. Probivawe i tamponirawe na lokalni pati{ta vo s. Dulica do Crvenkovska,
]osevska,  Doganska, Dogriska i Katanska Maala
6.Izgradba na lokalen pat vo s. Sasa za Trebe{ka M.
7. Izgradba na lokalen pat vo s. Mo{tica do Lakevica i Dalevci
8. Probivawe i tamponirawe na lokalni pati{ta vo s. Cera vo dol`ina od 2 km.
9.Izgradba na lokalen pat za povrzuvawe na selata Sasa i Cera i izgradba na krak kon
maala Raven Dol.
10. Probivawe na lokalen pat od Sarafska M do Turanica vo s. Sasa 2
11.Отклон од Л-28 до селско туристички комплекс,,Еленец,, во с. Цера
12.Odr`uvawe na postoe~kata lokalna patna mre`a vo op{tinata

II.  IZGRADBA,ODR@UVAWE I SIGNALIZACIJA NA ULICI VO
MAKEDONSKA KAMENICA

Vo tekot na godinata }e se raboti na pove}e ulici i toa:
1. Izgradba na ulica ,,Makedonska,,( tamponirawe i asfaltirawe vo dol`ina od 640
m.)
2. Probivawe i tamponirawe na ulici  vo naselbata ,,NAD CINKARA,, vo vkupna
dol`ina od 1000 m.
3.Spoj (vrska) me|u ulicite M.M. Brico i M.Tito;
4. Doizgradba na preostanatiot del od kejskite ulici i izgradba na ul.,,12,, vo
naselbata ,,Sproti Stadionot,,

5. Obele`uvawe na horizontalna i vertikalna signalizacija na ulicite vo
M.Kamenica i postavuvawe na objekti za usporuvawe na soobra}ajot
6. Doizgradba na preostanatiot del od kejskite ulici i izgradba na ul.,,12,, vo
naselbata ,,Sproti Stadionot,,
7. Pro{iruvawe i rekonstrukcija na ul. ,,Cerska,,
8. Izgradba na parkinzi i pe{a~ki trotoari vo M.Kamenica
9.Probivawe i tamonirawe na krak na ul. Kameni~ka pod Gradski rezervoar
10. Probivawe i tamponirawe na ulici vo naselba,,Crkvi{te,,
11. Izgradba na parkinzi na ul.,,Ruenska,, , na gradski Pazar i vo krugot na
zdravstvenata ambulanta.

ODR@UVAWE
ODR@UVAWE
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12. Izgradba na Gradski plo{tad

    Vo tekot na 2010 god. }e se raboti i na drugi lokalni patni pravci i ulici dokolku prilivot
na sredstva e pogolem od potrebniot-planiraniot obem.

III.   PRIORITET ZA IZGRADBA NA LOKALNITE PATNI PRAVCI
_____________________________________________________________________
           Prioritet za izgradba }e se dade na slednite lokalni patni pravci:

1. Devijacija na postoe~ki lokalen pat L-9 do selo Kosevica,   vo vkupna dol`ina
od 462 m. Za devijacijata na lokalniot pat postoi Glaven proekt
so Teh.br.192/96 izraboten od UGTP ,,12 maj,,-Radovi{. Postoe~kata sostojba na patot e
slednata: Patot e probien i tamponiran po celata dol`ina preostanuva da se napravi
dotamponirawe i asfaltirawe na devijacijata i izgradba na objekti za odvodnuvawe
     Potrebnite sredstva za izgradba na devijacijata se planiraat da se obezbedat od
Agencijata za finansiska poddr{ka na zemjodelstvoto i ruralniot razvoj-Skopje i od
Buxetot na op{tinata.

2.Izgradba na lokalni pati{ta vo s. Todorovci(Palamarska)
Za ovoj lokalen paten pravec  e izrabotena  tehni~ka dokumentacija so

potrebnite odobrenija i soglasnosti. Lokalniot pat e  probien  i vo najgolem del
tamponiran tamponiran, potrebno e negovo dotampnirawe i asfaltirawe . Potrebnite
sredstva za realizacija na ovoj lokalen pat planirame da gi obezbedime od
Agencijata za dr`avni pati{ta (zaem od Svetska Banka)

3. Izgradba na lokalen pat za s. Kosevica preku Ra{kovska maala
Za izgradba na ovoj paten pravec izraboten e osnoven  proekt so potrebnite

soglasnosti i odobrenija. Momentalnata sostojba so lokalaniot pat e sledna:
Lokalniot pat e probien i tamponiran po celata dol`ina. Potrebno e negovo
pro{iruvawe na oddelni delovi i asfaltirawe. Potrebnite sredstva planirame da
gi obezbedime od  Agencijata za dr`avni pati{ta (zaem od Svetska Banka)

4. Lokalen pat vo s. Sasa (za Bukoravenci)  vo dol`ina od 1,8 km.
Za ovoj paten pravec postoi kompletna tehni~ka dokumentacija.  Postoe~kata

sostojba na patot e slednata: patot e probien po celata dol`ina no so nedovolna
{irina. Se planira pro{iruvawe na patot po celata negova dol`ina  kako i izrabotka
na tamponski sloj i negovo asfaltirawe.
 Potrebnite finansiski sredstva  planirame da obezbedime  od Agencijata za
dr`avni pati{ta-Skopje i od Buxetot na op{tinata.

Postoe~kata sostojba na patot e slednata:Patot e probien po celata dol`ina,
potrebno e negovo tamponirawe i asfaltirawe
     Potrebnite sredstva za realizacija na ovoj paten pravec se planiraat da se
obezbedat od Biroto za regionalen razvoj i od Agencijata za dr`avni pati{ta
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Vo tekot na 2010 godina }e se raboti na na ostanatite lokalni patni pravci
opfateni vo Programata vo zavisnost od prilivot na sredstva kako i na odr`uvawe na
postoe~kata lokalna patna mre`a vo op{tinata.

IV. PRIORITET NA IZGRADBA NA ULICI VO M.KAMENICA

1 .Ulica ,,Makedonska,,
           Vkupnata dol`ina na ulicata e 640 m, istata e probiena po celata
dol`ina.Preostanuva tamponirawe i asfaltirawe na istata.
           Za ulicata postoi proektna tehni~ka dokumentacija - Glaven proekt so Teh. br.
558/84 izraboten od ,,GRANITPROEKT,,-Skopje.
             Za ovaa godina se planira tamponirawe i asfaltirawe na ulicata.
 Potrebnite sredstva za izrabotka na ulicata planirame da gi obezbedime od Agencija
za dr`avni pati{ta i Buxetot na op{tinata :

2.Ulici vo naselbata nad ,,Cinkara,,
          Vkupnata dol`ina na ovie   ulici po Detalniot urbanisti~ki plan za naselbata
nad ,,Cinkara,, iznesuva 1000 m. a {irinata na ulicite spored istiot plan e 8,5 m. Za
ulicite nema proektna tehni~ka dokumentacija i istata }e bide podgotvena vo
dogledno vreme.
          Vo 2010 godina ‘e se raboti na izrabotka na tehni;ka dokumentacija,
tamponirawe na ulicite i vgraduvawe ivi~waci.
          Intenzitetot na  eksproprijacija na zemji{tetot, izrabotkata na tehni~ka
dokumentacija i izgradbata na ulicite }e zavisat isklu~ivo od intenzitetot na
sobirawe na sredstva po osnov na nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te-
komunalii.

3.Doizgradba na preostanatiot del od kejskite ulici vo M.Kamenica
       Za ovaa godina se planira tamponirawe na preostanatiot del od kejskite ulici i toa
vozvodno od mostot na reka Kameni~ka i Gradskiot Pazar za koj op{tinata ve}e ima izgotvena
tehni~ka dokumentacija.
Za odr`uvawe na ulicite, obele`uvawe na horizontalna i vertikalna signalizacija
na ulicite (pe{a~ki premini,uli~ni znaci i patokazi i objekti za usporuvawe na
soobra}ajot) se planirani okolu 600.000,oo denari koi }e bidat obezbedeni od
sopstveni sredstva ,a  del od ovie sredstva }e bidat obezbedeni od Agencijata za
dr`avi pati{ta-Skopje.

Vo tekot na 2010 godina }e se raboti i na ostanatite ulici opfateni vo Programata vo
zavisnost od obezbeduvaweto na finansiski sredstva potrebni za realizacija na
istite.

Бр.07- 377/1    SOVET NA OP[TINA   M.KAMENICA
15.03.2010 г                                                                                  Pretsedatel
М.Каменица     Dragan Dimitrovski дипл.руд.инж. с.р.
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