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

бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за  пресметување 

на плата на давателите на јавни услуги и директорот во ЈОУДГ „Бамби“  

Македонска Каменица. 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09-1234/1                                                                      Градоначалник 

08.07.2019 г.                                   Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 166-з  од Законот за изменување и дополнување на Законот за  

заштита на децата (,,Службен весник на Република Северна Македонија” бр.104/19),  

Одлуката на Влада бр.45-4384/1 од 18.06.2019 година, член 36 став (1) точка 15 и член 62 

од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија број 

5/2002 ) а согласно член  20 од Статутот на општина Македонска Каменица (,,Службен 

Гласник  на општина Македонска Каменица “ број 20/2019) Советот на општина 

Македонска Каменица на 22та седница одржана на ден 08.07.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А   

за утврдување на вредност на бодот за 

 пресметување на платите на давателите на јавни услуги и дитекторот во                     

ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска Каменица за 2019 година 

 

                                                                           Член 1 

 Со одлуката се утврдува вредноста на бодот за пресметување на платите на  

давателите на јавни услуги и дитекторот во ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска Каменица за 2019 

година. 

 Вредноста на бодот за пресметување на платите на платите на  давателите на 

јавни услуги и дитекторот во  ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска Каменица за периодот од 

01.06.2019 година до 31.08.2019 година изнесува 77,24 денари,  а за периодот од 

01.09.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари. 
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                                                                      Член 2 

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

гласник на општина Македонска Kаменица “. 

 

             Бр. 08-1235/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   08.07.2019 г.                                                              Претседател 

              М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р.               

 

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

бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Правилникот за систематизација 

на работните места во ЈОУДГ „Бамби“  Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09-1236/1                                                                      Градоначалник 

08.07.2019 г.                                 Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 

Република Македонија број 5/2002 )  и член  20 од Статутот на општина Македонска 

Каменица (,,Службен Гласник  на општина Македонска Каменица “ број 20/2019) Советот 

на општина Македонска Каменица на 22та седница одржана на ден 08.07.2019 година, 

донесе: 

О Д Л У К А 

за давање  согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 

ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска Каменица 

                                                            Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Правилникот за 

систематизација на работните места во  ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска Каменица заведен 

под број.01-111/3 од 07.06.2019 година .  
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     Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска 

Каменица  е составен дел на оваа Одлука. 

                                                              Член 2 

Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

             Бр. 08-1237/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   08.07.2019 г.                                                              Претседател 

              М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р.   

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

бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Правилникот за внатрешна 

организација на  работните места во ЈОУДГ „Бамби“  Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09-1238/1                                                                     Градоначалник 

08.07.2019 г.                                 Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 

Република Македонија број 5/2002 )  и член  20 од Статутот на општина Македонска 

Каменица (,,Службен Гласник  на општина Македонска Каменица “ број 20/2019) Советот 

на општина Македонска Каменица на 22та седница одржана на ден 08.07.2019 година, 

донесе: 

                                                                 О Д Л У К А   

за давање  согласност на Правилникот за внатрешна организација  на работните 

места во  ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска Каменица 

                                                                  Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Правилникот за 

внатрешна организација  на работните места во  ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска Каменица 

заведен под број.01-111/5 од 07.06.2019 година .  
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     Правилникот за внатрешна организација  на работните места во  ЈОУДГ„ Бамби“ 

Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука. 

                                                                 Член 2 

Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

             Бр. 08-1239/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   08.07.2019 г.                                                              Претседател 

              М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р.   

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

бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Решението за формирање на Орган за надзор во ЈОУДГ „Бамби“  

Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09-1240/1                                                                      Градоначалник 

08.07.2019 г.                                   Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 131 од Законот за  заштита на децата (,,Службен весник на 

Република Северна Македонија” 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 

27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19), член 36 од Законот за локална самоуправа 

(,,Службен весник на Република Македонија број 5/2002 ), а согласно член  20 од Статутот 

на општина Македонска Каменица (,,Службен Гласник  на општина Македонска Каменица 

“ број 20/2019) Советот на општина Македонска Каменица на 22та седница одржана на ден 

08.07.2019 година, донесе: 

   РЕ Ш Е Н И Е   

за формирање на Орган за надзор во 

                                          ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска Каменица  

                                                                         Член 1 

 За членови на Орган за надзор во ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска Каменица   се 

именуваат: 
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      1.Драган Ѓорѓиевски 

      2.Марјан Велиновски 

      3.Дејан Стојковски 

                                                                     Член 2 

         Органот за надзор го свикува и со неговата работа раководи претседателот, кој го 

избираат членовите на органот за надзор од своите редови. 

                                                                       Член 3 

Органот за надзор врши контрола на материјално-финансиското работење на 

установата, користењето и располагањето на средствата на установата и за наодите 

доставува извештај до основачот, министерството, управниот одбор и директорот на 

установата. 

Mандатот на членовите на Органот  за надзор  трае четири  години.    

                                                                       Член 4 

 Решението влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

             Бр. 08-1241/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   08.07.2019 г.                                                              Претседател 

              М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р.   

 

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

бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување  за  барање за исплата на парични 

средствa  на Рада Соколова од с.Цера  од Македонска Каменица во износ од 

30.000,00денари. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09-1242/1                                                                      Градоначалник 

08.07.2019 г.                                    Соња Стаменкова 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 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица 

на 22 та седница одржана на ден 08.07.2019  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр.08-1217/1 од 

04.07.2019  година на  Рада Соколова  од с.Цера од Македонска Каменица за одобрување 

на   парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Рада Соколова  од с.Цера  од  Македонска  Каменица е составен дел 

на оваа Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства 

во износ од 30.000,00 денари на сметката на Рада Соколова  од с.Цера од Македонска 

Каменица.  

Член 3 

 Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

             Бр. 08-1243/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   08.07.2019 г.                                                              Претседател 

              М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р.   

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

бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување  за  барање за исплата на парични 

средствa на Маја Илиевска од Македонска Каменица во износ од 30.000,00денари. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Бр.09-1244/1                                                                      Градоначалник 

08.07.2019 г.                                  Соња Стаменкова 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 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица 

на 22 та седница одржана на ден 08.07.2019  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр.08-1216/1 од 

04.07.2019  година на  Maја Илиевска од Македонска Каменица за одобрување на   

парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на  Maја Илиевска  од  Македонска  Каменица е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства 

во износ од 30.000,00 денари на сметката на Maја Илиевска  од Македонска Каменица.       

Член 3 

 Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

              Бр. 08-1245/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   08.07.2019 г.                                                              Претседател 

              М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р.   
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