Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.1

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на завршна сметка на Буџетот на
општина Македонска Каменица за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-561/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), советот на Oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на завршна сметка на Буџетот на општина Македонска
Каменица за 2015 година
Член 1
Советот на општина М.Каменица ја усвои завршната сметка на Буџетот на
општина Македонска Каменица за 2015 година
Завршната сметка на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2015
година е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Oпштина М.Каменица.
Бр.08-562/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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:

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.2

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен финансов извештај на
општина Македонска Каменица за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-563/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), советот на Oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен финансов извештај на општина
Македонска Каменица за 2015 година
Член 1
Советот на општина М.Каменица го усвои Годишниот финансов извештај на
општина Македонска Каменица за 2015 година
Годишниот финансов извештај
година е составен дел на оваа Одлука.

на општина Македонска Каменица за 2015
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Oпштина М.Каменица.

Бр.08-564/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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:

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.3

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен финансов извештај и
завршна сметка на СОУ ” Миле Јаневски Џингар” М. Каменица за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-565/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), советот на Oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен финансов извештај и завршна сметка на
СОУ ” Миле Јаневски Џингар” М.Каменица за 2015 година
Член 1
Советот на општина М.Каменица го усвои Годишниот финансов извештај и
завршната сметка на СОУ ” Миле Јаневски Џингар” М.Каменица за 2015 година.
Годишниот финансов извештај и завршната сметка на СОУ ” Миле Јаневски
Џингар” М.Каменица за 2015 годиа е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Oпштина М.Каменица.

Бр.08-566/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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:

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.4

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен финансов извештај и
завршна сметка на ООУ ”Св.Кирил и Методиј” М. Каменица за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-567/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), советот на Oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен финансов извештај и завршна сметка на
ООУ ” Св.Кирил и Методиј ” М.Каменица за 2015 година
Член 1
Советот на општина М.Каменица го усвои Годишниот финансов извештај и
завршната сметка на ООУ ” Св.Кирил и Методиј ” М.Каменица за 2015 година.
Годишниот финансов извештај и завршната сметка на ООУ ” Св.Кирил и
Методиј ” М.Каменица за 2015 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Oпштина М.Каменица.

Бр.08-568/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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:

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.5

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен финансов извештај и
завршна сметка на ЈОУДГ” Бамби” М. Каменица за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-569/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), советот на Oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен финансов извештај и завршна сметка на
ЈОУДГ ”Бамби ” М.Каменица за 2015 година
Член 1
Советот на општина М.Каменица го усвои Годишниот финансов извештај и
завршната сметка на ЈОУДГ ”Бамби ” М.Каменица за 2015 година.
Годишниот финансов извештај и завршната сметка на ЈОУДГ ”Бамби”
М.Каменица за 2015 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Oпштина М.Каменица.
Бр.08-570/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 финансов извештај и
завршна сметка на ЈП” Камена Река ” М. Каменица за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.6

Бр.09-571/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), советот на Oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен финансов извештај и завршна сметка на
ЈП ” Камена Река ” М.Каменица за 2015 година
Член 1
Советот на општина М.Каменица го усвои Годишниот финансов извештај и
завршната сметка на ЈП ” Камена Река ” М.Каменица за 2015 година.
Годишниот финансов извештај и завршната сметка на ЈП ” Камена Река ”
М.Каменица за 2015 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Oпштина М.Каменица.
Бр.08-572/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 финансов извештај и
завршна сметка на ЈП” Доминг ” М. Каменица за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-573/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.7

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), советот на Oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен финансов извештај и завршна сметка на
ЈП ” Доминг ” М.Каменица за 2015 година
Член 1
Советот на општина М.Каменица го усвои Годишниот финансов извештај и
завршната сметка на ЈП ” Доминг” М.Каменица за 2015 година.
Годишниот финансов извештај и завршната сметка на ЈП ” Доминг ”
М.Каменица за 2015 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Oпштина М.Каменица.
Бр.08-574/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 финансов извештај и
завршна сметка на КИЦ” Романса” М. Каменица за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-575/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), советот на Oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.8

О Д Л У К А
За усвојување на Годишен финансов извештај и завршна сметка на
КИЦ ” Романса ” М.Каменица за 2015 година
Член 1
Советот на општина М.Каменица го усвои Годишниот финансов извештај и
завршната сметка на КИЦ ” Романса ” М.Каменица за 2015 година.
Годишниот финансов извештај и завршната сметка на КИЦ ”Романса ”
М.Каменица за 2015 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Oпштина М.Каменица.

Бр.08-576/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 Полугодишен извештај на ТППЕ
М. Каменица за периодот од 01.07.2015 до 31.12.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 577/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), советот на Oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.9

О Д Л У К А
За усвојување на Полугодишен извештај на ТППЕ Македонска Каменица
Член 1
Советот на општина М.Каменица го усвои Полугодишниот извештај на ТППЕ
Македонска Каменица за период од 01.07.20015 година до 31.12.2015 година.
Полугодишниот извештај на ТППЕ Македонска Каменица за период од
01.07.20015 година до 31.12.2015 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Oпштина М.Каменица.
Бр.08-578/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 за исплатени
парични средства за еднократна парична помош на физички лица за периодот
од 01.01.2015 до 31.12.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-579/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), советот на Oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.10
О Д Л У К А

За усвојување на Годишен извештај за исплатени парични средства
за еднократна парична помош на физички лица
Член 1
Советот на општина М.Каменица го усвои Годишниот извештај за исплатени
парични средства за еднократна парична помош на физички лица за период од
01.01.2015 година до 31.12.2015 година
Годишниот извештај за исплатени парични средства за еднократна парична
помош на физички лица за период од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година е
составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Oпштина М.Каменица.
Бр.08-580/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 работа на Совет на
млади на општина Македонска Каменица за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-581/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), советот на Oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.11
О Д Л У К А

За усвојување на Програма за работа на Совет на млади на општина
Македонска Каменица за 2016 година.
Член 1
Советот на општина М.Каменица ја усвои Програмата за работа на Совет на
млади на општина Македонска Каменица за 2016 година.
Програмата за работа на Совет на млади на општина Македонска Каменица
за 2016 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Oпштина М.Каменица.
Бр.08-582/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 Oдлука
1. Се прогласува Одлуката за исплата на парични средства за организиција на
Отворени Забавни Фудбалски Школи во износ од 60.000,00 денари во Општина
М.Каменица за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-583/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), советот на Oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.12
О Д Л У К А

За исплата на парични средства
Член 1
Советот на општина М.Каменица дава согласност за исплата на парични
средства на Организацијата на Отворени Забавни Фудбалски Школи во Македонија за
организирање на школа во општина Македонска Каменица за 2016 година.
Член 2

Општина Македонска Каменица и Организацијата на Отворени Забавни
Фудбалски Школи во Македонија ќе склучат Договор за меѓусебна соработка за
Организација на Отворени Забавни Фудбалски Школи за 2016 година, во кој ќе бидат
регулирани правата и обврските на организаторите на Школата.
Член 3
Од Буџетот на општина М.Каменица на сметката на Организацијата на
Отворени Забавни Фудбалски Школи ќе се исплатат парични средства во износ од
60.000,00 денари.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-584/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 Решение
1. Се прогласува Решението за дополнување на Решението за користење на
службен мобилен телефон и ограничување на износот на сметката.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 585/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.13

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на општина
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
За дополнување на Решението за користење на службен мобилен
телефон и ограничување на износот на сметката
Член 1
Во Решението за користење на службен мобилен телефон и ограничување на
износот на сметката бр.08-412/1 од 22.02. 2016 година (“Службен гласник на општина
М.Каменица” бр.36/2016) членот 2 се дополнува така што во ставот 1 по алинеја 3 се
додава алинеја 4 која гласи:
-За Советниците износ од 550,00 денари .
Член 2

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

Бр.08-586/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 вклопување на бесправно изградени објекти во
идна урбанистичка планска документација.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 587/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.14

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12,
53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15), Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планската документација (Сл.
весник на РМ бр. 23/11, 54/11 и 162/12) и член 21 од Статутот на општина М. Каменица
(Сл. гласник на општина М. Каменица бр.4/05), Советот на општина М. Каменица на
седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе
ОДЛУКА
За вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичка планска
документација
Член 1

За поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти
на територијата на општина Македонска Каменица кои се надвор од постојните урбани
опфати на населените места во општината од следните лица:
1. Игнат Маринковски со адреса на живеење на ул.,,Маршал Тито,, во Македонска
Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална
станбена куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.2119 во
м.в.,,Црквиште,, КО Костин Дол, општина Македонска Каменица;
2. Сретан Симионов со адреса на живеење на ул.,,Методи Митевски Брицо,,бр.8-11 во
Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект
индивидуална станбена куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.1983/2
во м.в.,,Ливадата,, КО Луковица, општина Македонска Каменица;
3. Галина Велиновска со адреса на живеење во с.Моштица во Македонска Каменица,
која бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална станбена
куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.3603/1 во м.в.,,Старо село,, КО
Моштица, општина Македонска Каменица и
4. Борко Анастасов и Младенчо Анастасов со адреса на живеење на ул.,,Павлиш
Дол,,бр. во Македонска Каменица, кои бараат утврдување на правен статус на
бесправен објект индивидуална станбена куќа, означена како зграда број 1 изградена
на КП бр.299 и помошна зграда означена како зграда број 2 која е изградена на дел од
КП бр.299 и 298 КО Каменица во м.в.,,Китин Чукар,, КО Каменица, општина
Македонска Каменица

Советот на општина Македонска Каменица констатира дека може да се изврши
проширување на урбаниот плански опфат на населените места и бесправните објекти
да се вклопат во идните урбанистички планови.

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.15
Член 2

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

Бр.08-588/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за исплата на парични
средстa во износ од 20.000,00 денари
на
Бошко Стаменковски
од
М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.09-589/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Грагоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на барање
Член 1
Советот на Општина Македонска Каменица го усвои барањето на Бошко
Стаменковски од М.Каменица за делумно покривање на трошоците за Балканско
такмичење во powerlifting, кој ќе се одржи од 25 до 27 Март 2016 година во Сараево,
Босна и Херцеговина .
Барањето на Бошко Стаменковски е составен дел на оваа Одлука.

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.16
Член 2

Од Буџетот на Општина М.Каменица на сметката на Бошко Стаменковски од
М.Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 20.000,00 денари
Член 3
Оваа Oдлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр.08-590/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 за барање за исплата на парични
средстa на Никола Велиновски од М.Каменица во износ од 10.000,00 денари за
снимање на видео запис за авторска песна.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-591/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на oпштина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на барање за исплата на парични средства
Член 1
Советот на oпштина М.Каменица го усвои барањето на Никола Велиновски од
М.Каменица за исплата на парични средства за делумно покривање на трошоците за
снимање на видео запис за авторска песна.

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37

Стр.17

Барањето на Никола Велиновски од М.Каменица за исплата на парични
средства е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ
од 10.000,00 денари на сметката на Никола Велиновски од М.Каменица.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на oпштина М.Каменица.
Бр.08-592/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за исплата на парични
средстa во износ од 60.000,00 денари на ЈЗУ Здравен Дом “Гоце Делчев”
Делчево.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.09-593/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Грагоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36
од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на Oпштина М.Каменица бр.4/2005), Советот на Oпштина
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на барање
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЈЗУ Здравен
Дом “ Гоце Делчев” Делчево бр. 08-558/1 од 14.03.2016 година за реконструкција на
на Здравниот Дом Делчево.
Барањето на Здравниот Дом “ Гоце Делчев” Делчево е составен дел на оваа
Одлука.

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37
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Член 2
Општина Македонска Каменица ќе донира средства во износ од 60.000,00
денари на донаторска сметка на Здравниот Дом “Гоце Делчев” Делчево
по
склучување на Договор за донација помеѓу Градоначалникот на општина Македонска
Каменица како давател на донацијата и директорот на ЈЗУ Здравен Дом “ Гоце
Делчев” Делчево во чиј состав е Здравствената станица во општина Македонска
Каменица како примател на донацијата.
Член 3
Средствата од член 2 на оваа Одлука Здравниот Дом “ Гоце Делчев” Делчево
треба исклучиво да ги употреби за реконструкција на зградата за што треба да
достави и финансиски извештај до општина Македонска Каменица.

Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на Oпштина М.Каменица.

Бр.08-594/1
14.03.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЕЛС МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
ул. „Каменичка“ бб – Македонска Каменица тел./факс: 033 432 741
e- opstina@makedonskakamenica.gov.mk ; www.makedonskakamenica.gov.mk

Бр.10-511/1
08.03.2016

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/2014; 44/2015, 193/2015 и 31/2016)
Градоначалникот на општината Македонска Каменица го донесува следното

СООПШТЕНИЕ
Се известуваат правните и физичките лица дека се распишува:

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички
планови на територијата на општината Македонска Каменица за 2016 година

Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно
и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/2014; 44/2015, 193/2015 и
31/2016) во првиот и третиот квартал од годината.
•
•

•
•

Во периодот од 30 дена сите заинтересирани правни и физички лица треба да
достават иницијативи за изработка на урбанистички планови од членот 7 став 1
точка 2 алинеи 2, 3 и 4 од горенаведениот Закон;
Предмет на иницијативите може да биде донесување на нов урбанистички
план, изменување и дополнување на постоечки урбанистички план или пак
урбанистичко-планска документација со конкретен предлог од подносителот на
иницијативата;
Јавниот повик ќе трае од 10.03.2016 година до 10.04.2016 година сметано од
објавата во дневниот весник „Дневник“;
Јавниот повик ќе биде објавен и на веб страната на општината Македонска
Каменица, на огласна табла во општината, во информацискиот систем еурбанизам и преку објава во службено гласило на општината Македонска
Каменица.

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37
•

•

•
•
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Заинтересираните правни и физички лица иницијативите можат да ги достават
во писмена форма преку архивата на општината Македонска Каменица до
одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и
локален економски развој или во електронска форма преку информацискиот
систем е-урбанизам во горенаведениот рок.
За сите прифатени иницијативи подносителите ќе бидат информирани во
писмена форма или во електронска форма преку информацискиот систем еурбанизам во рок од 15 работни дена од истекот на рокот за поднесување на
иницијативите;
Прифатените иницијативи од јавниот повик ќе бидат вградени во програмата за
изработка на урбанистички планови на територијата на општината Македонска
Каменица за 2016 година;
Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените
иницијативи треба да ги обезбедат правните или физичките лица кои се
подносители на иницијативите.

ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
Градоначалник
д- р Дарко Митевски с.р

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.37
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