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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 Програмата за изведување на
еднодневна екскурзија низ Р.Македонија за ученици од трето одделение во
учебната 2015/2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-850/1
22.04.2016 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 Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.04.2016 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија низ
Р.Македонија за ученици од трето одделение во учебната 2015/2016 година

Член 1
Советот на општина М.Каменица ја усвои Програмата за изведување на
еднодневна екскурзија низ Р.Македонија за ученици од трето одделение во учебната
2015/2016 година.
Програмата за изведување на еднодневна екскурзија е составен дел на оваа
Одлука.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Oпштина М.Каменица.
Бр.08-851/1
22.04.2016 год
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 Програмата за дводневна екскурзија
низ Р.Македонија за ученици од шесто одделение во учебната 2015/2016
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-852/1
22.04.2016 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 Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.04.2016 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Програмата за изведување на дводневна екскурзија низ
Р.Македонија за ученици од шесто одделение во учебната 2015/2016 година

Член 1
Советот на општина М.Каменица ја усвои Програмата за изведување на
дводневна екскурзија низ Р.Македонија за ученици од шесто одделение во учебната
2015/2016 година.
Програмата за изведување на дводневна екскурзија е составен дел на оваа
Одлука.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Oпштина М.Каменица.
Бр.08-853/1
22.04.2016 год
М.Каменица

Совет

на oпштина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 давање согласност на Огласот за запишување на
ученици во прва година во СОУ “Миле Јаневски Џингар “– М.Каменица во
учебната 2016/2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-854/1
22.04.2016 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 Општина
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 22.04.2016 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој
на Источен плански регион 2015-2019 за 2015 година

Член 1
Советот на oпштина Македонска Каменица го усвои Годишниот Извештај за
спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион 2015-2019 за 2015
година.
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен
плански регион 2015-2019 за 2015 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.08-855/1
22.04.2016 год
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 Годишен извештај за спроведување
на Програмата за развој на Источен плански регион 2015-2019 година за 2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-856/1
22.04.2016 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 Општина
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 22.04.2016 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој
на Источен плански регион 2015-2019 за 2015 година

Член 1
Советот на oпштина Македонска Каменица го усвои Годишниот Извештај за
спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион 2015-2019 за 2015
година.
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен
плански регион 2015-2019 за 2015 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.08-857/1
22.04.2016 год
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 Извештај за работењето на Центарот
за развој на Источен плански регион и Годишен финансиски извештај за 2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-858/1
22.04.2016 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 Општина
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 22.04.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен Извештај за работењето на Центарот за развој на
Источен плански регион за 2015 година и Годишен финансиски извештај за 2015
година

Член 1
Советот на oпштина Македонска Каменица го усвои Годишниот Извештај за
работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2015 година и
Годишниот финансиски извештај за 2015 година.
Годишниот Извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански
регион за 2015 година и Годишниот финансиски извештај за 2015 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.08-859/1
22.04.2016 год
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 Oдлука
1. Се прогласува Одлуката за дополнување на Програмата за работа во областа
на располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Македонија
на подрачјето 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.09-860/1
22.04.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15,
226/15 и 30/16) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица („Службен гласник на
Oпштина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина М.Каменица на седницата
одржана на ден 22.04.2016 година донесе:
ОДЛУКА
За дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето
со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето
на општина Македонска Каменица за 2016 година.
Член 1
Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште
во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Македонска
Каменица за 2016 година заведена под бр.08-406/1 од 22.02.2016 година се
дополнува така што по делот А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на
отуѓување по пат на јавно надавање се додава нов дел Б. Градежни парцели
што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање во лакалитет
ПАЗАР-БЛОК 10 кој гласи:
-Број на градежна парцела 10.01 со КП бр.3731 со површина на парцела од
413 м2, со површина за градење 225 м2, намена на земјиштето (основна
класа А1) компатибилна класа на намена Б1, В1, Катност П+2+ПК
- Број на градежна парцела 10.02 со КП бр.3731 со површина на парцела од
403 м2, со површина за градење 180 м2, намена на земјиштето (основна
класа А1) компатибилна класа на намена Б1, В1, Катност П+2+ПК
-Број на градежна парцела 10.03 со КП бр.3732 со површина на парцела од
424 м2, со површина за градење 145 м2, намена на земјиштето (основна
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класа А1) компатибилна класа на намена Б1, В1, Катност П+2+ПК
-Број на градежна парцела 10.04 со КП бр.3730/2 и КП бр.3729/2 со
површина на парцела од 229 м2, со површина за градење 108 м2, намена
на земјиштето (основна класа А1) компатибилна класа на намена Б1, В1,
Катност П+2+ПК
-Број на градежна парцела 10.15 со КП бр.3728/1 со површина на парцела
од 100 м2, со површина за градење 54 м2, намена на земјиштето (основна
класа Б1) компатибилна класа на намена А1, А3,Б4, Катност П+1
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-861/1
22.04.2016 год
М.Каменица

Совет на oпштина 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 доплнувањето на Програмата за
изработка на урбанистички планови на подрачјето на 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- 862/1
22.04.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015) 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 22.04.2016
година донесе:

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.38

стр.8

ОДЛУКА
За дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Македионска Каменица за 2016 година.
Член 1
Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина
Македионска Каменица за 2016 година заведена под бр.08-168/1 од 22.01.2016 година
се дополнува така што :
Во делот 2.Урбанистички планови за села се додаваат две нови точки кои гласат:
а.Урбанистички план за с.Цера,
б. Урбанистички план за с.Дулица и
По делот 4 се додава нов дел 5 која гласи:
5. Проекти за инфрастуктурата

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-863/1
22.04.2016 год
М.Каменица

Совет на oпштина 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.09-864/1
22.04.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р
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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 22.04.2016 год 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. Сашо Гоцевски со адреса на живеење во с.Моштица во Македонска Каменица,
кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална
станбена куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.5468 во
м.в.,,Прелого,, КО Моштица, село Моштица, општина Македонска Каменица;
2. Стојне Христов со адреса на живеење во с.Саса во Македонска Каменица, кој
бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална станбена
куќа, означена како зграда број 1 и гаража означена како зграда бр.2 изградена
на КП бр.5993/1 во м.в.,,Реката,, КО Саса, село Саса, општина Македонска
Каменица;
3. Станко Ристовски со адреса на живеење на ул.,,ММ-Брицо,,бр.5/1-8 во
Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен
објект индивидуална станбена куќа, означена како зграда број 1 изградена на
КП бр.4840 во м.в.,,Мачукуница,, КО Моштица, село Моштица, општина
Македонска Каменица;
4. Спасе Ивановски со адреса на живеење на ул.,,14-ти Јуни,,бр.9 во Македонска
Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект викенд
куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.4838 во м.в.,, Мачукуница,,
КО Моштица, село Моштица, општина Македонска Каменица;
5. Косте Атанасовски со адреса на живеење на ул.,,Маршал Тито,,бр.11/1-7 во
Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен
објект индивидуална станбена куќа, означена како зграда број 1 изградена на
КП бр.896 во м.в.,,Голема Трновка,, КО Тодоровци, село Тодоровци, општина
Македонска Каменица;
6. Заовски Димчо со адреса на живеење во с.Цера во Македонска Каменица, кој
бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална станбена
куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.1577 во м.в.,,Ѓерѓинска
маала,, КО Цера, село Цера, општина Македонска Каменица;
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7. Стоил Анастасовски со адреса на живеење во ул.,,Павлиш Дол,,бб во
Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен
објект индивидуална станбена куќа, помошни објекти и гаража, означени како
згради број 2, 3, 4, 5, 6 и 7 изградени на КП бр.304 во м.в.,,Китин чукар,, КО
Каменица, општина Македонска Каменица;
8. Станко Анастасов со адреса на живеење во ул.,,Македонска,,бб во Македонска
Каменица,
кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект
индивидуална станбена куќа и помошен објект, означени како згради број 1 и 2,
изградени на КП бр.315/1 во м.в.,,Милианица,, КО Каменица, општина
Македонска Каменица;
9. Љупчо Анастасовски со адреса на живеење во ул.,,Павлиш Дол,,бб во
Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен
објект индивидуална станбена куќа, означена како зграда број 1 и гаража
означена како зграда бр.2 изградени на КП бр.305 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.
Член 2

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

Бр.08-865/1
22.04.2016 год
М.Каменица

Совет на oпштина 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 исплата на парични стедства за надомест на штета
на Драго Велиновски од с.Косевица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-866/1
22.04.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р
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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 општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.04.2016 година донесе:

О Д Л У К А
За исплата на парични средства за надомест на штета
Член 1

Советот на Општина М.Каменица го усвои барањето на Драго Велиновски од
с.Косевица бр.08-732/1 од 01.04.2016 година за надомест на штета причинета од
штетен дивеч-волци.
Записникот од увид на лице место бр.08-732/2 од 12.04.2016 година од
Комисијата за процена и надомест на штета е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Од Буџетот на Општина М.Каменица за надомест на штета ќе се исплатат
парични средства на трансакционата сметка на Драго Велиновски од с.Косевица во
износ од 18.900,00 денари.

Член 3

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

Бр.08-867/1
22.04.2016 год
М.Каменица

Совет на oпштина 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:
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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 Mартин Стојковски од с.Моштица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-868/1
22.04.2016 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 општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.04.2016 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 Мартин Стојковски од
с.Моштица за парична помош за болничко лекување на неговиот татко.
Барањето на Мартин Стојковски
Одлука.

од

с.Моштица

е составен дел на оваа

Член 2
Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ
од 30.000,00 денари на сметката на Мартин Стојковски од с.Моштица.

Член 3

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

Бр.08-869/1
22.04.2016 год
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист 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 усвoјување на барањето на учениците од III година
при СОУ “Миле Јаневски Џингар” М.Каменица за исплата на парични средства
како финансиска помош за двајца ученици од социјално загрозени семејства за
реализација на завршна екскурзија за учебната 2015/2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-870/1
22.04.2016 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 22.04.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на барање за исплата на парични средства

Член 1

Советот на oпштина Македонска Каменица го усвои барањето на учениците од
III година при СОУ “Миле Јаневски Џингар” М.Каменица за исплата на парични
средства како финансиска помош за двајца ученици од социјално загрозени семејства
за реализација на завршна екскурзија за учебната 2015/2016 година.
Барањето на на учениците од III година при СОУ “Миле Јаневски Џингар”
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 18.000,00 денари на сметката на Туристичката Агенција “Феријал Кашиков” Штип .
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Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на oпштина М.Каменица.

Бр.08-871/1
22.04.2016 год
М.Каменица

Совет

на oпштина 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- 872/1
22.04.2016 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 22.04.2016 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. 03-332/1 од 21.04.2016 година за реконструкција на
на Здравниот Дом Делчево.
Барањето на Здравниот Дом “ Гоце Делчев” Делчево е составен дел на оваа
Одлука.
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Член 2

Општина Македонска Каменица ќе донира средства во износ од 60.000,00
денари на жиро сметката на фирмата изведувач “ Гоцев Компани ВЕ ДООЕЛ” с.Звегор
Делчево кој за сметка на ЈЗУ Здравен Дом “ Гоце Делчев” Делчево има извршено
реконструкција на тоалет( рушење на стари плочки, исфрлање на смет, лепење на
нови плочки, спроведување на водовод и канализација и глетување на зидови) во
објект на стоматолошка служба, превентивна медицина и администрација, 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.
Член 3
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр. 08-594/1 од
14.03.2016 година.
Член 4

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

Бр.08-873/1
22.04.2016 год
М.Каменица

Совет

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