Службен Гласник на ЕЛС М.Каменица бр.39

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 Квартален извештај за периодот од
01.01.2016 година до 31.03.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1068/1
27.05.2016 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
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 27.05.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Квартален извештај

Член 1
Советот на oпштина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај на
Буџетот на oпштина Македонска Каменица за период од 01.01.2016 година до
31.03.2016 година.
Кварталниот извештај на Буџетот на општина Македонска Каменица за период
од 01.01.2016 година до 31.03.2016 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.08-1069/1
27.05.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р
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Стр.2

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 Буџетски календар
1. Се прогласува Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на
Општина М.Каменица за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1070/1
27.05.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 27 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална
самоуправа (,,Сл.весник на Р.М” број 61/04) и член 39 од Статутот на општина
М.Каменица ,Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден
27.05.2016 година ,донесе:
БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР
за подготовка и донесување на Буџетот на општина
М.Каменица за 2017 година
Можен датум

1.09.2016-30.09.2016

Буџетски активности

Одговорност

Министерот за финансии
доставува Буџетски циркулар
во кој се содржани главните
насоки за изготвување на
предлог-Буџетите
за
наредната година и висината
на дотациите на Буџетот на
Р.М,кој им го доставува
општината

Министерство
финансии

за

Чл.21
од
Законот
буџетите (,,Сл.весник
Р.М,, бр.64/04) ,член
став 1 и 2 од Законот
финансирање
ЕЛС(,,Сл.весник
Р.М,,број 61/04)

за
на
27
за
на
на

05.10.2016

Градоначалникот и Служба за Градоначалникот,Служба
финансии се состануваат за за финансирање и Буџет
да ги одредат приоритетите и
одредбите на буџетот за
наредната година

10.10.2016

Буџетските информации се Служба за финансирање и
доставуваат
до
другите Буџет
одделенија на општината и
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до сите општински локални
установи
25.10.2016

Проценката на трошоците и Одговорни лица
изготвените
програмски
активности
за
наредната Буџетски корисници
буџетска година се враќаат во
Одделението
за
финансирање и буџет од
останатите одделенија и од
општинските
буџетски
корисници

30.10.2016

1.Се собираат
барања
2.Барањата
анализираат
усогласуваат

буџетските Одделение за финасии и
буџет

се
и

3.Се изготвува билансот на
приходи
4.Се изготвува билансот на
расходи
Ноември /2016

Градоначалникот
ги
разгледува
и
одобрува
предложените
буџетски
пресметки и го одобрува
Предлог-Буџетот
подготвен
од Служба за финансирање и
Буџет

Ноември/Декември 2016

1.Предлог-Буџетот
доставува до Советот
општината

Градоначалник

се Градоначалник
на

2.Се одобрува содржината на
Предлог-буџетот и се дава на
достапност на јавноста
Декември/2016

До Советот се доставува Градоначалник
конечен Предлог-Буџет од
страна на Градоначалникот

Декември/2016

Се води расправа во телата Комисија
на Советот на општината
финансии

за

Буџет

и
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1.Седницата на Советот на Советот
на
општината за донесување на М.Каменица
Буџетот за наредната година

општина

2.Доколку Советот не го усвои
Предлог-буџетот се донесува
Одлука
за
времено
финансирање согласно член
28 став 2 од Законот за
финасирање
на
ЕЛС(,,Сл.весник
на
Р.М,,бр.61/04)
1 Јануари/2017

Започнува
година

нова

Буџетска Градоначалник
Финансиска служба

Буџетскиот календар влегува во сила по објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Македонска Каменица,,.
Бр.08-1071/1
27.05.2016 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 измена и дополнување на Одлуката за извршување
на Буџетот 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- 1072/1
27.05.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 и член 62 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 23 став 8 од Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа( “Службен весник на
Р.Македонија” бр. 61/2004,96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011) и член 21 став 1 точка
4 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
27.05.2016 година донесе:

Службен Гласник на ЕЛС М.Каменица бр.39

Стр.5

О Д Л У К А
За измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина
Македонска Каменица за 2016 година

Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за
2016 година бр.08-2128/1 од 24.12 2015 година (“Службен гласник на општина
М.Каменица” бр.34/2015) и Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за
извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2016 година бр.08-178/1
од 22.01. 2016 година (“Службен гласник на општина М.Каменица” бр.35/2016) членот
11 се дополнува така што по ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи:
Доколку на вработениот му се обезбедени ноќевања, превоз и исхрана му
следуваат 20% од утврдениот износ од дневницата.
Член 2

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

Бр.08-1073/1
27.05.2016 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 редовно ажурирање на “Процена на загрозеност на
подрачјето на општина Македонска Каменица од сите ризици и опасности”.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1074/1
27.05.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Службен Гласник на ЕЛС М.Каменица бр.39
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Врз основа на член 14 став 1 од Уредбата за Методологија за изработка на
процената за загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и
опасности(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2011), 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 27.05.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За редовно ажурирање на “Процена на загрозеност на подрачјето на општина
Македонска Каменица од сите ризици и опасности”
Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Македонска Каменица го задолжува
Регионалниот центар за уравување со кризи Делчево да ги започне активностите за
редовно ажурирање на “Процена на загрозеност на подрачјето на општина
Македонска Каменица од сите ризици и опасности”.

Член 2
Oдлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр.08-1075/1
27.05.2016 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 на ЗГ
КУД “Вера Јоциќ” Македонска Каменица за период од 01.01.2015 година 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.09-1076/1
27.05.2016 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 oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 27.05.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен финансов извештај на ЗГ КУД ” Вера
Јоциќ ” Македонска Каменица за 2015 година
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот финансов
извештај на ЗГ КУД ” Вера Јоциќ ”Македонска Каменица за период од 01.01.2015
година до 31.12.2015 година.
Годишниот финансов извештај на ЗГ КУД ” Вера Јоциќ ” Македонска Каменица
е составен дел на оваа Одлука.
Член 2

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

Бр.08-1077/1
27.05.2016 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 неусвојување на барање за исплата на парични
средстa 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.09-1078/1
27.05.2016 г.
М.Каменица

Грагоначалник
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 Оoштина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 27.05.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За неусвојување на барање
Член 1
Советот на Општина Македонска Каменица не го усвои барањето на Бошко
Стаменковски од М.Каменица за покривање на трошоците за Европско првенство
во powerlifting, кој ќе се одржи од 05 до 11 Јуни 2016 година во Рованиеми , Финска .
Барањето на Бошко Стаменковски е составен дел на оваа Одлука.
Член 2

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

Бр.08-1079/1
27.05.2016 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
средства во износ од 472.600,00 денари на КИЦ “Романса” Македонска
Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1080/1
27.05.2016 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 oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина
М.Каменица на седницата одржана на ден 27.05.2016 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 КИЦ “Романса“
Македонска Каменица за исплата на парични средства во износ од 472.600,00 денари.
Барањето на КИЦ “Романса “ М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ
од 472.600,00 денари на сметката на КИЦ “Романса “ Македонска Каменица.

Член 3

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

Бр.08-1081/1
27.05.2016 г.
М.Каменица

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