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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.44
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 работата на
ЈОУДГ” Бамби” Мaкедонска Каменица 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.09-1894/1
10.10.2016 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 10.10.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „БАМБИ“
Македонска Каменица за учебната 2015/2016 година
Член1

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за
работата на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за учебната 2015/2016 година.
Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за
учебната 2015/2016 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 2

Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-1895/1
10.10.2016 г.
М.Каменица

Совет на општина 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 Годишна Програма за работа на
ЈОУДГ” Бамби” Мaкедонска Каменица за 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.09-1896/1
10.10.2016 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 10.10.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишна Програма за работа на ЈОУДГ „БАМБИ“
Мaкедонска Каменица за учебната 2016/2017 година
Член1

Советот на општина Македонска Каменица ја усвои Годишната Програма за
работа на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за учебната 2016/2017 година.
Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за
учебната 2016/2017 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-1897/1
10.10.2016 г.
М.Каменица

Совет на Општина 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 за измена на работното време
во ЈОУДГ” Бамби” Мaкедонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1898/1
10.10.2016 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 10.10.2016 година донесе:

О Д Л У КА
За давање согласност
Член1

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за измена на
работното време (со почеток од 05:30 до 17:00 часот) односно усогласување согласно
изготвената Годишна Програма за работа во ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица.
Барањето на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица е составен дел на оваа
Одлука.
Член 2

Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-1899/1
10.10.2016 г.
М.Каменица

Совет на Општина 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 изведување на
тридневна (III) екскурзија за учениците од деветто одделение во учебната
2016/2017 година во OОУ” Св.Кирил и Методиј ” Мaкедонска Kаменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1900/1
10.10.2016 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 10.10.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За давање на согласност
Член 1
Советот на Општина М.Каменица дава согласност на Програмата за
изведување на тридневна (III) екскурзија низ Р.Македонија со учениците од деветто
одделение за учебната 2016/2017 година од ООУ” Св.Кирил и Методиј “Македонска
Каменица.
Програмата за изведување на тридневна (III) екскурзија низ Р.Македонија со
учениците од деветто одделение за учебната 2016/2017 година од ООУ” Св.Кирил и
Методиј “Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина М.Каменица.

Бр.08-1901/1
10.10.2016 г.
М.Каменица

Совет на Општина 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 измената и дополнувањето
на Правилникот за начинот, условите и висината на надоместокот за користење
на исхрана на ученици од социјално ранливите семејства.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1902/1
10.10.2016 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 10.10.2016 година донесе:

О Д Л У К А
За давање на согласност
Член 1
Советот на Општина М.Каменица дава
согласност на
измената и
дополнувањето на Правилникот за начинот, условите и висината на надоместокот за
користење на исхрана на ученици од социјално ранливите семејства донесен од
страна на ООУ” Св.Кирил и Методиј “Македонска Каменица.
Барањето на ООУ” Св.Кирил и Методиј “Македонска Каменица е составен дел
на оваа Одлука.
Член 2
Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина М.Каменица.
Бр.08-1903/1
10.10.2016 г.
М.Каменица

Совет на Општина 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 Правилник
1. Се прогласува Правилникот за правото и начинот за користење бесплатен
превоз.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1904/1
10.10.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 22 а во согласност со член 36 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/2002), член 21 од Статутот на Општина
Македонска Каменица („Сл. гласник на Општина Македонска Каменица бр. 4/2005),
Советот на Општина Македонска Каменица на ден 10.10.2016 донесе:
ПРАВИЛНИК
За правото и начинот за користење на бесплатен превоз
Член 1
Со овој Правилник се одредува правото и начинот за користење на бесплатен
превоз за жителите од селските средини од oпштина Македонска Каменицa и превозот
ќе се врши со возила сопственост на општина Македонска Каменица, во временски
интервал што ќе биде утврден дополнително со распоред во зависност од бројот на
пријавените кандидати.
Општи одредби
Член 2
Средствата за реализација на бесплатниот превоз се на товар на Буџетот на
oпштина Македонска Каменица.
Бесплатниот превоз ќе се врши еден ден во неделата, во ден петок.
Право на користење на бесплатен превоз
Член 3
Право на користење на бесплатен превоз имаат жителите од селата: Моштица,
Саса, Луковица, Косевица, Костин Дол, Цера, Дулица и Тодоровци.
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Категории на лица кои можат да бидат корисници на бесплатен превоз
Член 4
-

Пензионери
Лица корисници на социјална парична помош
Лица корисници на постојана парична помош
Хендикепирани лица
Член 5

Корисниците на бесплатниот превоз потребно е да ги достават следните
документи:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Чек од последната исплатена пензија
- Решение за користење на социјална или постојана парична помош
- Соодветна медицинска документација
Член 6
Релации на кои ќе се одвива бесплатниот превоз:
-

с. Саса – Македонска Каменица – с.Саса
с.Моштица - Македонска Каменица – с.Моштица
с.Цера - Македонска Каменица – с.Цера
с.Дулица - Македонска Каменица – с.Дулица
с.Луковица - Македонска Каменица – с.Луковица
с.Тодоровци - Македонска Каменица – с.Тодорвци
с.Косевица - Македонска Каменица – с.Косевица
с.Костин Дол - Македонска Каменица – с.Костин Дол
Член 7

Лице задолжено за контрола на вршењето на бесплатниот превоз е
сообраќајниот инжинер вработен во општина Македонска Каменица.
Член 8
На корисниците на бесплатниот превоз ќе им биде издадена потврда со име и
презиме заверена од оштината. Потврдата може да се користи само со лична карта.
Завршни одредби
Член 9
Доколку превозните средства се користат од страна на јавните установи и
јавните служби основани од страна на Советот на општина Македонска Каменица како
и од страна на Здружението на пензионери на општина Македонска Каменица
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трошоците за патување ( гориво, патарина, зелен картон, трошоци за шоферот и
слично) ќе бидат на нивен товар.
Член 10
Секоја злоупотреба на потврдата за бесплатниот превоз ќе биде
санкционирана согласно позитивни законски норми на Република Македонија.
Во случај на промена на статусот – корисник на бесплатен превоз, корисникот е
должен таа промена да ја пријави во општина Македонска Каменица во рок од 15 дена
од денот на настанувањето на промената.
Член 11
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Македонска Каменица.
Бр.08-1905/1
10.10.2016 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 Правилник
1. Се прогласува Правилникот за доделување на стипендии на ученици во
основно и средно образование и на студенти запишани во државни училишта и
државниот универзитет од општина Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 1906/1
10.10.2016 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 Македонска
Каменица („Службен гласник на општина Македонска Каменица бр, 4/2005) Советот
на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 10.10.2016 година
донесе:
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П Р А В И Л Н И К
За доделување на стипендии на ученици во основно и средно образование и на
студенти запишани во државни училишта и државниот универзитет од
општина Македонска Каменица
Член 1
Co овој Правилник се утврдуваат условите, критериумите, категориите и
постапката за доделување на стипендии на ученици во основното и средното
образоваие и на студенти од општина Македонска Каменица.
1.Општи одредби
Член 2
Општина Македонска Каменица доделува 4 (четири) стипендии на редовни
ученици од основно, 4 (четири) на редовни ученици од средно и 4 (четири) на редовни
студенти, запишани во државните училишта и на државниот универзитет.
Стипендиите се доделуваат за период од 10 (десет) месеци во текот на една
учебна, односно студиска година.
Износот на стипендијата ќе биде 2.500,00 денари (двеилјадиипетстотини
денари) за учениците во основно и средното образование и 3.000,00 денари
(триилјади денари) за студентите.
Исплатените средства за стипендии се неповратни.
Исплатата на стипендиите се врши почнувајки од месец септември, а завршува
со месец јуни.
2. Право на стипендија
Член 3
Право на стипендија имаат учениците и студентите кои се:
- Жители на општина Македонска Каменица (градот и населените места кои
припаѓаат на општина Македонска Каменица
- He се корисници на стипендија или кредит од други институции или
компании
- Учениците во основно образование може да се пријават започнувајки од
осмо одделение
Учениците во средно образование може да се пријават започнувајки од трета
учебна година
Студентите кои се заинтересирани за доделување на стипендии можат да се
пријават започнувајки од втората студиска година.
3.Категории на стипендии
I (прва) категорија
Член 4
Во првата категорија можат да конкурираат:
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1.Ученици од основното и средното образование со остварен успех во текот
на школувањето - 5,0 одличен и имаат освоено прво, второ или трето место на
државен или мегународен натпревар
По однос на овој критериум стипендија можат да добијат 2 (двајца) ученици
од основното образование и 2 (двајца) ученици од средното образование
2. Студенти со остварен просек 9,0.
По однос на овој критериум стипендија можат да добијат 2 (двајца)
студенти.
II (втора) категорија
Во втората категорија можат да конкурираат:
1.Ученици од основното и средното образование со остварен успех во текот
на школувањето - 5,0 одличен и на кои месечните финансиски примања во
семејството не надминуваат 30.000,00 денари.
По однос на овој критериум стипендија можат да добијат 2 (двајца) ученици
од основното образование и 2 (двајца) ученици од средното образование
2.Студенти со остварен просек 8,0 и на кои месечните финансиски примања
во семејството не надминуваат 30.000,00 денари.
По однос на овој критериум стипендија можат да добијат 2 (двајца)
студенти.
Член 5
Стипендиите се доделуваат врз основа на распишан Конкурс.
Конкурсот го распишува Градоначалникот на Општина Македонска Каменица.
Конкурсот трае 15 дена.
Конкурсот се објавува на огласната табла, во локалните медиуми и на ВЕБ
страната на општината.
Конкурсот се распишува во месец ноември.
Член 6
На конкурсот се поднесува Пријава кон која се приложуваат следните
документи:
За ученици:
- Потврда за започната учебна година;
- Копија од свидетелсво за завршено седмо одделение основно образование;
-Копија од свидетелство за завршена втора или третта година средно
образование;

За студенти:
-Уверение со број на предвидени и положени испити во претходните години
во кое ќе биде наведено дека кандидатот ги има положено 100% од испитите од
претходните година студенти ;
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-Потврда за редовно запишан зимски семестар за соодветна студиска
година;
Учениците и студентите треба да ги достават и следните документи:
1. Изјава за семејната положба заверена од месната самоуправа
2.Уверение за приходи од земјоделска или друга дејност
ученикот/студентот
и на членовите на неговото семејство
3.Потврда за висината на платите на членовите на семејството
ученикот/студентот
4.За членовите на семејството на ученикот/студентот пензионери - чек
пензија за последниот месец
5.За невработените членови од семејството на ученикот/студентот Потврда
Агенцијата за вработување дека се невработени или примаат паричен надоместок

на
на
од
од

Пријавите со потребните документи се поднесуваат до Архивата на општина
Македонска Каменица или по пошта на адреса :
Општина Македонска Каменица
улица „Каменичка“ бр.2
Македонска Каменица
Член 7
Доставените Пријави по конкурсот за доделување на стипендии ги разгледува
петочлена Комисија составена од Градоначалникот на општината во состав:
- Двајца членови на советот
Еден вработен во општинската администрација на општина М.Каменица
- Директорот на ООУ„ Кирил и Методиј"М. Каменица
- Директорот на СОУ „Миле Јаневски Џингар" M. Каменица
Мандатот на членовите на Комисијата трае 4 (четири) години со можност за
повторно именување
Член 8
Комисијата за доделување на стипендии работи во полн состав.
Некомплетните и пријавите кои не се доставени навреме нема да бидат разгледани.
Комисијата за својата работа води Записник.
Комисијата од пристигнатите пријави утврдува ранг листа и донесува Одлука за
доделување на стипендии на ученици и студенти во основно и средно образование и
на студенти од општина Македонска Каменица.
Член 9
На ученикот, односно студентот кој ќе даде лажни податоци поврзани со
остварувањето на правото на стипендија ќе му биде раскинат Договорот за користење
на стипендија, а исплатените средства е должен да ги врати на општината.
На ученикот, односно студентот ќе му биде раскинат Договорот за користење
на стипендија и во случаи на недолично однесување во средината (направен
прекршок, направено кривично дело, пијанчење, тепачка и слично).
Член 10
Co секој ученик и студент на кој му е доделена стипендија ќе биде склучен
посебен Договор во кој подетално ќе се уредат начинот и условите за користење на
стипендијата.
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Член 11
Co денот на донесувањето на овој Правилник престанува да важи Правилникот
за доделување на стипендии на ученици во основно и средно образование и на
студенти запишани во државни училишта и државниот универзитет од општина
Македонска Каменица бр. 07-1756/1 од 15.11.2013 година, Одлуката за измена и
дополнување на Правилникот за доделување на стипендии на ученици во основно и
средно образование и на студенти запишани во државни училишта и државниот
универзитет од општина Македонска Каменица бр.07-226/1 од 31.01.2014 година и
Одлуката за измена и дополнување на Правилникот за доделување на стипендии на
ученици во основно и средно образование и на студенти запишани во државни
училишта и државниот универзитет од општина Македонска Каменица бр. 07-1600/1
од 28.10.2014 година.
Овој Правилник ќе се применува од 01.09.2016 година
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.08-1907/1
10.10.2016 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.09-1908/1
10.10.2016 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

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, 217/15 I 31/16), 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 10.10.2016 година донесе:
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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. Славолуб Николовски со адреса на живеење на ул.,,Гоце Делчев,,бр.3/2-9 во
Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен
објект индивидуална станбена куќа, означена како зграда број 1 изградена на
дел од КП бр.1460, 1459 и 1458 во м.в.,,Ливадата,, КО Луковица, село Луковица,
општина Македонска Каменица, каде од страна на лицето Зоран Николовски кој
е син на барателот е поднесено барање за промена на барател како физичко
лице кое со оставинско решение е прогласено за наследник на физичкото лице
кое го поднело барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект;
2. Стојанка Николовска со адреса на живеење во село Луковица во Македонска
Каменица, која бара утврдување на правен статус на бесправен објект
индивидуална станбена куќа, означена како зграда број 2 изградена на КП
бр.2055 во м.в.,,Шаткова маала,, КО Луковица, село Луковица, 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.08-1909/1
10.10.2016 г.
М.Каменица

Совет на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р
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М-р д-р Мице Бошкоски спец. интернист
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 Годишниот план за
вработување во општина Македонска 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.09-1910/1
10.10.2016 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 10.10.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За давање согласност на Годишниот план за вработување во општина
Македонска Каменица за 2017 година

Член 1
Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на Годишниот
план за вработување заведен под бр.04-1711/1 од 06.09.2016 година во општина
Македонска Каменица за 2017 година.
Годишниот план за вработување е составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.
Бр.08-1911/1
10.10.2016 г.
М.Каменица

Совет на Општина 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 Решение
1.Се прогласува Решението за разрешување член на Управен Одбор на ЈП
“Камена Река ” Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 1912/1
10.10.2016 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 Oпштина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 10.10.2016 година донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување на член на Управниот Одбор на JП”Камена Река ”
Македонска Каменица

Член 1

Од член на Управниот Одбор на ЈП” Камена Река ” Македонска Каменица се
разрешува Филип Петровски од Македонска Каменица.
.

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

Бр.08-1913/1
10.10.2016 г.
М.Каменица

Совет на Општина 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 за барање за исплата на парични
средстa за спонзорство на триесет и првото Светско првенство во борење.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1914/1
10.10.2016 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 10.10.2016 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на барање
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр. 08-1778/1 од
16.09.2016 година на Министерството за одбрана на Република Македоноја за
спонзорство на триесет и првото Светско воено првенство во борење
Барањето на Министерството за одбрана на Република Македоноја е составен
дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични
срадства во износ од 20.000,00 денари на сметката на Министерството за одбрана на
Република Македоноја
Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на Oпштина М.Каменица.
Бр.08-1915/1
10.10.2016 г.
М.Каменица

Совет на Општина 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 исплата на парични стедства за надомест на штета
на жители на с.Дулица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 1916/1
10.10.2016 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
М.Каменица на седницата одржана на ден 10.10.2016 година донесе:
ОДЛУКА
За исплата на парични средства за надомест на штета
Член 1
Советот на oпштина Македонска Каменица ги усвои барањата Месната
Заедница на с.Дулица заведено под бр.08-1500/1 од 03.08.2016 година за надомест на
материјална штета на земјоделски култури и овошни насади предизвикана од обемни
врнежи од дожд и град .
Записникот од увид на лице место бр.08-1500/34 од 30.09.2016 година од
Комисијата за процена и надомест е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на општина М.Каменица за надомест на штета ќе се исплатат
парични средства на трансакционите сметки на оштетените лицата во износ од:
1.Бранко Гоцевски

8.290,00 денари

2.Јован Апостоловски

8.532,00 денари

3.Велин Апостоловски

4.954,00 денари

4.Трајан Ѓорѓиевски

3.232,00 денари
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5.Борис Крстевски

6.142,00 денари

6.Круме Алексовски

6.142,00 денари

7.Симо Ѓорѓиев

3.853,00 денари

8.Радовоје Стоиловски

12.980,00 денари

9.Стојан Милчев

1.470,00 денари

10.Луба Велиновска

2.822,00 денари

11.Евгена Цебова

4.940,00 денари

12.Боре Цебовски

2.016,00 денари

13.Лубе Стоиловски

2.562,00 денари

14.Душан Стоиловски

1.029,00 денари

15.Стево Мирчевски

8.880,00 денари

16.Ванчо Мирчевски

8.880,00 денари

17.Иван Стоиловски

2.848,00 денари

18.Митко Стојковски

2.163,00 денари

19.Филип Стојковски

2.163,00 денари

20.Боре Стоилов

5.052,00 денари

21.Стојанчо Стоилов

2.350,00 денари

22.Слободан Стоиловски

3.217,00 денари

23.Драги Стоиловски

3.217,00 денари

24.Васе Стоиловски

3.217,00 денари

25.Владо Стоиловски

3.217,00 денари

26.Јоцо Стоjмиров

1.588,00 денари

27.Роте Стојчевски

2.669,00 денари

28.Анчo Стојчeв

2.669,00 денари

29.Митко Костадиновски

1.015,00 денари

30.Миладин Атанасовски

4.246,00 денари

31.Панчо Илиjевски

1.280,00 денари
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Член 3
Одлука влегува во сила осмиот ден oд денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на општина М.Каменица.
Бр.08-1917/1
10.10.2016 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 Марина Филипова од с.Цера.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1918/1
10.10.2016 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 Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 10.10.2016 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. 08-1829/1 од
26.09.2016 година на Mарина Филипова од с.Цера за парична помош за болничко
лекување на нејзиниот син.
Барањето на Mарина Филипова 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 Mарина Филипова од с.Цера.
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Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на Општина М.Каменица.
Бр.08-1919/1
10.10.2016 г.
М.Каменица

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

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 Драган Ристовски од с.Тодоровци.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1920/1
10.10.2016 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 Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 10.10.2016 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. 08-1830/1 од
26.09.2016 година на Драган Ристовски од с.Тодоровци за парична помош за болничко
лекување.
Барањето на Драган Ристовски

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 Драган Ристовски од с.Тодоровци.
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Член 3

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

Бр.08-1921/1
10.10.2016 г.
М.Каменица

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