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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 работењето на
ТППЕ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2016 година до 31.12.2016
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 362/1
24.02.2017 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 24.02.2017 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за работењето на ТППЕ
Македонска Каменица
Член 1
Советот на општина М.Каменица го усвои
Годишниот
извештај за
работењето на ТППЕ Македонска Каменица заведен под бр.08-274/1 од 13.02.2017
година за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година.
Годишниот извештај за работењето на ТППЕ Македонска Каменица за период
од 01.01.2016 година до 31.12.2016 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 Oпштина М.Каменица.
Бр.08-363/1
24.02.2017 г.
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 Годишниот план за
вработување во ООУ„Св.Кирил и Методиј“Македонска Каменица за 2017година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 364/1
24.02.2017 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 24.02.2017 година донесе:

О Д Л У К А
За давање согласност на Годишниот план за вработување во
ООУ „Св.Кирил и Методиј “Македонска Каменица за 2017 година
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Годишниот
план за вработување во ООУ „Св.Кирил и Методиј “ Македонска Каменица за 2017
година заведен под бр.08-149/1 од 27.01.2017 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.08-365/1
24.02.2017 г.
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 Годишниот план за
вработување во КИЦ „Романса“ 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- 366/1
24.02.2017 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 24.02.2017 година донесе:

О Д Л У К А
За давање согласност на Годишниот план за вработување во
КИЦ „Романса “Македонска Каменица за 2017 година
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Годишниот
план за вработување во КИЦ „Романса “Македонска Каменица за 2017 година
заведен под бр.08-301/1 од 17.02.2017 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.08-367/1
24.02.2017 г.
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 давење согласност за измена на Статутот 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- 368/1
24.02.2017 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 24.02.2017. година донесе:
О Д Л У К А
За давање гогласност за измена на Статутот на ЈП “Камена Река”
Македонска Каменица

Член 1
Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност за измена
Статутот на ЈП “Камена Река” Македонска Каменица.

на

Одлуката на ЈП “Камена Река” Македонска Каменица за измена на Статутот на
ЈП “Камена Река” заведена под бр.08-302/1 од 17.02.2017 година е составен дел на
оваа Одлука.
Член 2
Одлуката влегува во сила oд денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр.08-369/1
24.02.2017 г.
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 исплатени
парични средства за еднократна парична помош на физички лица за периодот
од 01.01.2016 до 31.12.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 370/1
24.02.2017 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 24.02.2017 година донесе:

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 Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за
исплатени парични средства за еднократна парична помош на физички лица заведен
под бр.08-298/1 од 17.02.2017 година за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016
година
Годишниот извештај за исплатени парични средства за еднократна парична
помош на физички лица за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 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.08-371/1
24.02.2017 г.
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 измена и дополнување на Правилникот за правото
и начинот за користење на бесплатен превоз бр.08-1905/1 од 10.10.2016 година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-372/1
24.02.2017 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 24.02.2017 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на измена и дополнување на Правилникот за правото и
начинот за користење на бесплатен превоз
Член 1
Во Правилникот за правото и начинот за користење на бесплатен превоз бр.081905/1 од 10.10.2016 година („Службен гласник на општина Македонска Каменица“ бр.
44/16 од 10.10.2016 година )во членот 9 став 1 се додава:
- Здруженија на граѓани и спотрски клубови,
и се додава нов став 2 кој гласи:
- За користење комбе возило со 8+1 седиште цената за трошок на гориво и
амортизација на возилото изнесува 8 денари за изминат километар, а за возило со
16+1 седиште цената за трошок на гориво и амортизација на возилото изнесува 10
денари за изминат километар. Вкупниот износ што треба да го плати нарачателот за
користење на возило да биде употребен во противвредност во гориво. Дневницата на
возачот на комбето која треба да ја платат нарачателите на превозот ќе изнесува
800,00 денари. Нарачателот не смее да наплаќа дополнителни трошоци за превоз од
лицата што го користат бесплатниот превоз.
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Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на oпштина М.Каменица.

Бр.08-373/1
24.02.2017 г.
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 за барање за исплата на парични
средстa на Ванчо Ѓорѓиевски 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- 374/1
24.02.2017 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 24.02.2017 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. 08-304/1 од
17.02.2017 година на Ванчо Ѓорѓиевски од с.Моштица за одобрување на парични
средства.
Барањето на Ванчо Ѓорѓиевски е составен дел на оваа Одлука.
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Член 2

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства
во износ од 30.000,00 денари на сметката на Ванчо Ѓорѓиевски од с.Моштица.

Член 3

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

Бр.08-375/1
24.02.2017 г.
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 за барање за исплата на парични
средстa на Роберт Стојанов од Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-376/1
24.02.2017 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 24.02.2017 година донесе:
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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. 08-288/1 од
14.02.2017 година на Роберт Стојанов од Македонса Каменица за одобрување на
парични средства.
Барањето на Роберт Стојанов

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 Роберт Стојанов од Македонса
Каменица.
Член 3

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

Бр.08-377/1
24.02.2017 г.
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 за барање за исплата на парични
средстa на Маја Илиевска од Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 378/1
24.02.2017 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 Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 24.02.2017 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. 08-329/1 од
21.02.2017 година на Маја Илиевска од Македонса Каменица за одобрување на
парични средства.
Барањето на Маја Илиевска 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 Маја Илиевска од Македонса Каменица.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-379/1
24.02.2017 г.
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 неусвојување на барање од Хуманитарно
Здружение “ Бели Гулаби” Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-380/1
24.02.2017 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 Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 24.02.2017 година донесе:
О Д Л У К А
За неусвојување на барање за исплата на парични средства
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица не го усвои барањето бр. 08-351/1
од 24.02.2017 година на Хуманитарно Здружение „Бели Гулаби“ од Македонса
Каменица за одобрување на парични средства.
Барањето на Хуманитарно Здружение „Бели Гулаби“
Одлука.

е составен дел на оваа

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

Бр.08-381/1
24.02.2017 г.
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 неусвојување на барање од Актив на жени при
Здружение на пензионери Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-382/1
24.02.2017 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 24.02.2017 година донесе:
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О Д Л У К А
За неусвојување на барање за исплата на парични средства
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица не го усвои барањето бр. 08-350/1
од 24.02.2017 година на Актив на жени при Здружение на пензионери Македонска
Каменица за одобрување на парични средства.
Барањето на Актив на жени при Здружение на пензионери Македонска
Каменица 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.08-383/1
24.02.2017 г.
М.Каменица

Совет

на

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

