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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 Буџетски календар  

 

1. Се прогласува Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на 

општина Македонска Каменица за 2018 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09- 817/1       Градоначалник 

05.05.2017 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 

 

 

        Врз основа на член 27 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на 

локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М” број 61/04,96/04,67/07,156/09,47/11 ,192/15) и 

член 39 од Статутот на општина М.Каменица ,Советот на општина М.Каменица на 

седницата одржана на ден 05.05.2017 година ,донесе: 

                                                БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 

                          за подготовка и донесување  на Буџетот на општина    

                                   М.Каменица за 2018 година 

Можен датум Буџетски активности Одговорност 

 

 

1.09.2017-30.09.2017 

 

 

 

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 за 

финансии 

Чл.21 од Законот за 

буџетите (,,Сл.весник на 

Р.М,, бр.64/04) ,член 27 

став 1 и 2 од Законот за 

финансирање на 

ЕЛС(,,Сл.весник на 

Р.М,,број 61/04) 

05.10.2017 Градоначалникот и Служба за 

финансии се состануваат за 

да ги одредат приоритетите и 

одредбите на буџетот за 

наредната година 

Градоначалникот,Служба 

за финансирање и Буџет 
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10.10.2017 Буџетските информации се 

доставуваат до другите 

одделенија на општината и 

до сите општински локални 

установи 

Служба за финансирање и 

Буџет 

25.10.2017 Проценката на трошоците и 

изготвените програмски 

активности за наредната 

буџетска година се враќаат во 

Одделението за 

финансирање и буџет од 

останатите одделенија и од 

општинските буџетски 

корисници 

Одговорни лица  

Буџетски корисници 

30.10.2017 1.Се собираат буџетските 

барања 

2.Барањата се 

анализираат и 

усогласуваат 

3.Се изготвува билансот на 

приходи 

4.Се изготвува билансот на 

расходи 

Одделение за финасии и 

буџет 

Ноември /2017 Градоначалникот ги 

разгледува и одобрува 

предложените буџетски 

пресметки и го одобрува 

Предлог-Буџетот подготвен 

од Служба за финансирање и 

Буџет 

 Градоначалник 

Ноември/Декември 2017 1.Предлог-Буџетот се 

доставува до Советот на 

општината 

2.Се одобрува содржината на 

Предлог-буџетот и се дава на 

достапност на јавноста 

Градоначалник 

Декември/2017 До Советот се доставува 

конечен Предлог-Буџет од 

страна на Градоначалникот  

Градоначалник 

 

Декември/2017 Се води расправа во телата Комисија за Буџет и 
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на Советот на општината   

 

финансии 

Декември /2017 1.Седницата на Советот на 

општината за донесување на 

Буџетот за наредната година  

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) 

Советот на општина 

М.Каменица 

1 Јануари/2018 Започнува нова Буџетска 

година 

Градоначалник 

Финансиска служба 

   

      Буџетскиот календар влегува во сила по објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Македонска Каменица,,. 

 

Бр.08-818/1                                    Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 Квартален извештај за извршување 

на Буџетот на општина Македонска Каменица за периодот 01.01.2017 година до 

31.03.2017 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-819/1        Градоначалник 

05.05.2017 г.                     д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 
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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 Oпштина М.Каменица бр.4/2005), Советот на Oпштина 

Македонска Каменица на седницата одржана на ден 05.05.2017 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Квартален извештај 

 

 

Член 1 

 

 Советот на Oпштина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на oпштина Македонска Каменица за период од 01.01.2017 

година до  31.03.2017  година. 

 Кварталниот извештај на Буџетот на oпштина Македонска Каменица за период 

01.01.2017 година до 31.03.2017 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 oпштина М.Каменица. 

 

 

Бр.08-820/1                                    Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 давање согласност  на Годишниот план за 

вработување во општина Македонска Каменица за 2018 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-821/1        Градоначалник 

05.05.2017 г.                     д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 
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Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен Весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16), 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 05.05.2017 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

       За  давање согласност на Годишниот план за вработување во општина 

Македонска Каменица за 2018  година 

Член 1 

Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на   Годишниот 

план за вработување  заведен под бр.04-611/1 од 28.03.2017 година во општина 

Македонска Каменица  за  2018  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 oпштина М.Каменица. 

 

 Бр.08-822/1                                    Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 давање согласност на Годишниот план за 

вработување во КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2018 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09- 823/1       Градоначалник 

05.05.2017 г.              д-р Дарко  Митевски  

М.Каменица 
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Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен Весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16), 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 05.05.2017 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

   За  давање согласност на Годишниот план за вработување во                      

КИЦ  „Романса “Македонска  Каменица  за 2018  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на  Годишниот 

план за вработување во КИЦ  „Романса “Македонска  Каменица  за 2018  година 

заведен под бр.08-623/1 од 29.03.2017 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.08-824/1                                 Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 давање согласност  на Годишниот план за 

вработување во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица за 2018 

година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-825/1        Градоначалник 

05.05.2017 г.                   д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 
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 Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен Весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16), 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 05.05.2017 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 2018  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на  Годишниот 

план за вработување во ООУ „Св.Кирил и Методиј “ Македонска  Каменица  за 2018  

година заведен под бр.08-635/1 од 31.03.2017 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.08-826/1                                    Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 давање согласност  на Годишниот план за 

вработување во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за 2018 

година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-827/1        Градоначалник 

05.05.2017 г.                   д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 
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Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен Весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16), 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 05.05.2017 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

   За  давање согласност на Годишниот план за вработување во                     

СОУ „Миле Јаневски Џингар“Македонска  Каменица  за 2018  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на  Годишниот 

план за вработување во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска  Каменица  за 2018 

година заведен под бр.08-638/1 од 31.03.2017 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.08-828/1                                    Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 давање согласност на Огласот за запишување на 

ученици во прва година во СОУ “Миле Јаневски Џингар “– Македонска  

Каменица во учебната 2017/2018 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-829/1        Градоначалник 

05.05.2017 г.                    д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 
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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 Oпштина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина 

М.Каменица на седницата одржана на ден 05.05.2017  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност 

Член 1 

Советот на oпштина Македонска Каменица дава согласност на Огласот за 

запишување на ученици во Прва година во СОУ “Миле Јаневски Џингар” Македонска 

Каменица во учебната 2017/2018 година. 

Огласот за запишување на ученици во Прва година во СОУ “Миле Јаневски 

Џингар” Македонска Каменица во учебната 2017/2018  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 Oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-830/1                                    Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 давање согласност  на Годишниот план за 

вработување во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2018 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-831/1        Градоначалник 

05.05.2017 г.                  д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 
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Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен Весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16), 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 05.05.2017 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

   За  давање согласност на Годишниот план за вработување во                     

ЈОУДГ „Бамби “Македонска  Каменица  за 2018  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на  Годишниот 

план за вработување во ЈОУДГ „Бамби “Македонска  Каменица  за 2018  година 

заведен под бр.08-653/1 од 03.04.2017 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.08-832/1                                  Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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.09-833/1        Градоначалник 

05.05.2017 г.                      д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 
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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, 217/15 и 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 05.05.2017  година  донесе 

                                                   О Д Л У К А 

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. Видо Вангелов со адреса на живеење во село Моштица во Македонска 
Каменица,  кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект 
индивидуална семејна куќа со барање број Уп1 бр.09-1308 од 03.09.2011 
година, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.4655 во м.в.,,Садин 
Валог,, КО Моштица, село Моштица, општина Македонска Каменица; 

2. Миле Христов со адреса на живеење во село Саса во Македонска Каменица,  
кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална 
семејна куќа со барање број Уп1 бр.09-866 од 01.09.2011 година, означена како 
зграда број 1 изградена на КП бр.6021 во м.в.,,Мршов маало,, КО Саса, село 
Саса, општина Македонска Каменица; 

3. Васка Стаменкова со адреса на живеење на ул.,,Никола Вапцаров,,бр.10/1-3 во 
Кочани, која бара утврдување на правен статус на бесправен објект 
индивидуална семејна куќа со барање број Уп1 бр.10-381 од 30.12.2015 година, 
означена како зграда број 3 изградена на КП бр.1155 во м.в.,,Пладните,, КО 
Тодоровци, село Тодоровци, општина Македонска Каменица; 

4. Борчо Стоименовски со адреса на живеење во село Тодоровци во Македонска 
Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект 
индивидуална семејна куќа со барање број Уп1 бр.09-873 од 01.09.2011 година, 
означена како зграда број 2 изградена на КП бр.143 во м.в.,,Гробишта,, КО 
Тодоровци, село Тодоровци, 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.08-834/1                                    Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 измената и дополнувањето на 

Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на oпштина 

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- 835/1       Градоначалник 

05.05.2017 г.              д-р Дарко  Митевскис.р  

            М.Каменица 

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 05.05.2017  

година донесе: 

                                                    О Д Л У К А  

За измена и дополнување на Програмата за  изработка на урбанистички 

планови на подрачјето на општина Македионска Каменица за 2017 година. 

Член 1   

 

 Програмата за  изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина 

Македионска Каменица за 2017 година заведена под бр.08-180/1 од 27.01.2017 година 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.47/2017 од 27.01.2017 година ), се 

менува и дополнува така што :       

                     

Во делот 1. Детални Урбанистички планови во точка 3 по зборовите Локалитет за  се 

додаваат зборовите  дел од блок и по  КП бр. 4226, се додаваат КП бр. 4225 и КП 

бр.4228, и  по точка 8 се додава нова точка 9 која гласи: 

 

-Локалитет на дел од централно градско подрачје (блок 1 и блок 2, помеѓу дел од 

ул.„Маршал Тито“(М-5), ул.„М.М. Брицо“, ул.„ Руенска“, дел од ул.„Маршал Тито“). 

 

Во делот 2.Урбанистички планови за села се додаваат две нови точки кои гласат:  

    

а.Урбанистички  план  за с.Дулица (маала Чуковска, Догриска, Цебовци, Гагалевци, 

Школото, Чортанска, Бачовска, Рајковци и м.в. Атанасица) и   

     

б. Урбанистички  план  за  с.Цера (м.в. Еленец, маала Доколенковци и Гергинци 
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                                                                 Член 2 

                                                                   

            Одлуката влегува во сила  со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на општина М.Каменица. 

 

 

Бр.08-836/1                                   Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 заведен под бр.08-654/1 од 04.04.2017 

година за период 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.09-837/1        Градоначалник 

05.05.2017 г.                     д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 

 

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 05.05.2017 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на Годишен финансов  извештај  на  ЗГ КУД ” Вера 

Јоциќ ” Македонска  Каменица за 2016  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот финансов  

извештај на ЗГ КУД ” Вера Јоциќ ”Македонска Каменица заведен под бр.08-654/1 од 

04.04.2017 година за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016  година. 

Годишниот  финансов  извештај на ЗГ КУД ” Вера Јоциќ ” Македонска Каменица  

е составен дел на оваа Одлука. 
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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.08-838/1                                  Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 преотстапување на дел од Домот на културата  од 

општина Македонска Каменица  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.09-839/1        Градоначалник 

05.05.2017 г.                   д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 

    

Врз  основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник  на Република Македонија” бр5/2002),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 05.05.2017  година, донесе: 

О Д Л У К А 

                За преотстапување на дел од Домот на културата  од општина 

Македонска Каменица на   КИЦ” Романса” Македонска Каменица 

Член 1 

         Реконструираниот и адаптиран дел од Домот на културата изграден со средства  

од Проектот за подобрување на општински услуги ( MSIP) а согласно донесена Одлука 

за долгорочно домашно задолжување од страна на Советот на општина Македонска 

Каменица бр.08-146/1 од 30.01.2015 година , кој се наоѓа  на КП бр. 4255/1 КО 

Каменица се  преотстапува на трајно користење на КИЦ “Романса” Македонска 

Каменица.  
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                                                       Член 2  

 Домот на културата во општина Македонска Каменица во површина од  532 м2 

е во сопственост на КИЦ Романса (Имотен лист  бр. 1316 КО Каменица). 

  Реконструкцијата  и адаптацијата на Домот на културата  е изведена согласно 

основниот Проект за реконструкција, адаптација и надградба  бсо Тех бр. 26/12 

изработен од „Параметар“ ДООЕЛ Скопје  и Одобрение за градење – реконструкција  

бр. 09-78 од 28.02.2013 година. 

 Вкупната реализирана вредност на наведената инвестиција изнесува 

43.214.348,00  денари со вкучен ДДВ.  

 Со оваа инвестиција е реконструирана  и адаптирана  постојната површина од 

532 м2 а изградена е и нова површина од  352 м2 која е предмет на преотстапување.  

 По извршеното преотстапување, Одоговрното лице на КИЦ „Романса“ 

Македонска Каменица е должно да изврши впишување на новоизградениот градежен 

дел во површина од 352 м2 во Агенцијата за катастар и недвижности и да го внесе во 

пописот на Основни средства на КИЦ „Романса“. 

 Опремата која е набавена и вградена со наведената инвестиција ќе биде 

преотстапена на КИЦ „Романса“ од страна на посебна комисија која ќе биде 

формирана со Решение од Градоначалникот на општината.  

      Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот  на донесувањето, а ќе се објави  во 

„Службен Гласник на  општина Македонска Каменица.“ 

 Бр.08-840/1                                  Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 преотстапување на тениското игралиште од 

општина Македонска Каменица  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- 841/1       Градоначалник 

05.05.2017 г.              д-р Дарко  Митевски с.р  

М.Каменица 
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Врз  основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник  на Република Македонија” бр5/2002),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   05.05.2017  година, донесе: 

О Д Л У К А 

                 За преотстапување на тениското игралиште  од  општина             

Македонска Каменица на   ЈП” Камена Река” Македонска  Каменица 

Член 1 

         Тениското игралиште  во општина Македонска Каменица, кое е изградено  на КП 

бр. 4743/5 КО Македонска Каменица, парцела запишана на Имотен лист бр.1452 , се  

преотстапува од општина Македонска Каменица на трајно користење на ЈП “Камена 

Река” Македонска Каменица со целата инфраструктура.   

                                                        Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот  на донесувањето, а ќе се објави  во 

„Службен Гласник на  општина Македонска Каменица.“ 

 

 Бр.08-842/1                              Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 утврдување на надоместокот за користење на 

тениското игралиште  во општина Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-843/1        Градоначалник 

05.05.2017 г.                     д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Камениц 
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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 05.05.2017 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  давање согласност за утврдување на надоместокот за  користење на 

тениското игралиште      

Член 1 

Советот на Општина Македонска  Каменица дава согласност на  Одлуката на 

Управниот  Одбор на ЈП “Камена Река” Македонска  Каменица за утврдување на 

надоместокот за користење на тениското игралиште.   

 Одлуката на Управниот  Одбор на  ЈП “Камена Река”  Македонска Каменица     

е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

Висината на надоместокот за користење на тениското игралиште до 19 часот ќе 

изнесува 50 денари од терен за  час и 150 денари од терен за час по 19 часот. 

Надоместокот ќе се уплаќа на жиро сметка или во благајната на ЈП “Камена Река”. 

Тениското игралиште ќе може да се користи во терминот од 10 часот до 22 

часот.  

                                                              Член 3 

Одлуката влегува во сила oд  денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на општина М.Каменица. 

 

Бр.08-844/1                              Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 правото и начинот за доделување на водоводни 

и канализациони цевки за изградба и реконструкција на водоводни и 

канализациони  мрежи на подрачјето на општина Македонска Каменица. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-845/1        Градоначалник 

05.05.2017 г.                  д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 

 

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 05.05.2017  донесе: 

ПРАВИЛНИК 

        За правото и начинот за доделување на водоводни и канализациони цевки       

за изградба и реконструкција на водоводни и канализациони мрежи                 

на подрачјето на општина Македонска Каменица  

  Член 1 

 Со овој Правилник се одредува правото и начинот за доделување на водоводни 

и канализациони цевки  за изградба и реконструкција на водоводни и канализациони 

мрежи на подрачјето на општина Македонска Каменица кои се набавени по 

спроведена постапка за јавна набавка по оглас бр. 06/2017 од  година. 

Категории,услови и начин на доделување 

 

Член 2 

Доделувањето на водоводни и канализациони цевки за изградба и 

реконструкција на водоводни и канализациони мрежи ќе се врши на следните 

корисници: 

-На ЈП,,Камена Река,, Македонска Каменица за изградба, реконструкција и 

одржување на водоводните и канализационите мрежи во Македонска Каменица и 

селските населени места; 

-На корисници на водоводни и канализациони мрежи во општината градени со 

сопствени финансиски средства  за кои нема техничка документација а кои при 

изградбата на инфраструктурни објекти финансирани од општина Македонска 

Каменица се делумно или целосно уништени; 

-На жители на населени места или сопственици на индивидуални станбени 

згради на кои  при изградбата на улична и локална патна инфраструктура заради 

решавање на атмосферското одводнување им е нарушен пристапот до нивните 

домови, 

- На корисници на водоводни и канализациони мрежи во општината градени со 

сопствени финансиски средства  а за кои поради дотраеноста на истите е потребна 

нивна делумна или целосна замена; 

-На корисници кои ќе го решаваат водоснабдувањето или одведувањето на 

отпадни води со сопствени финансиски средства. 

За корисниците од член 2 став 1 алинеја 1,2 и 3 општината ќе учествува со 

наведените материјали во обем од 100 % 
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За корисниците од член 2 став 1 алинеја 4 општината ќе учествува со 

наведените материјали во обем од 30 %. 

За индивидуалните корисниците од член 2 став 1 алинеја 5, општината ќе 

учествува со наведените материјали во обем од 30 %. а доколку бројот на корисници 

кои со сопствени средства ќе го решаваат проблемот со водоснабдувањето или 

одведувањето на отпадни води надминува 10 фамилии учеството на општината ќе 

биде во обем од 40 %. 

Член 3 

 

 Доделувањето на материјалите на корисниците од член 2 став 1 алинеја 

2 и 3 ќе се врши исклучиво по претходно извршен увид и мерење на лице место 

од страна на комисија од општината и ЈП ,,Камена Река,,  

 Доделувањето на материјалите на корисниците од член 2 став 1 алинеја 

4 и 5 ќе се врши исклучиво по претходно извршен увид и мерење на лице место 

од страна на комисија од општината и ЈП ,,Камена Река,, , претходно извршен 

ископ на земјен  ров како и претходно доставено мислење од соодветната 

месна самоуправа за оправданоста како и потврда дека корисниците со 

изградбата не загрозуваат други корисници и дека испуштањето на отпадните 

води нема да влијае врз квалитетот на животната средина. 

 Градежните активности околу ископот, затрупувањето на ровот и 

останатите објекти на водоводните и канализационите мрежи е на товар на 

корисниците.  

 Општината заедно со претстаници од ЈП ,,Камена Река,,  ќе врши 

контрола за квалитетно и правилно вградување на доделените материјали. 

 

 

                                                                    Член 4 

 За одобрување на наведените материјали  потребно  е да се достави  барање 

до општината потпишано од сите засегнати лица, потоа комисијата формирана со 

решение од Градоначалникот на општината согласно овој Праилник ќе направи увид 

на лице место а по потреба ќе изврши и мерење за бараните количини по што му 

предлага на Градоначалникот на општината предлог  за одобрување на наведените 

материјали, или доколку не се исполнети условите пропишани со овој Правилник за 

одбивањее на истото. 

 

      Член 5 

                                            

 Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Македонска Каменица. 

 

 

Бр.08-846/1                             Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 склучување на Договор за 

спроведување  на проекти за воспоставување  на регионален систем  за  

управување со отпад во  Источно планскиот регион  во рамките на  ИПА 2 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-847/1        Градоначалник 

05.05.2017 г.                  д-р Дарко  Митевски с.р 

            М.Каменица 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 10  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 05.05.2017 година 

донесе: 

                                                        О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност за склучување  на  Договор за спроведување  на проекти 

за воспоставување  на регионален систем  за  управување со отпад во          

Источно планскиот регион  во рамките на  ИПА 2  

                                                             Член 1 

 

             Советот на Oпштина Македонска Каменица  дава согласност за склучување на 

Договор за спроведување  на проекти за воспоставување  на регионален систем  за  

управување со отпад во  Источно планскиот регион  во рамките на  ИПА 2 

  

                                                            Член 2 

 

          Овој договор ги уредува правата и обврските за соработка помеѓу 

Министерството за животна средина и просторно планирање од една страна и 

Општина Македонска Каменица,  Јавното претпријатие “Камена Река” – Македонска 

Каменица и Меѓуопштински одбор за управување со отпад на Источен плански регион  

од друга страна како крајни корисници. 

Цел на овој Договор е успешно спроведување на петте ИПА II проекти за 

воспоставување на интегриран финансиски самодржлив Регионален систем за 

управување со отпад во Источниот и Северо-источниот регион, како и обезбедување 

на финансиска одржливост на проектите.   

Траењето на овој Договор го опфаќа целиот период на спроведување на проектите и 

проектираниот период на функционирање на инвестициските проекти. 
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                                                            Член 3 

                                           

         Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

гласник на Oпштина М.Каменица. 

 

 

 Бр.08-848/1                                Совет на oпштина М.Каменица       

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 учениците од девето одделение во ООУ“Св.Кирил и Методиј” 

Македонска  Каменица за реализација на завршна средба.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09- 849/1                                                             Градоначалник 

05.05.2017 г.               д-р Дарко  Митевски с.р  

М.Каменица 

 

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 05.05.2017 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 

девето одделение од ООУ” Св.Кирил и Методиј М.Каменица” за исплата на парични 

средства  за организирање на завршна средба .  

Барањето на учениците   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 10.000,00 денари на сметката на  ДООЕЛ” АС –ИДНИНА”   М.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.08-850/1                                 Совет на oпштина М.Каменица      

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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 усвoјување на  барањето на учениците од III година 

при СОУ “Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица за исплата на парични 

средства  како финансиска помош за реализација на завршна екскурзија 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.09-851/1       Градоначалник 

05.05.2017 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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 05.05.2017  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 бр.08-730/1 од 

19.04.2017 година на учениците од III година при СОУ “Миле Јаневски Џингар” 

Македонска Каменица за исплата на парични средства  како финансиска  помош за 

реализација на завршна екскурзија за учебната 2016/2017 година. 
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 Барањето  на на учениците од III година при СОУ “Миле Јаневски Џингар” 

Македонска 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 20.000,00 денари на сметката на  Туристичката Агенција “Тропикал“  

 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во Службен гласник на oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-852/1                                    Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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  Борко Ивановски  од с.Моштица.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-853/1                                                            Градоначалник 

05.05.2017 г.                  д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 

 

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 05.05.2017 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 oпштина М.Каменица го усвои барањето бр.08-709/1 од 18.04.2017 

година на Борко Ивановски  од  с.Моштица за исптата на парични средства. 

Барањето на Борко Ивановски   од  с.Моштица  е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ 

од 15.000,00 денари на сметката на  Борко Ивановски   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.08-854/1                                    Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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  Ферчо Стоименовски  од с.Тодоровци.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-855/1                                                           Градоначалник 

05.05.2017 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 
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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 05.05.2017 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 бр.08-812/1 од 05.05.2017 

година на Ферчо Стоименовски  од  с.Тодоровци  за исптата на парични средства. 

Барањето на Ферчо Стоименовски  од  с.Тодоровци  е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ 

од 30.000,00 денари на сметката на  Ферчо Стоименовски   од  с.Тодоровци. 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во Службен гласник на oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-856/1                                    Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

М.Каменица                                               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  Мартин Ристовски  од Македонска Каменица.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-857/1                                                            Градоначалник 

05.05.2017 г.                 д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 
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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 05.05.2017 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. 08-729/1 од 

19.04.2017 година на Мартин Ристовски од Македонска Каменица за одобрување на  

парични средтва  за учество на Европска олимпијада по физика кој ќе се одржи во 

Тарту и Талин - Естонија.   

Барањето на  Мартин Ристовски  е составен дел на оваа Одлука. 

                                                        Член 2 

Од Буџетот на Општина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ 

од 10.000,00 денари на сметката на  Мартин Ристовски  од Македонска  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.08-858/1                                    Совет на oпштина М.Каменица  

05.05.2017 г.        Претседател   

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

 


