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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Oдлука  

 
1. Се   прогласува  Одлуката  за  давање  согласност за  уредување   на    селско-  

туристички  комплекс” Еленец” и  адаптација  на  згради 2,3 и 5 во  објекти   за 
дневен     престој   со   етно   изложби и   времено  сместување   во   Општина 
М.Каменица. 

2. Заклучокот  влегува  во  сила со  денот   на   донесувањето,  а ќе се објави   во 
             Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 
Бр.09-1259/1         Градоначалник 

            24.07.2015г.                                                           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 Македонска 
Каменица(,,Службен гласник на општина Македонска Каменица,, бр. 4/2005), Советот 
на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 24.07. 2015. година 
донесе: 

 

     О  Д  Л  У  К  А 

          За давање на согласност 

          Член 1 

 Средствата кои ќе бидат одобрени од Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2015 за: Уредување на селско-туристички комплекс,,Еленец,, и 
адаптација на згради 2,3 и 5 во објекти за дневен престој со етно-изложби и 
времено сместување во Општина Македонска Каменица за кој Советот на 
општината донесе одлука за давање на приоритет бр.08-889/1 од 27.05.2015 година 
(“Службен гласник на Општина М.Каменица” бр.26/2015 ),Општина Македонска 
Каменица наменски ќе ги користи. 

 

     Член 2 

 Општина Македонска Каменица во Буџетот за 2015 година во програма ЕА-
капитални инвестиции има предвидено средства за кофинанасирање на проектот: 
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Уредување на селско-туристички комплекс,,Еленец,, и адаптација на згради 2,3 и 5 во 
објекти за дневен престој со етно-изложби и времено сместување во Oпштина 
Македонска Каменица. 

 

     Член 3 

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

 

Бр.08-1260/1                         Совет на Општина М. Каменица             
24.07.2015г.                                                                       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 Oдлука  

 
1. Се  прогласува  Одлуката  за  давање согласност за изградба на маалски улици 

во с.Цера и с. Дулица ( Стамболиска и Ќосовска маала). 
2. Заклучокот  влегува  во  сила со  денот   на   донесувањето,  а ќе се објави   во 

             Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
Бр.09- 1261/1        Градоначалник 
24.07.2015 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 Македонска 
Каменица(,,Службен гласник на општина Македонска Каменица,, бр. 4/2005), Советот 
на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 24.07.2015. година 
донесе: 

 

     О  Д  Л  У  К  А 

          За давање на согласност 

        Член 1 
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 Средствата кои ќе бидат одобрени од Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2015 за: Изградба на   маалски улици во с. Цера и Дулица 
(Стамболиска и Ќосевска маала), Општина Македонска Каменица за кој Советот на 
oпштината донесе одлука за давање на приоритет бр.08-887/1 од 
27.05.2015година(“Службен гласник на Општина М.Каменица ”бр.26/2015),Општина 
Македонска Каменица наменски ќе ги користи. 

 

     Член 2 

 Општина Македонска Каменица во Буџетот за 2015 година во програма ЕА-
капитални инвестиции има предвидено средства за кофинанасирање на проектот: 
Изградба на   маалски улици во с. Цера и Дулица (Стамболиска и Ќосевска маала), 
Општина Македонска Каменица. 

 

     Член 3 

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

 

Бр.08-1262/1                                             Совет на Општина М. Каменица    
24.07.2015г.         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 Oдлука  

 
1. Се  прогласува  Одлуката  за  давање согласност за изградба на локален пат –

отклон од  Регионалниот пат P208 до” Мечкарска маала” во с.Саса. 
2. Заклучокот  влегува  во  сила со  денот   на   донесувањето,  а ќе се објави   во 

             Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
Бр.09- 1263/1        Градоначалник 
24.07.2015 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 Општина Македонска 
Каменица(,,Службен гласник на општина Македонска Каменица,, бр. 4/2005), Советот 
на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 24.07.2015. година 
донесе: 

 

     О  Д  Л  У  К  А 

          За давање на согласност 

     Член 1 

 Средствата кои ќе бидат одобрени од Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2015 за: Изградба на локален пат-отклон од Регионален пат 
Р208 до Мечкарска маала во с. Саса, Општина Македонска Каменица за кој 
Советот на општината донесе одлука за давање на приоритет бр.08-883/1 од 
27.05.2015година(“Службен гласник на Општина М.Каменица”бр.26/2015),Општина 
Македонска Каменица наменски ќе ги користи. 

 

     Член 2 

 Општина Македонска Каменица во Буџетот за 2015 година во програма ЕА-
капитални инвестиции има предвидено средства за кофинанасирање на проектот: 
Изградба на локален пат-отклон од Регионален пат Р208 до Мечкарска маала во с. 
Саса, Општина Македонска Каменица. 

 

     Член 3 

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

 

Бр.08-1264/1                                                           Совет на Општина М.Каменица 
24.07.2015г.                                                                    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 Решение  
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1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на  членови  на 

Управниот Одбор на ЈП “Камена Река” М.Каменица. 
2. Заклучокот  влегува  во  сила со  денот   на   донесувањето,   а ќе се објави   во 

             Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-1265/1                 Градоначалник 
24.07.2015 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), а во врска со  член 18 од Законот за спречување на 
судир на интереси  (“Службен  весник на РМ” бр. 128/2009) 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 24.07.2015 година 
донесе: 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
           За  разрешување и именување на   членови  на Управниот   Одбор на 

ЈП”Камена Река” М.Каменица  
 

 
Член 1 

 
 

       Од членови на Управниот Одбор на ЈП”Камена Река”М.Каменица се разрешуваат: 
 
        1.Тони Јакимовски 
        2.Антигона Постоловска          
                                                                  Член 2 
 
       За членови  на Управниот Одбор на ЈП” Камена Река”M.Каменица се именуваат:  
 
        1.Филип Петровски 
         2.Илинка Митревска   
                                                                Член 3 

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

 
 

Бр.08-1266/1     Совет на Oпштина М.Каменица 
24.07.2015г.        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 Решение  

 
1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на  член на  Одборoт 

за материјално финансиско работење  на ЈП “Камена Река” М.Каменица. 
2. Заклучокот  влегува  во  сила со  денот   на   донесувањето,   а ќе се објави   во 

             Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
Бр.09- 1267/1             Градоначалник 
24.07.2015 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), а во врска со  член 18 од Законот за спречување на 
судир на интереси  (“Службен  весник на РМ” бр. 128/2009) 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 24.07.2015 година 
донесе: 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
           За  разрешување и именување на   член на   Одборот за материјално 

финансиско работење  на ЈП”Камена Река” М.Каменица  
 

                                                                   Член 1 
 

         Од член на Одборот за материјално финансиско работење на ЈП” Камена Река” 
М.Каменица се разрешува Валентина Васевска 
 
                                                                  Член 2 
 
          За член на  Одборот за материјално финансиско работење на ЈП” Камена 
Река”M.Каменица се именува Анета Темчева.  
 
                                                         
                                                                  Член 3 

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

 
 
Бр.08-1268/1                   Совет на Oпштина М.Каменица 
24.07.2015г.                  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 Oдлука  

 
1. Се  прогласува Одлуката  за исплата на парични средства за   организиција   на 

Отворени Забавни Фудбалски Школи во износ од 60.000,00 денари  во Општина 
М.Каменица за  2015 година. 

2. Заклучокот  влегува  во  сила со  денот   на   донесувањето,   а ќе се објави   во 
             Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 
Бр.09- 1269/1             Градоначалник 
24.07.2015 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 Општина 
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 24.07.2015 година донесе: 

                                                            О  Д  Л  У  К  А 
За исплата на парични средства 

 
 

Член 1 
 Советот на Општина М.Каменица дава согласност за исплата на парични 
средства на Организацијата на Отворени Забавни Фудбалски Школи во Македонија за 
организирање на школа во Општина М.Каменица за 2015 година. 
              
         

Член 2 
 

 Општина М.Каменица и Организацијата на Отворени Забавни Фудбалски 
Школи во Македонија ќе склучат Договор за меѓусебна соработка за Организација на 
Отворени Забавни Фудбалски Школи за 2015 година,во кој ќе бидат регулирани 
правата и обвските на Организаторите на Школата. 
 

Член 3 
          Од Буџетот на Општина М.Каменица на сметката на Организацијата  на  
Отворени Забавни Фудбалски Школи ќе се исплатат парични средства во износ од 
60.000,00денари. 
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                                                                    Член 4 
 
           Oваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на Општина М.Каменица. 
 
Бр.08-1270/1      Совет на Општина М.Каменица 
24.07.2015г        Претседател 
М.Каменица              м-р д-р Мице Бошкоси 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 Oдлука  

 
1. Се  прогласува  Одлуката  за   усвојување  на   распоред  на   советници      за 

периодот  август-декември  2015 година. 
2. Заклучокот  влегува  во  сила со  денот   на   донесувањето,  а ќе се објави   во 

             Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
Бр.09- 1271/1         Градоначалник 
24.07.2015 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 Општина 
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 24.07.2015 година донесе: 

                                                         О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на распоред  

 
Член 1 

 
 Советот на Општина М.Каменица го усвои распоредот  на советници за 
венчавки за периодот август-декември 2015 година. 
             Распоредот на советници за венчавки за периодот август-декември е составен 
дел на оваа Одлука. 
                                                                   Член 2 
 
           Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина М.Каменица. 
 
Бр.08-1272/1      Совет на Општина М.Каменица 
24.07.2015г.             Претседател 
М.Каменица     м-р д-р Мице Бошкоси спец.интернист с.р 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Oдлука  

 
1. Се  прогласува  Одлуката  за  укинување на на паричен надомест за венчавки 

во износ од 1.000,00 денари. 
2. Заклучокот  влегува  во  сила со  денот   на   донесувањето,  а ќе се објави   во 

             Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
Бр.09- 1273/1            Градоначалник 
24.07.2015 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 Општина 
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 24.07.2015 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За укинување на паричен надомест за венчавки  

 
Член 1 

 
 Советот на Општина М.Каменица го укина паричниот надомест за венчавки во 
износ од 1.000,00 денари.  
             Барањето за укинување на паричениот надомест за венчавки  е составен дел 
на оваа Одлука. 
            

Член 2 
 

          Со дeнот на влегувањето во сила  на оваа Одлука престанува да важи Одлуката 
за одредување на висината на паричниот надомест на лица кои склучуваат брак и 
одредување на висината на надоместок на советниците Бр.07-1065/2 од 21.12.2007 
година(“Службен гласник на Општина М.Каменица” бр.18/2007)  
 

Член 3 
   
            Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина М.Каменица. 

 
 

Бр.08-1274/1      Совет на Општина М.Каменица 
24.07.2015г.          Претседател 
М.Каменица                 м-р д-р Мице Бошкоси спец.интернист с.р 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Oдлука  

 
1. Се  прогласува  Одлуката  за  дефинирање  на  широчината   на   крајбрежното 

земјиште на вештачкото водно тело-брана Калиманци. 
2. Заклучокот  влегува  во  сила со  денот   на   донесувањето,  а ќе се објави   во 

             Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
Бр.09- 1275/1            Градоначалник 
24.07.2015 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 
 
 

Врз основа на член 22 и 36  од Законот за локална самоуправа(“Сл.весник на 
РМ“бр.5/02),а во врска со член 131 став 2 точка 4 од Законот за водите (“Сл.весник на 
РМ“бр.87/2008,6/2009,161/2009,83/10,51/11,44/12,23/13,163/13,180/14) 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  24.07.2015. година 
донесе: 

                                                          О Д Л У К А 

              За дефинирање на широчината на крајбрежното земјиште на вештачко   
водно тело –брана  Калиманци. 

                                                            Член 1  

 Со оваа Одлука ќе се изврши дефинирање на широчината на крајбрежното 
земјиште на вештачко водно тело –брана  Калиманци. 

                                                             Член 2 

            Дефинирањето  на широчината на крајбрежното земјиште на вештачко водно 
тело – брана  Калиманци е извршено врз основа на Известување добиено од страна 
на Министерството за животна средина и просторно планирање бр.11-3397/2 од 
07.07.2015 година каде јасно е наведено дека ширината на крајбержниот појас на 
езерото Калиманци е 50 метри сметано од највисокиот утврден водостој на езерото 
односно од 518.70 мнв. 

                                                             Член 3  

              При изработка на планска документација, во крајбрежниот појас на езерото 
легално изградените објекти ќе бидат опфатени со планската документација без да се 
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остава простор за нивна доградба и надградба. Изградба на други објекти не се 
предвидува освен оние во функција на браната, спортски терени, зелени површини и 
уредени зони за капење.  

                                                              Член 4 

              Со оваа Одлука Советот на Општина М.Каменица го усвои дефинирањето на 
крајбрежниот појас на езерото Калиманци во ширина од 50 метри од линијата на 
највисокиот утврден водостој. 

                                                               Член 5 

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

     

Бр.08-1276/1                                                       Совет на Општина М.Каменица  
24.07.2015г.                                                  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 Oдлука  

 
1. Се   прогласува     Одлуката   за    усвојување   на    барање   за    исплата    на 

финансиска    помош   во  износ  од   260.686,00 денари   на  ЈП” Камена Река ” 
М.Каменица . 

2. Заклучокот  влегува  во  сила со  денот   на   донесувањето,  а ќе се објави   во 
             Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 
Бр.09- 1277/1         Градоначалник 
24.07.2015 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), а во врска со член 101 од Деловникот за работа на 
Советот на Општина М.Каменица бр.07-488/1 од 02.06.2006 година(“Службен гласник 
на Општина М.Касменица “бр. 9/2006)  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 24.07.2015. година донесе: 
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                                                     О  Д  Л  У  К  А      

            За усвојување на барање за исплата на финансиска помош 

 

                                                          Член 1 

  

Советот на Општина М.Каменица го усвои барањето на ЈП “Камена Река” 
М.Каменица  за исплата на парични средства  за покривање на трошоците за 
отклонување на дефектот на главната водоводна мрежа.    

Барањето на ЈП “Камена Река”  М.Каменица   за исплата на парични средства  
за покривање на трошоците за отклонување на дефектот на главната водоводна 
мрежа  е составен дел на оваа Одлука. 

 

 

                                                        Член 2 

Од Буџетот на Општина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ 
од 260.686,00 денари  на сметката на  ЈП”Камена Река”  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.08-1278/1                                                             Совет на Општина М.Каменица        
24.07.2015г.                                                      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 Програма  

 
1. Се   прогласува   Програмата   за  потставување  на    урбана   опрема-детско 

игралиште.  
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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- 1279/1           Градоначалник 
24.07.2015 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 
 
 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за градење (“Службен весник на 

Република Македонија“ бр.130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13 и 28/14)  и член 21 од Статутот на Oпштина М. Каменица ( Сл. 
гласник на општина М. Каменица бр. 4/05), Советот на Oпштина М. Каменица на 
седницата одржана на ден    24.07. 2015. година  донесе   

                     П Р О Г Р А М А 

         За поставување на урбана опрема-детско игралиште 

              Член 1 

 Со оваа Програма се утврдува потреба од поставување на урбана опрема- 
детско игралиште. 

     Член 2  

 Урбаната опрема- детско игралиште ќе биде поставено на дел од КП бр. 4715  
КО Каменица,  со влез од улица ,,Илинденска,, во М. Каменица, а ќе се зафати 
површина од 310,00 м2. 

     Член 3 

 Инвеститор на поставувањето на урбаната опрема за детско игралиште  ќе 
биде Oпштина Македонска Каменица.  

                                                            Член 4 

 По изградбата на детското игралиште со истото ќе располага општината 
Македонска Каменица. 

       Член 5 

 Составен дел на оваа Програма ќе биде графичкиот дел со Елаборат за 
поставување на урбана опрема. 

     Член 6   

 Оваа Програма стапува во сила со денот на донесувањето, а да се објави во 
,,Службен гласник,, на Oпштина М. Каменица. 

 Бр.08-1280/1                                      Совет на Општина М.Каменица           
24.07.2015г.                                     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 барање за исплата на парични 

средстa во износ од 30.000,00 денари  на  Бошко Стаменковски  од  
М.Каменица.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
Бр.09- 1281/1                                                         Грагоначалник 
24.07.2015 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 Општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 24.07.2015 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување  на барање 

Член 1 

              Советот на Општина Македонска Каменица  го усвои барањето на Бошко 
Стаменковски  од М.Каменица за  делумно покривање на трошоците за светско 
првенство  во powerlifting & bench press во  Лас Вегас, САД  кој ќе се одржи од 11 до 19 
септември 2015 година.  

 Барањето на Бошко Стаменковски  е составен дел на оваа Одлука 

 

                                                      Член 2 

 

Од Буџетот на Општина М.Каменица на сметка та на Бошко Стаменковски од 
М.Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 30.000,00 денари  
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                                                          Член 3 

 

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

 

Бр.08-1282/1                                            Совет на Општина М.Каменица   
24.07.2015г.                                                                 Претседател                                              
М.Каменица             м-р  д-р Мице Бошкоски, спец.интернистс.р         
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