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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 сопствено учество – кофинансирање за набавка на 

дигитален апарат-мамограф. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-1669/1                                                                Градоначалник 
07.10.2015 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 07.10.2015 година 
донесе: 

 

                                                        О  Д  Л  У  К  А 
                                За сопствено учество (кофинансирање)  
 
 
                                                             Член 1 
 
 
            Со оваа Одлука на Советот на Oпштина Македонска Каменица се одобрува 
сопствено учество на Општина Македонска Каменица за  набавка на  дигитален 
апарат- мамограф. 
. 
                                                            Член 2 
 
 
           По денесувањето на Одлуката Министерството за здравство ќе спроведе јавна 
набавка за доделување на договор за јавна набавка согласно одредбите на Законот за 
јавни набавки. 
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                                                            Член 3 
 
 
          Општина Македонска Каменица за набавка на дигитален апарат - мамограф ќе 
учествува со парични средства во износ од 4.300.000,00 денари кои ќе се исплатат во 
рок од 60 дена од денот на испораката и инсталирањето на медицинската опрема и по 
доставување на фактура за плаќање од страна на економскиот оператор чија понуда 
ќе биде изберена за најповолна. 
 
                                                            Член 4 
 
         Средствата од член 3 на оваа Одлуќа ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општина Македонска Каменица. 
 
                                                           Член 5 
 
 
         Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Oпштина М.Каменица. 
 
 
 
 
 
Бр.08-1670/1                                                       Совет на Oпштина М.Каменица 
07.10.2015 г.                                                                        Претседател 
М.Каменица                                          м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р 
 

 

 

 


