Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 32
Стр.1

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 Ребаланс (измени и дополнување)
на Буџетот на 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- 1742/1
22.10.2015 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
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 22.10.2015 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Ребаланс (измени и дополнување) на
Буџетот на општина М.Каменица за 2015 година

Член 1
Советот на Општина М.Каменица го усвои Ребалансот (измени и дополнување)
на Буџетот на Општина М.Каменица за 2015 година.
Ребалансот (измени и дополнување) на Буџетот на Општина М.Каменица за
2015 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.08-1743/1
22.10.2015 г.
М.Каменица

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за затварање на постојната комунална депонија 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.09-1744/1
22.10.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 23-в,став 4 од Законот за управување со отпад (“Сл.весник
на РМ” бр.09/11,123/12,147/13,163/13,51/15,146/15 и 156/15), 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 22.10.2015
година донесе:
О Д Л У К А
За затварање на постојната комунална депонија
на општина Македонска Каменица
Член 1

Градската депонија во општина Македонска Каменица се затвара а
комуналниот отпад кој што се собира во иднина ќе се прифаќа и депонира на
депонијата во општина Делчево.
Член 2

Депонирањето на комуналниот отпад на депонијата во општина Делчево ќе се
врши во периодот од 2016 до 2020 година.
Член 3
Меѓусебните односи, како и цената на депонирањето на отпадот ќе бидат
регулирани со посебен договор помеѓу општина Делчево односно јавното комунално
претпријатие во Делчево и општина Македонска Каменица односно јавното комунално
претпријатие во Македонска Каменица кое стопанисува со градската депонија.
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Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува кога
ќе бидат создадени услови за нејзина примена, а ќе се објави во Службен гласник на
општина М.Каменица.

Бр.08-1745/1
22.10.2015 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 прифаќање за одлагање на комунален отпад од
општина М.Каменица во општина Делчево.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1746/1
22.10.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 23-в,став 4 од Законот за управување со отпад (“Сл.весник
на РМ” бр.09/11,123/12,147/13,163/13,51/15,146/15 и 156/15), 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 22.10.2015
година донесе
О Д Л У К А
За прифаќање за одлагање на комунален отпад од општина
Македонска Каменица во општина Делчево

Член 1
Градската депонија во општина Делчево ќе биде место на прифаќање и
депонирање на комуналниот отпад од соседната општина Македонска Каменица.
3

Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 32
Стр.4
Член 2
Прифаќањето и депонирањето на комуналниот отпад од соседните општини
наведени во член 1 ќе се врши во периодот од 2016 до 2020 година.
Член 3
Меѓусебните односи, како и цената на депонирањето на отпадот ќе бидат
регулирани со посебен договор помеѓу општина Делчево и општина Македонска
Каменица, односно нивните јавни комунални претпријатија.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-1747/1
22.10.2015 г.
М.Каменица

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

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за утвдување на висината и начинот на плаќање на
надоместокот за вршење на оџачарски услуги од страна 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.09-1748/1
22.10.2015 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 22.10.2015. година донесе:
О Д Л У К А
За утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за
вршење на оџачарски услуги од страна на ЈП “Камена Река” М.Каменица
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Член 1
Советот на Општина М.Каменица ја усвои Предлог - Одлуката на ЈП “Камена
Река” М.Каменица за утврдување на висината и начинот на плаќањето на
надоместокот за вршење на оџачарски услуги од страна на ЈП “Камена Река”
М.Каменица.
Предлог - Одлуката на ЈП “Камена Река” М.Каменица
за утврдување на
висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на оџачарски услуги од
страна на ЈП “Камена Река “ М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Корисници на услугата се сите правни и физички лица кои имат во сопственост
или користат станбен или деловен простор на територијата на општина М.Каменица.
Член 3
Корисниците на услугата се должни да извршат чистење на оџаците еднаш
годишно и тоа пред почетокот на грејната сезона во месеците септември и октомври.

Член 4
Корисниците на услугата се должни да му платат на давателот на услугата ЈП
“Камена Река” М.Kаменица за извршувањето на услугата надомест и тоа:
-Износ од 200 денари за чистење на оџак во индивидуала зграда
-Износ од 100 денари од стан за чистење на главен оџак во колективна
станбена зграда и
- Износ од 100 денари од стан за чистење на спореден оџак во колективна
станбена зграда.
Член 5
На барање на корисникот на услугата, давателот на услугата е должен да
изврши чистење на оџаците и претxодно писмено да ги извести за денот и часот кога
ќе се чистат оџаците.
Член 6
Одлуката влегува во сила oд денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр.08-1749/1
22.10.2015 г.
М.Каменица

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за исплата на парични стедства за надомест на штета
на жителите од с.Костин Дол и с.Косевица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1750/1
22.10.2015 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 22.10.2015година донесе:

О Д Л У К А
За исплата на парични средства за надомест на штета
Член 1

Советот на Општина М.Каменица ги усвои барањата на Месна самоуправа
с.Костин Дол и Месна самоуправа с.Косевица за надомест на штета од природна
непогода- град.
Записникот од увид на лице место бр.08-1387/3 од 07.09.2015 година од
Комисијата за процена и надомест на штета од природни непогоди е составен дел на
оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на Општина М.Каменица за надомест на штета од природна
непогода-град ќе се исплатат парични средства на трансакционите сметки на
оштетените лицата во износ од:
1.Драго Николовски
2.Здравко Николовски
3.Миле Милчевски
4.Ацо Милчевски

7.470,00 денари
7.470,00 денари
4.160,00 денари
4.160,00 денари
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5.Ванчо Милчевски
6.Ванко Ивановски
7.Борис Стаменковски
8.Перо Стаменковски
9.Стефан Милчевски
10.Славка Ристовска
11.Стојне Костовски
12.Митко Лазаревски
13.Гоце Лазаревски
14.Милан Лазаревски
15. Гоце Лазаревски
16. Симион Лазаревски
17.Тони Лазаревски
18.Фердо Лазаревски
19.Перо Стоиловски
20.Ванчо Стоиловски
21.Маринко Вангелов

4.160,00 денари
8.700,00 денари
5.190,00 денари
5.460,00 денари
11.400,00 денари
7.680,00 денари
19.350,00 денари
3.000,00 денари
3.000,00 денари
3.855,00 денари
3.855,00 денари
3.855,00 денари
3.855,00 денари
3.855,00 денари
3.645,00 денари
13.695,00 денари
6.600.00 денари
Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден oд денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на Општина М.Каменица.
Бр.08-1751/1
22.10.2015 г.
М.Каменица

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

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за исплата на парични стедства за надомест на штета
на лицата Бранко Ристовски, Малин Георгиев и Ванчо Георгиевски.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09- 1752/1
22.10.2015 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
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(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина
М.Каменица на седницата одржана на ден 22.10.2015година донесе:
О Д Л У К А
За исплата на парични средства за надомест на штета

Член 1

Советот на Општина М.Каменица го усвои барањето на Бранко Ристовски,
Малин Ѓорѓиевски и Ванчо Ѓорѓиевски од М.Каменица за надомест на штета од
природна непогода- поплава.
Записникот од увид на лице место бр.08-1557/2 од 19.10.2015 година од
Комисијата за процена и надомест на штета од природни непогоди е составен дел на
оваа Одлука.
Член 2

Од Буџетот на Општина М.Каменица за надомест на штета од природна
непогода-поплава ќе се исплатат парични средства на трансакционите сметки на
лицата од член 1 на оваа Одлука во износ од:

1.Ристовски Бранко
2.Малин Георгиев
3.Ванчо Георгиевски

55.430,00 денари
8.250,00 денари
9.450,00 денари

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден oд денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на Општина М.Каменица.
Бр.08-1753/1
22.10.2015 г.
М.Каменица

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

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за пренамена на финансиски средства во КИЦ
“Романса” М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1754/1
22.10.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(“Службен весник на
Република Македонија” бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица
(„Службен гласник на Oпштина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 22.10.2015 година донесе:

ОДЛУКА
За усвојување на барање за пренамена на финансиски средства

Член 1

Советот на општина М.Каменмица го усвои барањето на КИЦ ”Романса”
М.Каменица бр.05-1535/1 од 18.09.2015 година
за пренамена на финансиски
средства.
Барањето на КИЦ ”Романса” М.Каменица бр.05-1535/1 од 18.09.2015 година за
пренамена на финансиски средства 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.08-1755/1
22.10.2015 г.
М.Каменица

Совет на Oпштина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 32
Стр.10
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 Валентина Георгиевска од М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1756/1
22.10.2015 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 22.10.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на барање за исплата на парични средства
Член 1
Советот на Општина М.Каменица го усвои барањето на Валентина Георгиевска
од М.Каменица за парична помош за болничко лекување.
Барањето на Валентина Георгиевска е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на Општина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ
од 30.000,00 денари на сметката на Валентина Георгиевска од 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.08-1757/1
22.10.2015 г.
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски,спец.интернист с.р
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 32
Стр.11

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 Здружението на пензионери М.Каменица за делумно покривање на
трошоците за патување во Република Словенија.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1758/1
22.10.2015 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 22.10.2015 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на барање за исплата на парични средства
Член 1
Советот на Општина М.Каменица го усвои барањето на Здружението на
пензионери од М.Каменица за исплата на парични средства за делумно покривање
на трошоците за патување во Република Словенија.
Барањето на Здружението на пензионери
парични средства е составен дел на оваа Одлука.

од М.Каменица за исплата на

Член 2
Од Буџетот на Општина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ
од 30.000,00 денари на сметката на Здружението на пензионери 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.08-1759/1
22.10.2015 г.
М.Каменица

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