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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

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

 
1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на 

ЈОУДГ” Бамби” М.Каменица за учебната 2014/2015 година. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-1859/1                     Градоначалник 
13.11.2015 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 13.11.2015 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај за работата  на ЈОУДГ „БАМБИ“ 
М.Каменица за учебната 2014/2015 годинa 

Член1   

 

Советот на општина М.Каменица го усвои Годишниот  извештај за работата  на 
ЈОУДГ „БАМБИ“ М.Каменица за учебната 2014/2015 година. 

 Годишниот  извештај за работата  на ЈОУДГ „БАМБИ“ М.Каменица за учебната 
2014/2015 година  е составен дел на оваа Одлука. 

                                                                            Член 2 

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

Бр.08-1860/1                                                      Совет на општина М.Каменица 
13.11.2015г.          `                                                          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 Годишна Програма за работа на 

ЈОУДГ” Бамби” М.Каменица за учебната 2015/2016 година. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-1861/1       Градоначалник 
13.11.2015 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 13.11.2015 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишна Програма   за работа  на ЈОУДГ „БАМБИ“ 
М.Каменица за учебната 2015/2016 година 

Член1   

 

Советот на општина М.Каменица ја усвои Годишната  Програма  за работа на 
ЈОУДГ „БАМБИ“ М.Каменица за учебната 2015/2016 година. 

 Годишната  Програма  за работа  на ЈОУДГ „БАМБИ“ М.Каменица за учебната 
2015/2016 година  е составен дел на оваа Одлука. 

                                                                            Член 2 

 

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

Бр.08-1862/1                                                          Совет на општина М.Каменица  
13.11.2015г.                            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 Финансов извештај за извршено 

порибување на акумулацијата Калиманци и организирање на Куп натпревар во 
риболов за 2015 година на Здружение на риболовци “Шаран” М.Каменица. 

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

 
Бр.09-1863/1                     Градоначалник 
13.11.2015 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 13.11.2015 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Финансов извештај за извршеното порибување на 
акумулацијата Калиманци и организирање на Куп натпревар во риболов за 

2015година на Здружение на риболовци “Шаран” М.Каменица. 

Член1   

Советот на општина М.Каменица го усвои Финансовиот  извештај за 
извршеното порибување на акумулацијата Калиманци и организирање на Куп 
натпревар во риболов  за 2015 година на Здружение на риболовци “Шаран” 
М.Каменица. 

 Финансовиот извештај за извршеното порибување на акумулацијата 
Калиманци и организирање на Куп натпревар во риболов  за 2015 година на 
Здружение на риболовци “Шаран” М.Каменица е составен дел на оваа Одлука. 

                                                                           Член 2 

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

Бр.08-1864/1                                                    Совет на општина М.Каменица   
13.11.2015г.           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 Квартален извештај за периодот 

01.01.2015 година до 30.09.2015 година.  
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-1865/1                   Градоначалник 
13.11.2015 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 oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на oпштина М.Каменица бр.4/2005), Советот на oпштина 
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе: 

 

                                                             О  Д  Л  У  К  А 
                                          За усвојување на Квартален извештај 
 
 
                                                                   Член 1 
 
           Советот на Oпштина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај на   
Буџетот на oпштина Македонска Каменица за 01.01.2015година до  30.09.2015 година. 
 Кварталниот извештај на Буџетот на oпштина Македонска Каменица за период 
01.01.2015 година до 30.09.2015 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.08-1866/1             Совет на oпштина М.Каменица 
13.11.2015г.         Претседател 
М.Каменица              м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р 
 



                        Службен Гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 33     Стр.5 
 

5 
 

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 Развојни Програми  за  2016 година 

за општина М.Каменица. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-1867/1              Градоначалник 
13.11.2015 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 oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на oпштина М.Каменица бр.4/2005), Советот на oпштина 
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе: 

 

                                                             О  Д  Л  У  К  А 
                                          За усвојување на Развојни програми 
 
 
                                                                   Член 1 
 
           Советот на општина Македонска Каменица ги усвои Развојните програми  за 
oпштина Македонска Каменица за 2016 година. 
 Развојните програми  за  oпштина Македонска Каменица за 2016 година  се 
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.08-1868/1           Совет на oпштина М.Каменица 
13.11.2015г.             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 измена на распоредот на средствата 

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.09-1869/1                       Градоначалник 
13.11.2015 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 oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на oпштина М.Каменица бр.4/2005), Советот на oпштина 
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе: 

 

                                                             О  Д  Л  У  К  А 
           За усвојување на измена на распоредот на средствата во Буџетот на 

општина Македонска Каменица за 2015 година 
 

 
                                                                   Член 1 
 
           Советот на општина Македонска Каменица ја усвои измената  на распоредот на 
средствата во Буџетот на општина Македонска Каменица за 2015 година 
           Измената  на распоредот на средствата во Буџетот на општина Македонска 
Каменица за 2015 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.08-1870/1.                    Совет на oпштина М.Каменица 
13.11.2015г.         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  Програмата за работа на 

општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година.  
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-1871/1        Градоначалник 
13.11.2015 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 13.11.2015 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата   за работа  на општинскиот Совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година 

Член1  

  Советот на општина М.Каменица ја усвои Програмата   за работа  на 
општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година. 

Програмата   за работа  на општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата за 2016 година е составен дел на оваа Одлука. 

 

                                                                            Член 2 

 

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

 

Бр.08-1872/1                                                          Совет на општина М.Каменица   
13.11.2015г.                                                 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  Финансов извештај по проектот 

Подготовка на физибилити студија за развој на ски-туризмот во планинските 
предели на општина М.Каменица. 

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

 
Бр.09-1873/1              Градоначалник 
13.11.2015 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 13.11.2015 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Финансов извештај по проектот Подготовка на    
физибилити студија за развој на ски-туризмот во планинските предели на 

општина Македонска Каменица 

Член1   

Советот на општина М.Каменица го усвои Финансовиот извештај по проектот 
Подготовка на   физибилити студија за развој на ски-туризмот во планинските предели 
на општина Македонска Каменица.  

Финансовиот извештај по проектот Подготовка на  физибилити студија за развој 
на ски-туризмот во планинските предели на општина Македонска Каменица е составен 
дел на оваа Одлука. 

                                                                            Член 2 

 

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

Бр.08-1874/1                                         Совет на општина М.Каменица  
13.11.2015г.                                             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 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.09-1875/1        Градоначалник 
13.11.2015 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 
 
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 и 129/15), 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 13.11.2015  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. Јован Стоиловски со адреса на живеење во с.Моштица во Македонска Каменица,  
кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална станбена 
куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.3416 во м.в.,,Брезовиќ,, КО 
Моштица, општина Македонска Каменица. 

2. Александар Стојковски со адреса на живеење во с.Моштица во Македонска 
Каменица,  кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална 
станбена куќа, означена како зграда број 1 и помошен објект и гаража означени како 
зграда бр.2 и 3 изградени на КП бр.4754 во м.в.,,Рид,, КО Моштица, општина 
Македонска Каменица. 
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3. Трајан Јангеловски со адреса на живеење на ул.,,Методи Митевски-Брицо,,бр.5/2-1 
во Македонска Каменица,  кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект 
викенд куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.5512/2 во м.в.,,Стоилов 
рид,, КО Моштица, општина Македонска Каменица. 

4. Ванчо Стојковски со адреса на живеење во с.Моштица во Македонска Каменица,  кој 
бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална станбена куќа, 
означена како зграда број 1 изградена на КП бр.4037 во м.в.,,Грмаѓе,, КО Моштица, 
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.08-1876/1                           Совет на општина М. Каменица
 13.11.2015г.                                                               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 Одлука  

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

средстa на Соња Стојчевска во износ од 30.000,00 денари  од М.Каменица.  
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-1877/1                                                            Градоначалник 
13.11.2015 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 oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 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 на Соња Стојчевска од     
М.Каменица за парична помош за болничко лекување на нејзината ќерка. 

Барањето на Соња Стојчевска 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 Соња Стојчевска од М.Каменица. 

Член 3 

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

Бр.08-1878/1                                                       Совет на oпштина М.Каменица  
13.11.2015г.                                           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 Одлука  

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

средстa на Гоце Иванов од с.Моштица во износ од 30.000,00 денари. 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-1879/1                                                            Градоначалник 
13.11.2015 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 oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 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 Гоце Иванов  од 
с.Моштица  за парична помош за болничко лекување .    
 Барањето на Гоце Иванов од  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 Гоце Иванов 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.08-1880/1                                                         Совет на oпштина М.Каменица  
13.11.2015г.                                                 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 Одлука  

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

средстa на Горан Огнановски од М.Каменица во износ од 10.000,00 денари за 
снимање на видео запис за авторска песна.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 
 
Бр.09-1881/1                                                            Градоначалник 
13.11.2015 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 Oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на oпштина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 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 на Горан Огнановски  од 
М.Каменица за исплата на парични средства  за делумно покривање на трошоците за 
снимање на видео запис за авторска песна. 

 Барањето  на Горан Огнановски  од М.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 10.000,00 денари на сметката на  Горан Огнановски од   М.Каменица. 

 

Член 3 

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

 

  

Бр.08-1882/1                                                           Совет на oпштина М.Каменица  
13.11.2015г.                                       Претседател                      
М.Каменица                                 м-р  д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р 

 

 
 
 


