Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.10

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 Ажурирана “Процена на загрозеност
на подрачјето на општина Македонска Каменица од сите ризици и опасности”.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1383/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменова с.р

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за управување со кризи („Службен
весник на Република Македонија“ бр.29/2005, 36/2011, 41/2014 и 104/20150) член 14
став 1 од Уредбата за Методологија за изработка на процената за загрозеноста на
безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности(„Службен весник
на Република Македонија“ бр. 13/2011), 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 10 та седницата одржана на ден 09.07.2018 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Ажурирана “Процена на загрозеност на подрачјето на
општина Македонска Каменица од сите ризици и опасности”
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица ја усвои Ажурираната “Процена на
загрозеност на подрачјето на општина Македонска Каменица од сите ризици и
опасности”.
Ажурирањето се однесува на донесената ажурирана процена од страна на
Советот на општина Македонска Каменица со Одлука бр.07-1934/1 од 26.12.2014
година .
Член 2
Процената на загрозеност на подрачјето на општина Македонска Каменица од
сите ризици и опасности е составен дел на оваа Одлука.
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Член 3
Oдлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр. 08-1384/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 Правилникот за изменување
и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во
ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица бр. 01-152/3 од 05.07.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1385/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова 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 10 та седница одржана на ден 09.07.2018 година донесе:
О Д Л У К А
За давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Бамби
“Македонска Каменица бр.01-152/3 од 05.07.2018 година.
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места
во ЈОУДГ „Бамби “Македонска Каменица бр.01-152/3 од 05.07.2018 година.
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во ЈОУДГ „Бамби “Македонска Каменица бр.01152/3 од 05.07.2018 година е составен дел на оваа Одлука.
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Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр. 08-1386/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 измена и дополнување на
годишната програма за работа на 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.09-1387/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова 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 oпштина
Македонска Каменица на 10 та седница одржана на ден 09.07.2018 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на измени и дополнување на годишната програма за работа на
КИЦ „Романса “Македонска Каменица за 2018 година
Член 1
Советот на oпштина Македонска Каменица ја усвои измената и дополнувањето
на годишната програма за работа на КИЦ „Романса “ Македонска Каменица за 2018
година.
Измената и дополнувањето на годишната програма за работа на КИЦ
„Романса “ Македонска Каменица за 2018 година 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 општина М.Каменица.

Бр. 08-1388/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 отпочнување на постапка за изработка на
Стратегија на Локален економски развој на општина Македонска Каменица
(ЛЕР).
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1389/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменова 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 oпштина М.Каменица бр.4/2005), Советот на oпштина
Македонска Каменица на 10 та седницата одржана на ден 09.07.2018 година донесе:
О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за изработка на Стратегија на
Локален економски развој на општина Македонска Каменица (ЛЕР)
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на иницијативата
за отпочнување на постапка за изработка на Стратегија на Локален економски развој
на општина Македонска Каменица (ЛЕР).
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Член 2
Општина Македонска Каменица за изработка на Стратегија на Локален
економски развој на општина Македонска Каменица (ЛЕР) ќе учествува со 50% од
потребните финансиски средства, а 50% ќе бидат обезбедени преку донација на
Рудник „САСА“ согласно склучен Договор бр. 03-332/2 од 12.03.2018 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на oпштина М.Каменица.

Бр. 08-1390/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 отпочнување на постапка за изработка на
Стратегија на Локален екoлошки акционен план на општина Македонска
Каменица (ЛЕАП).
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1391/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменова 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 oпштина М.Каменица бр.4/2005), Советот на oпштина
Македонска Каменица на 10 та седницата одржана на ден 09.07.2018 година донесе:
О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за изработка на Стратегија на
Локален еколошки акционен план на општина Македонска Каменица (ЛЕАП)
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на иницијативата
за отпочнување на постапка за изработка на Стратегија на Локален еколошки
акционен план на општина Македонска Каменица (ЛЕАП)
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Член 2
Општина Македонска Каменица за изработка на Стратегија на Локален
еколошки акционен план на општина Македонска Каменица (ЛЕАП) ќе учествува со
50% од потребните финансиски средства , а 50% ќе бидат обезбедени преку донација
на Рудник „САСА“ согласно склучен Договoр бр. 03-332/1 од 12.03.2018 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на oпштина М.Каменица.
Бр. 08-1392/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 2019 година бр.04-1355/1 од
03.07.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1393/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р

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, 35/18), 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 10 та седница одржана на
ден 09.07.2018 година донесе:
О Д Л У К А
За давање согласност на Годишниот план за вработување во општина
Македонска Каменица за 2019 година
Член 1
Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на Годишниот
план за вработување во општина Македонска Каменица за 2019 година заведен под
бр.04-1355/1 од 03.07.2018 година.
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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. 08-1394/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 на недвижна ствар – канцеларија на
времено користење без надоместок.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1395/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р

Врз основа на член 21 од Законот за користење и располагање со стварите во
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Службен Весник на
Република Македонија бр. 78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016 и 21/2018), член 64
став 3 од Законот за локалната 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), а во врска со Барањето од
Министарството за труд и социјална политика бр.10-8280/1 од 09.11.2017 година и
Извадокот од Нацрт записникот од седумдесет и првата седница на Владата на
Република Македонија бр.44-3449/ од 05.06.2018 година, Советот на општина
Mакедонска Каменица на 10та седница одржана на ден 09.07.2018 година ја донесе
следната:
ОДЛУКА
За давање на недвижна ствар-канцеларија на времено користење безнадоместок
Член 1
Со оваа одлука се дава на времено користење без надоместок недвижна ствар
во сопственост на општина Македонска Каменица-канцеларија во Дом за деца со
посебни потреби на приземје со површина од 15м2, на Министерството за труд и
социјална политика, Центар за социјални работи-Делчево подрачна канцаларија
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Македонска Каменица за администрирање на правата од областа на социјалната
заштита и заштитата на децата .
Член 2
Министерството за труд и социјална политика, Центар за социјални работиДелчево подрачна канцаларија Македонска Каменица се обврзува канцеларијата да ја
користи за намената за која е дадена, за администрирање на правата од областа на
социјалната заштита и заштитата на децата, редовно тековно да ја одржува на свој
трошок како и да ги плаќа трошоците за комунални услуги (струја, вода и телефон) .
Член 3
Доколку општината има потреба за користење на оваа канцеларија, за
престанок на правото на користење одлучува Советот на општина Македонска
Каменица.
Член 4
За регулирање на меѓусебните права и обврски општина Македонска Каменица
ќе случи договор со Министерството за труд и социјална политика, Центар за
социјални работи-Делчево .
Член 5
Одлуката стапува во сила осум дена од објавувањето во Службен Гласник на
општина Македонска Каменица.
Бр. 08-1396/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 барање од КК “Баскет Кам”
Македонска Каменица за исплата на парични средства во износ од 115.000,00
денари за покривање на трошоците за одржан кашаркарски турнир Final Four во
женска конкуренција.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-1397/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.10

Стр.9

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 10 та седницата одржана на ден 09.07.2018 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. 08-1338/1 од
03.07.2018 година на КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица за одобрување на
парични средства за покривање на трошоците за одржан кашаркарски турнир Final
Four во женска конкуренција.
Барањето на КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица
Одлука.

е составен дел на оваа

Член 2
Од Буџетот на општина Македонска Каменица од ставка 413 подставка 413110тековна резерва програма А0 ќе се исплатат парични срадства во износ од 115.000,00
денари на сметката на КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на oпштина М.Каменица.
Бр. 08-1398/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 во износ од 13.500,00 денари на Блаже Вучков од с.Цера општина
Македонска Каменица за надомест на штета причинета од елементарна
непогода грамотевица (електрични празнења).
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.09-1399/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.10

Стр.10

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 10 та седница одржана на ден 09.07.2018 година донесе:
О Д Л У К А
За исплата на парични средства за надомест на штета
Член 1
Советот на Општина Македонска Каменица го усвои барањето бр.08-1265/1 од
22.06.2017 година на Блаже Вучков од с.Цера за надомест на штета причинета од
елементарна непогода грамотевица (електрични празнење)
Записникот од увид на лице место бр.08-1265/2 од 25.06.2018 година од
Комисијата за процена и надомест на штета е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на општина Македонска Каменица за надомест на штета ќе се
исплатат парични средства на трансакционата сметка на Блаже Вучков од с.Цера во
износ од 13.500,00 денари.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден oд денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на Општина М.Каменица.
Бр. 08-1400/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 во износ од 30.000,00 денари на Лупчо Цековски од с.Косевица
општина Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.09-1401/1
Градоначалник
09.07.2018 г.
Соња Стаменкова 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
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.10

Стр.11

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина
М.Каменица на 10 та седница одржана на ден 09.07.2018 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. 08-1336/1 од
03.07.2018 година на Лупчо Цековски од с.Косевица општина Македонска Каменица
за одобрување на парични средства за лекување.
Барањето на Лупчо Цековски е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства
во износ од 30.000,00денари на сметката на Лупчо Цековски од с Косевица општина
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. 08-1402/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 во износ од 30.000,00 денари на Санде Цековски од с.Косевица
општина Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.09-1403/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова 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
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.10

Стр.12

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина
М.Каменица на 10 та седница одржана на ден 09.07.2018 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. 08-1337/1 од
03.07.2018 година на Санде Цековски од с.Косевица општина Македонска Каменица
за одобрување на парични средства за лекување.
Барањето на Санде Цековски е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства
во износ од 30.000,00денари на сметката на Санде Цековски од с Косевица општина
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. 08-1404/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 во износ од 30.000,00 денари на Ферчо Стоименовски од с.Тодоровци
општина Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.09-1405/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р
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Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.10

Стр.13

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 10 та седница одржана на ден 09.07.2018 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. 08-1361/1 од
05.07.2018 година на Ферчо Стоименовски од с.Тодоровци општина Македонска
Каменица за одобрување на парични средства за лекување.
Барањето на Ферчо Стоименовски е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства
во износ од 30.000,00денари на сметката на Ферчо Стоименовски од с.Тодоровци
општина 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. 08-1406/1
09.07.2018 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски с.р.
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