Служен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.21

Стр.1

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Oдлука
1. Се прогласува Одлуката за измена на Решението за именување на членови на
комисии и одбори при Советот на општина Македонска Каменица заведено под
број.08-1681/1 од 15.11.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09-1128/1
13.06.2019 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 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина
М.Каменица на 21 та седница одржана на ден 13.06.2019 година донесе:
ОДЛУКА
За измена на Решение за именување на членови на комисии и одбори при
Советот на општина Македонска Каменица
Член 1
Во Решението за именување на членови на комисии и одбори при Советот на
општина Македонска Каменица заведено под број.08-1681/1 од 15.11.2017 година
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.2/2017 од 15.11.2017 година), зборот
одбор се заменува со зборот комисија.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр. 08-1129/1
13.06.2019 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Oдлука
1. Се прогласува Одлуката за измена на Одлуката за вклопување на бесправно
изградени објекти во идна урбанистичко планска документација заведена под
бр.08-800/1 од 22.04.2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина М.Каменица“.
Бр.09- 1130/1
13.06.2019 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 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина
М.Каменица на 21 та седница одржана на ден 13.06.2019 година донесе:
ОДЛУКА
За измена на Одлуката за вклопување на бесправно изградени објекти во идна
урбанистичко планска документација заведена под бр.08-800/1 од 22.04.2019 година.
Член 1
Одлуката за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко
планска документација заведена под бр.08-800/1 од 22.04.2019 година („Службен гласник
на општина М.Каменица“ бр.19/2019 од 22.04.2019 година ) се менува така што во член 1
став 1 точка 3 и точка 5 се бришат.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина М.Каменица“.
Бр. 08-1131/1
13.06.2019 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Oдлука
1. Се прогласува Одлуката за поставување на контролно броило за мерење на
потрошена електрична енергија за објект - фонтана лоцирана пред Црквата
„Успение на Пресвета Богородица“ во Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина М.Каменица“.
Бр.09- 1132/1
13.06.2019 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 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина
М.Каменица на 21 та седница одржана на ден 13.06.2019 година донесе:

ОДЛУКА
За поставување на контролно броило за мерење на потрошена електрична
енергија за објект - фонтана лоцирана пред Црквата „Успение на Пресвета
Богородица“ во Македонска Каменица.
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето поднесено од
Градоначалникот на општина Македонска Каменица заведено под број.09-1075/1 од
07.06.2019 година за поставување на контролно броило за мерење на потрошена
електрична енергија за објект - фонтана лоцирана пред Црквата „Успение на Пресвета
Богородица“ во Македонска Каменица и за исплата на средства за потрошена електрична
енергија од Буџетот на општина Македонска Каменица.
Барањето за поставување на контролно броило за мерење на потрошена
електрична енергија за објект - фонтана лоцирана пред Црквата „Успение на Пресвета
Богородица“ во Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.
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Член 2
Советот на општина Македонска Каменица го задолжува Градоначалникот по
донесувањето на Одлуката да определи лице од општинската администрација кое во
координација со ЕВН Македонија КЕЦ-Делчево ќе врши читање на потрошената
електрична енергија на контролното броило со цел да се утврди трошокот на
електрична енергија кој ќе биде обврска за плаќање преку Буџетот на општината.
Член 3
Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина М.Каменица“.

Бр. 08-1133/1
13.06.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Програмата за одржување
на хигиената на јавните прометни површини (улици) на територијата на општина
Македонска Каменица за 2019 година бр. 08-2348/1 од 21.12.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина М.Каменица“.
Бр.09- 1134/1
13.06.2019 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 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина
М.Каменица на 21та седница одржана на ден 13.06.2019 година донесе:
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О Д Л У К А
За измена и дополнување на Програмата за одржување на хигиената на јавните
прометни површини (улици) на територијата на општина Македонска Каменица
за 2019 година бр.08-2348/1 од 21.12.2018 година

Член 1
Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на барањето на ЈП
„Камена Река“ Македонска Каменица заведено под бр.02-199/1 од 03.06.2019 година за
измена и дополнување на Програмата за одржување на хигиената на јавните прометни
површини (улици) на територијата на општина Македонска Каменица за 2019 година бр.082348/1 од 21.12.2018 година.
Барањето на „Камена Река“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Се врши измената и дополнување на Програмата за одржување на хигиената на
јавните прометни површини (улици) на територијата на општина Македонска Каменица за
2019 година бр.08-2348/1 од 21.12.2018 година и тоа :

-

Во дел 1. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА во делот на пресметани трошоци
кај позиција Перење со цистерна по потреба 1.500.00 денари од цистерна,
износот на трошоците се менува и изнесува 750.000,00 денари и износот на
Вкупно потребни средства за позиција Метење и перење на улиците се менува и
изнесува 3.983.200,00 денари;

-

Во дел 2. ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКА ДЕПОНИЈА И ИЗНЕСУВАЊЕ НА СМЕТ
ОД СЕЛАТА по алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:,, Дополнителни
активности за одржување на депонијата 150.000,00 денари ,, кај вкупно потребни
средства изнесот се менува и изнесува 793.680,00 денари и на крајот кај Вкупно
потребни средства за оваа позиција износот се менува и изнесува 1.657.680,00
денари;

-

Во дел 4. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИ ДЕПОНИИ И ОДВОДНИ КАНАЛИ, износот
за Вкупно потребни средства за расчистување на диви депонии и одводни
канали се менува и изнесува 1.400.00,00 денари;
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-

Во дел 5. РАЗНИ АКТИВНОСТИ , износот за Вкупно предвидени средства за
оваа активност се менува и изнесува 1.060,000,00 денари и

-

делот за Рекапитулар на трошоците по програмата за јавна чистота се менува и
гласи:

1. Одржување на јавна чистота

3.983.200,00 ден.

2. Одржување на градската депонија и изнесување на смет од селата

1.657.680,00 ден.
.

3. Одржување на паркови и други зелени површини во градот

1.855.600,00 ден.

4. Расчистување на диви депонии и одводни канали

1.400.000,00 ден.
.

5.Разни активности

1.060,000,00 ден.
Вкупно

________________
9.956.480,00 ден.

Член 3

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

Бр. 08-1135/1
13.06.2019 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Програмата за извршување
на јавни работи за 2019 година во општина Македонска Каменица бр. 08-2350/1 од
21.12.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина М.Каменица“.
Бр.09-1136/1
13.06.2019 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 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина
М.Каменица на 21та седница одржана на ден 13.06.2019 година донесе:

О Д Л У К А
За измена и дополнување на Програмата за извршување на јавни работи
за 2019 година во општина Македска Каменица бр.08-2350/1 од 21.12.2018 година
Член 1

Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на барањето на ЈП
„Камена Река“ Македонска Каменица заведено под бр.02-200/1 од 03.06.2019 година за
измена и дополнување на Програмата за извршување на јавни работи за 2019 година во
општина Македска Каменица бр.08-2350/1 од 21.12.2018 година
Барањето на „Камена Река“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Се врши измената и дополнување на Програмата за извршување на јавни работи за 2019
година во општина Македска Каменица бр.08-2350/1 од 21.12.2018 година и тоа :
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Точка 2.4.1 се менува и гласи:
,, 2.4.1. Одговорни лица за спроведување и координација на програмските
активности и обезбедување на потребниот алат и механизација се :

Влатко Димитровски тел. за контакт 078 485 119
вработен во ЈП ,,Камена река ,, Македонска Каменица и

Мире Илиевски тел. за контакт 078 485 124
вработен во ЈП ,,Доминг ,, Македонска Каменица

Одговорните лица ќе вршат координирање, организирање и спроведување на
активностите од оваа програма, изготвување на извештај за динамика на работа
по фази, изготвување на дневен и месечен извештај за извршени работи во
согласност со извршениот надзор.,,

-

Во точка 3 по алинеја 1 се додава нова алинеја која гласи:
,, Програма за извршување на јавни работи за 2019 година во општина
Македонска ќе се спроведува во две фази прва фаза период од почеток на
месец јануари 2019 година, па заклучно со месец мај 2019 година и втора фаза
од почеток на месец јуни 2019 година, па заклучно со месец декември 2019
година.,,

-

Во точка 3.1 ,, оваа фаза,, се менува со ,,првата фаза,,.

-

По точка 3.1 се додава нова точка 3.2 која гласи:

,, 3.2. Втората фаза ќе го опфати периодот од месец Јуни 2019 година па заклучно со
месец Декември 2019 година, за реализација на програмските активности од вториот дел
на програмата за јавни работи ќе биде потребно ангажирање на 40 невработени лица.
Втората фаза од програмата ќе ги опфати следните активности:
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 Чистење на смет и шут по
парковите
и
стазите,
одржување на чистотата во
детските забавни паркови и
игралишта;
 Чистење на гробиштата во
селските средини;
 Одржување на градскиот
стадион во Македонска
Каменица;
 Обновување и одржување на
старата и оштетена урбана
опрема низ општината;
 Одржување и чистење на
фонтаните во општината;
 Чистење и одржување на патот
до новите гробишта во текот на
целата година;
 Активности по барање на
надлежните органи на
локалната самоуправа при
општина Македонска
Каменица;
 Одржување на систем капка по
капка на неколку локации каде
што тое е економски
исплатливо и технички
изводливо;
 Припрема на јама за одлагање
и складираење на покосена
трева и лисната маса за
производство
на
органско
ѓубриво т.е. компостирање;
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II

Ј.П.
,,Камена
Река”
Мак.
Каменица
Мак.
Каменица

Ангажирани
40
работници
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Месеци

Главна активност

Тело на
имплемен
тација
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Локација

Број на
работници

Чистење и одржување на патот
до новите гробишта во текот на
целата година;
 Одржување на градскиот
стадион во Македонска
Каменица;
 Обновување и одржување на
старата и оштетена урбана
опрема низ општината;
Одржување на систем капка по
капка на неколку локации каде
што тое е економски исплатливо
и технички изводливо;
Одржување и чистење на
фонтаните во општината;
Чистење на смет и шут по
парковите и стазите, одржување
на
чистотата
во
детските
забавни паркови и игралишта;

II


Припрема
на
јама
за
одлагање и складираење на
покосена трева и лисната маса
за производство на органско
ѓубриво т.е. компостирање;
 Земјени работи за
доуредување на кејот на
Каменичка река;
 Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Камениц

Фази
на
реал
изац
ија

Ј.П.
,,Камена
Река”
Мак.
Каменица

Мак.
Каменица

Ангажирани
40
работници
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 Чистење на коритото на кејот и
крајбрежјето на вештачкото
езеро Калиманци од ПЕТ
амбалажа;

Припрема
на
јама
за
одлагање и складираење на
покосена трева и лисната маса
за производство на органско
ѓубриво т.е. компостирање;
Одржување и чистење на
фонтаните во општината;
Чистење и одржување на патот
до новите гробишта во текот на
целата година;
 Одржување на градскиот
стадион во Македонска
Каменица;
Уништување на плевелот и
коровот во коритото на
Каменичка река и помеѓу ивиците
на тротоарите со третирање на
тотален хербицид;
 Отстранување на сите суви,
трули и заболени дрвни видови;

Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Каменица;

II

Ј.П.
,,Камена
Река”
Мак.
Каменица

Мак.
Каменица

Ангажирани
40
работници
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Сечење на застарени дрвни
видови и грмушки во заштитната
зона на патот во селските
средини;
Подигање на нови зелени
површини на неколку локации во
урбаниот дел од Македонска
Каменица;
Чистење и одржување на патот
до новите гробишта во текот на
целата година;
Одржување и чистење на
фонтаните во општината;

Припрема
на
јама
за
одлагање и складираење на
покосена трева и лисната маса
за производство на органско
ѓубриво т.е. компостирање;

II

Ангажирани
40
работници

 Одржување на градскиот
стадион во Македонска
Каменица;
Чистење на гробиштата во
селските средини ;

Отстранување на сите суви,
трули и заболени дрвни видови;
 Активности по барање на
надлежните органи на локалната
самоуправа при општина
Македонска Каменица;

Ј.П.
,,Камена
Река”
Мак.
Каменица

Мак.
Каменица
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Месеци

Главна активност

Стр.13

Тело на
имплемен
тација

Локација

Број на
работници

Фази
на
реал
изац
ија

 Земјени работи за
доуредување на кејот на
Каменичка река;
 Складирање на покосената
трева и паднати листови во
претходно направената јама за
производство на органско
ѓубриво;
 Дотур на мулчевита земја,
рамнење, грубо и фино
планирање на тереноѕ потоа
сеење, покривање и валирање
на тревното семе;
 Одржување на градскиот
стадион во Македонска
Каменица ;
Подигање на нови зелени
површини на неколку локации во
урбаниот дел од Македонска
Каменица ;
Чистење и одржување на патот
до новите гробишта во текот на
целата година;
 Подигање на нови зелени
површини на неколку локации во
урбаниот дел од Македонска
Каменица ;
Чистење на гробиштата во
селските средини ;
 Одржување на градскиот
стадио во Македонска
Каменица;
 Активности по барање на
надлежните органи на
локалната самоуправа при
општина Македонска Каменица;

II

Ј.П.
,,Камена
Река”
Мак
Каменица

Мак.
Каменица

Ангажирани
40
работници
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Дотур на мулчевита земја,
рамнење, грубо и фино
планирање на тереноѕ потоа
сеење, покривање и валирање
на тревното семе;
 Одржување на градскиот
стадио во Македонска
Каменица.
Активности по барање на
надлежните органи на
локалната самоуправа при
општина Македонска Каменица;
Сечење на застарени дрвни
видови и грмушки во заштитната
зона на локалните патишта во
селата Косевица, Костин Дол,
Тодоровци, Моштица, Дулица,
Цера и Саса;


II

Земјени работи за доуредување
на кејот на Каменичка;
Дотур на мулчевита земја
рамнење, грубо и фино
планирање на теренот потоа
сеење, покривање и валирање
на тревното семе;
Чистење на коритото на кејот и
крајбрежјето на вештачкото
езеро Калиманци од ПЕТ
амбалажа;
Чистење и одржување на патот
до новите гробишта во текот на
целата година;

Ј.П.
,,Камена
Река”
Мак.
Каменица

Мак.
Каменица

Ангажирани
40
работници

Служен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.21

Стр.15

 Отстранување на сите сувии,
трули и заболени дрвни видови;
Чистење на сите патишта од
снежни наноси и голомразници
во селата Косевица, Костин Дол,
Тодоровци, Моштица, Дулица,
Цера и Саса;

II

Чистење и одржување на патот
до новите гробишта во текот на
целата година;

Ангажирани
40
работници

Сечење на застарени дрвни
видови и грмушки во заштитната
зона на локалните патишта во
селата Косевица, Костин Дол,
Тодоровци, Моштица, Дулица,
Цера и Саса;
Одржување на градскиот стадио
во Македонска Каменица;
Чистење и одржување на патот
до новите гробишта во текот на
целата година;
 Активности по барање на
надлежните органи на
локалната самоуправа при
општина Македонска Каменица;

Ј.П.
,,Камена
Река”
Мак.
Каменица

Мак.
Каменица
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За реализација на активностите од втората фаза ќе бидат потребни финансиски
средства во вкупен износ од 2.734.760,00 денари или
( 7 месеци х 40 работници х 9.767,00 денари) 2.734.760,00 денари.,,
-

Точка 4.1.1 се менува и гласи:
,, 4.1.1 Потребни средства за ангажирани работници

1(Прва) фаза ( 5 месеци х 35 работници х 9.767,00 денари) 1.709.225,00 денари
2(Втора) фаза ( 7 месеци х 40 работници х 9.767,00 денари) 2.734.760,00 денари
Вкупно потребни средства за ангажирани работници во двете фази =
денари.

4.443.985,00

По точка 4.1.1 се додава нова точка 4.1.2 која гласи :
,, Материјални трошоци
Алат за работа.................................................................................15.000,00 денари
ХТЗ опрема
................................................................................7.000,00 денари
Гориво за ангажирање на механизација и машини......................15.000,00 денари
Ангажирање на трактор за предвидените активности.................16.240,00 денари
Ангажирање на ровокопач за предвидените активности.............10.000.00 денари
Трошоци за набавка на пили за кастрење, кроење, макази за кроење и одршување на
моторната пила......................................................2.000,000 денари
-








Вкупно потребни средства за материјални трошоци.................. 65.240,00. денари
Вкупно потребни средства за реализација на програмата
средства за ангажирани работници во двете фази = 4.443.985,00 денари
средства за материјални трошоци
=
65.240,00 денари
Вкупно
= 4.509.225,00 денари
Потребни средства за исплата на ангажираните невработени лица и материјални
трошоци во вкупна вредност од 4.509.225,00 денари ќе се исплатат од Буџетот на
општина Македонска Каменица согласно Програмата за јавни работи изработена од
страна на стручните служби во ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица, а усвоена од
страна на Советот на општина Македонска Каменица.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина М.Каменица“.
Бр. 08-1137/1
13.06.2019 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.20/2019), 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 50.000,00денари за 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09- 1138/1
13.06.2019 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 20 од Статутот на општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), советот на Oпштина М.Каменица
на 21 та седница одржана на ден 13.06.2019 година донесе:
О Д Л У К А
За исплата на парични средства
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за исплата на парични
средства на Организацијата на Отворени Забавни Фудбалски Школи во Македонија за
организирање на школа во општина Македонска Каменица за 2019 година.
Член 2
Општина Македонска Каменица и Организацијата на Отворени Забавни Фудбалски
Школи во Македонија ќе склучат Договор за меѓусебна соработка за Организација на
Отворени Забавни Фудбалски Школи за 2019 година, во кој ќе бидат регулирани правата
и обврските на организаторите на Школата.
Член 3
Од Буџетот на општина Македонска Каменица на сметката на Организацијата на
Отворени Забавни Фудбалски Школи ќе се исплатат парични средства во износ од
50.000,00 денари.
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Член 4
Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина М.Каменица“.
Бр. 08-1139/1
13.06.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Oдлука
1. Се
прогласува Одлуката за давање
поддршка на проект „Заштита на
биодиверзитетот на Осоговските планини и Калиманското eзеро“.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина М.Каменица“.
Бр.09-1140/1
13.06.2019 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 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина
М.Каменица на 21 та седница одржана на ден 13.06.2019 година донесе:
ОДЛУКА
За давање поддршка на проект „Заштита на биодиверзитетот на
Осоговските планини и Калиманското езеро“
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето поднесено од ЕД
„Здравец 2002“ Македонска Каменица заведено под број.08-1087/1 од 10.06.2019 година
за давање поддршка на проект „Заштита на биодиверзитетот на Осоговските планини и
Калиманското eзеро“ согласно Програмата за зачувување на природата во Северна
Македонија фаза-2 донесена од Центарот за развој на Источен плански регион и
финансирана од швајцарската агенција за развој и соработка (SDC).
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Барањето на ЕД „Здравец 2002“ Македонска е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Со донесување на оваа Одлука општина Македонска Каменица нема да има
финансиски импликаци при реализацијата на овој проект.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина М.Каменица“.
Бр. 08-1141/1
13.06.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.20/2019), 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 средствa
на Бена Митева од с.Цера од Македонска Каменица во износ од 30.000,00денари.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09-1142/1
13.06.2019 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 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица
на 21 та седница одржана на ден 13.06.2019 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.08-1046/1 од
06.06.2019 година на Бена Митева од с.Цера од Македонска Каменица за одобрување на
парични средства за болничко лекување на нејзиниот сопруг.
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Барањето на Бена Митева од с.Цера од Македонска Каменица е составен дел на
оваа Одлука.
Член 2

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства
во износ од 30.000,00 денари на сметката на Бена Митева од с.Цера од Македонска
Каменица.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.

Бр. 08-1143/1
13.06.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.20/2019), 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 средствa
на Душко Гоцевски од с.Тодоровци од Македонска Каменица во износ од
30.000,00 денари.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09-1144/1
13.06.2019 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 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица
на 21 та седница одржана на ден 13.06.2019 година донесе:
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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.08-1047/1 од
06.06.2019 година на Душко Гоцевски од с.Тодоровци од Македонска Каменица за
одобрување на парични средства за болничко лекување.
Барањето на Душко Гоцевски од с.Тодоровци од Македонска Каменица е составен
дел на оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства
во износ од 30.000,00 денари на сметката на Душко Гоцевски од с.Тодоровци од
Македонска Каменица.
Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр. 08-1145/1
13.06.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1. Се прогласува Одлуката за не усвојување на барање за исплата на парични
средствa на Дејан Гошевски од Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09-1146/1
13.06.2019 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица
на 21 та седница одржана на ден 13.06.2019 година донесе:
О Д Л У К А
За не усвојување на барање за исплата на парични средства
Член 1
Советот на општина Македонска Каменица не го усвои барањето бр.08-1048/1 од
06.06.2019 година на Дејан Гошевски за одобрување на парични средства.
Барањето на Дејан Гошевски е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица.“

Бр. 08-1147/1
13.06.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.20/2019), 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 средствa
на Филип Велинов од Македонска Каменица во износ од 30.000,00денари.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09-1148/1
13.06.2019 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица
на 21 та седница одржана на ден 13.06.2019 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.08-1049/1 од
06.06.2019 година на Филип Велинов од Македонска Каменица за одобрување на
парични средства за болничко лекување на неговата сопруга.
Барањето на Филип Велинов
Одлука.

од Македонска Каменица е составен дел на оваа
Член 2

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства
во износ од 30.000,00 денари на сметката на Филип Велинов од Македонска Каменица.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска“.
Бр. 08-1149/1
13.06.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.20/2019), 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 средствa
на Бошко Стаменковски од Македонска Каменица во износ од 30.000,00денари.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09-1150/1
13.06.2019 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица
на 21 та седница одржана на ден 13.06.2019 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.08-1086/1 од
10.06.2019 година на Бошко Стаменковски од Македонска Каменица за одобрување на
парични средства за учество на Европско првенство во powerlifting & bench press кое ќе
се одржи од 21 до 23 Јуни 2019 година во Одеса, Украина.
Барањето на Бошко Стаменковски од Македонска Каменица е составен дел на
оваа Одлука.
Член 2
Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства
во износ од 30.000,00 денари на сметката на Бошко Стаменковски
од Македонска
Каменица.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.

Бр. 08-1151/1
13.06.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.20/2019), 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 средствa
на Мартин Ристовски од Македонска Каменица во износ од 30.000,00денари.
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2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.
Бр.09-1152/1
13.06.2019 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова .р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица
на 21та седница одржана на ден 13.06.2019 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. 08-1105/1 од
11.06.2019 година на Мартин Ристовски од Македонска Каменица за одобрување на
парични средтва за учество на Меѓународна олимпијада по физика која ќе се одржи во
Тел Авив – Израел во периодот од 07.07.2019 година до 15.07.2019 година.
Барањето на Мартин Ристовски 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 Мартин Ристовски од Македонска Каменица.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на oпштина Македонска Каменица“.

Бр. 08-1153/1
13.06.2019 г.
М.Каменица

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