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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 изменување и дополнување на Статутот на ЕЛС 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1037/1          Градоначалник 
27.08.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 
 
 
Врз основа на член 21 од Статутот на општина М.Каменица (Сл.гласник на 

општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица  на седницата одржана на 
ден 27.08.2010 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За измена и дополнување на Статутот на ЕЛС М.Каменица 

Член 1 
Во Статутот на Единицата на локална самоуправа Македонска Каменица, Глава 7 

дел д) јавни трибини, анкети и предлози на граѓанитесе менува и гласи: 
д) Јавни трибини, анкети, предлози на граѓаните и форуми на зедницата 

Член 2 
По член 90-а се додава нов член 90-б што гласи: 
„Градоначалникот и Советот на Единицата на локална самоуправа Македонска 

Каменица, по сопствена иницијатива организираат форуми на заедницата , како форма 
на јавно учество на сите граѓани во единицата на локалната самоуправа, заради јавно 
расправање за проблемите и утврдување решенија и приоритети, предлагање и избор 
или развивање на проекти од интерес на заедницата. 

Организирањето на форумите опишани во претходниот став од овој член може да 
се покрене и на иницијатива на заинтересирани правни и физички лица кои се подготвени 
финансиски и материјално да подржат проекти во интерес на локалната самоуправа 

Барањето од став 2 на овој член се поднесува до градоначалникот на единицата 
на локалната самоуправа, кој врз основа на стратешките документи и цели за развој на  
локалната самоуправа  одлучува дали иницијативата ќе биде прифатена или одбиена. 

Начинот и постапката на функционирањето на форумите на заедницата се 
уредува со Правилник што го донесува советот  на единицата на локалната самоуправа 
по предлог на градоначалникот“ 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на ЕЛС 

М.Каменица. 
       

Бр. 07-1038/1          Совет на ЕЛС М.Каменица 
27.08.2010 г.        Претседател 
М.Каменица              Драган Димитровски дипл.руд.инг. 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 Правилник 

 
1.Се прогласува Правилникот за организирање и одржување на форумите на 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1035/1            Градоначалник 
27.08.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 
 
Врз основа на член 21 од Статутот на Општината М.Каменица(„Сл.гласник на 

општина М.Каменица“ бр.4/05) Советот на Општината М.Каменица  на седницата 
одржана на 27.08. 2010 година, донесе: 
 
 

ПРАВИЛНИК 
за организирање и одржување на форумите на заедницата во ЕЛС 

 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредува свикувањето, начинот на работа, одлучувањето и други 
прашања од значење за одржувањето на форумите на заедницата, какo форма на јавно 
учество на сите граѓани во локалната заедница по прашања од надлежност на единицата 
на локалната самоуправа. 
 

Член 2 
Форумите се организираат заради јавно расправање или постигнување согласност на 
локалната јавност за предложените приоритети во документите за стратешки локaлен 
развој, за јавни дебати за проблемите и утврдување решенија и приоритети, како и за 
предлагање и избор на проекти или заради развивање проекти од интерес на 
заедницата, што финасиски ќе бидат поддржани од општината или заинтересирани 
правни и физички лица кои се подготвени финансиски и материјално да пооддржи 
форумската програма и општински проекти. 
 

Член 3 
Форумот на заедницата е воден од страна на незвисен и надворешен модератор. Во 
работата на модераторот му помага комодератор.  
Форумот се одржува во најмалку 5 (пет) сесии од кои на последната сесија се одлучува 
за форумските прашања и теми. 
Учесниците на форумот се структуирани по работни маси според нивните социјални и 
економски интереси. 
Заради поефикасно и подобро организирање на форумот се формираат работни групи и 
опертивна група, кои се дефинираат со овој Правилник. 
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Поблиските одредби за начинот на oрганизирањето и спроведувањето на форумските 
сесии се уредуваат со Деловникот за работа на форумот на заедницата. 

 
 

Член 4 
Постапката за организирање и реализација на форумите е поделена на три фази и тоа: 

• Подготвителна фаза; 
• Форумска фаза и 
• Реализација на заклучоците донесени на форумите. 

 
Поблиските одредби за фазите на форумите се регилираат со Деловникот за работа на 
форумите на заедницата. 

 
Член 5 

Во согласност со темите кои се раправаат, Форумите можат да бидат од следните 
видови: 

• Проектен Форум 
• Тематски форум 
• Меѓуопштински форум и 
• Буџетски форум 

Член 6 
Проектен Форум 

Проектен форум се организира кога сака да се дефинираат приоритетите помеѓу неколку 
теми и проекти кои се неопходни да се решат во единицата на локалната самоуправа и 
заедницата. На првата форумска сесија граѓаните одлучуваат која од темите и проектите 
им е најважна. Избраната тема и проект детално се разработува на следните сесии на 
форумот. 

  
 

Член 7 
Тематски форум 

Тематските форуми се насочени кон веќе одредена тема во која е содржан специфичен и 
актуелен проблем во единицата на локалната самоуправа. Во овој тип на форум се 
формираат работни маси само за групите кои се засегнати од тематскиот проблем. 
 

Член 8 
Меѓуопштински форум 

Меѓуопштинскиот форум се организира кога две или повеќе единици на локалната 
самоуправа кои имаат исти или слична тема на расправа, а со методата на 
меѓуопштинска соработка возможно е побргу, поекономично и поефикасно да се 
реализираат заклучоците од форумот. 
 

Член 9 
Буџетски форум 

Во Буџетскиот форум тема на расправа е Буџетот на единицата на локалната 
самоуправа за наредната година. Работните маси се структуирани според страните кои 
се засегнати од Буџетот на единицата на локалната самоуправа или според 
надлежностите на единицата на локалната самоуправа и финансирањето на истите. 
 

Член 10 
Учесници на форумот 

На форумот треба да присуствуваат што е можно поголем број учесници, при што во 
општините до 10.000 жители не помалку од 40 лица, за општини од 10.000 жители до 
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30.000 жители не помалку од 60 лица и во општини со повеќе од 30.000 жители не 
помалку од 80 лица. 
Во работата на форумите треба да се почитува неколу принципи при изборот на 
учесниците и тоа: 

• Територијалниот принцип; 
• Родова застапеност; 
• Етничка застапеност и 
• Социо-економска застапеност. 

 
Член 11 

Финансирање на форумот 
Форумскиот процес по правило се финансира од страна на Единицата на локалната 
самоуправа. Единицата на локалната самоуправа треба во својот Буџет да предвидат 
доволно средства за ваквите активности кои спаѓаат во категоријата на непосредно 
учество на граѓаните во одлучувањето во општината. 
Форумскиот процес може да се финансира и од заинтересирани физички и правни лица 
кои  се подготвени да бидат донатори на единицата на локалната самоуправа. 
 
 
II. НАЧИН НА СВИКУВАЊЕ НА ФОРУМОТ 
 

Член 12 
Првата сесија на Форумот ја свикува градоначалникот на единицата на локалната 
самоуправа со јавен повик до сите граѓани на единицата на локалната самоуправа, 
невладини организации, заинтересирани пaртнери за реализација на проекти и сите 
други заинтересирани субјекти (правни и физички лица), да присуствуваат и рамноправно 
да учествуваат во неговата работа. 
Јавниот повик содржи точен термин и место на одржување на форумот, основни насоки и 
теми за текот на првата сесија на форумот, како и за видот на форумот. 

 
Член 13  

Претставник на единицата на локалната самоуправа, како организатор на форумот, на 
почетокот накусо ги информира учесниците на форумот за текот на форумот во целина, 
за содржината на одделните сесии на форумот, за структурирањето на форумот, за 
правата и обврските на учесниците на форумот, за начинот на предлагањето и изборот 
на темите на форумот, за начинот на гласање, за критериумите и начинот на изборот на 
проектот и друго. 
 

Член 14 
По завршувањето на воведниот дел претставниците на администрацијата на единицата 
на локалната самоуправа ги изнесуваат темите, проблемите и проектите за кои треба да 
се дебатира на форумот, за кои треба да се изјаснат учесниците, односно да извршат 
избор на теми за кои понатаму ќе се дискутира во рамките на форумот. 
 
III. МОДЕРАТОР и КОМОДЕРАТОР 
 

Член 15 
Со работата на форумот раководи модератор, што го избира организаторот на форумот 
врз основа на јавен повик, како неутрално лице кое не припаѓа на локалната заедница (не 
е жител на единицата на локланата самоуправа) ги насочува дискусиите кон темите, 
проблемите, решенијата, различните концепти и проекти, како и го следи процесот на 
гласањето и изборот на решенијата, односно проектите. 
Форумот има комодератор кој го избира модераторот на форумот во консултации со 
организаторот на форумот. 
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Поблиските одредби за правата и обврските на модераторот и комодераторот се 
уредуваат со Деловникот за работа на форумот на заедницата. 
 
 
IV. РАБОТНИ МАСИ 

 
Член 16 

На форумот се формираат најмногу 10 (десет) работни маси за расправа и избор на 
темата. 
Работните маси се составени од по 3 (три) до 8 (осум) учесници, согласно со пројавениот 
интерес и водејќи сметка за тоа работните маси да ги изразуваат специфичните социо-
економски интереси и потреби на заедницата, како и водејќи сметка за интересот, 
стручноста и компетентноста на поеднинците и за сразмерната родова, етничка и 
територијална застапеност. 

 
Член 17 

На работни маси, со учество на модераторот, се распоредуваат граѓаните, 
претставниците на бизнис заедницата, невладините организации и други заинтересирани 
организации, за расправа по прашања од повеќе области определени со Законот за 
локалната самоуправа (локален економски развој, урбанизам, комунални работи, 
култура, здравство и социјална заштита, образование, спорт, противпожарна заштита и 
заштита и спасување итн). 
 

 
Член 18 

Посебни работни маси се организираат за  
• администрацијата на општината и  
• работна маса на оперативната група. 

Работните маси во изборот на темата по правило одлучуваат по пат на консензус. 
Поблиските одредби за начинот на работа на работните маси и нивните права и обврски 
се уредуваат со Деловникот за работа на форумот на заедницата. 
 
 
V. РАБОТНИ ГРУПИ 
 

Член 19 
Во временскиот период помеѓу две форумски сесиии од учесниците на работните маси се 
формираат работните групи што имаат задача да ги формулираат предлог решенијата,  
односно проектите, што произлегле од расправата на работните маси, при што имаат 
право да даваат предлози и препораки до форумот, а кои се однесуваат на подобрување 
на квалитетот на животот во локалната заедница во целина.  
Предлозите и препораките од работните групи, форумот ги одобрува и ги предлага на 
едницата на локалната самоуправа.  
Единицата на локалната самоуправа е должна во работата и одлучувањето на форумот 
во целина и во работата на работните групи да обезбеди соодветна родова, етничка и 
територијална и социо-економска застапеност на заедниците. 
Поблиските одредби за начинот на работа, правата и обврските на работните групи се 
уредуваат со Деловникот за работа на форумот на заедницата. 
 
VI. ОПЕРАТИВНА ГРУПА 
 

Член 20 
За целосна стручно-техничка поддршка на форумот се формира оперативна група.  
Оперативната група која работи под раководство на модераторот и комодераторот е 
оперативно, а не раководно тело на форумот и е составена од:  
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• модераторот и комодераторот; 
• два претставникa на ЕЛС;  
• едно лице за односи со јавноста;  
• претставници на клучните засегнати страни и  
• едно лице задолжено за водење записници од сите состаноци. 

 
Членовите на оперативната група учествуваат во работата на работните групи и им 
помагаат во работата. 
Поблиските одредби за правата и обврските на оперативната група се уредуваат со 
Деловникот за работа на форумот на заедницата 
 
VII. ОДЛУЧУВАЊЕ 

 
Член 21 

Резултатите од форумите се Одлуки и Препораки кои се однесуваат на прашањата кои се 
предмет на дискусија во рамки на форумите.  
Одлуките и Препораките треба да придонесуваат кон решавање на предметот на 
дискусија во рамките на форумот. 
Усвоените Одлуки и Препораки од страна на форумот на зедницата се поднесуваат до 
локалните власти. 
  

Член 22 
Одлучувањето на Формот се врши по пат на гласање по работни маси, при што треба да 
се постигне консензус на сите членови на работната маса. 
Право на глас во рамките на работните маси имаат членовите кои присуствувале на 
најмалку 3 форумски сесии. 
Работните маси имаат еднакво право на глас во вкупното одлучување на форумот, кое се 
врши на петата сесија на форумот. 
Во зависност од видот на форумот, одлуките донесени на форумот можат да бидат 
советодавни или задолжителни за органите на општината. 
Поблиските одредби за начинот на одлучување и задолжителноста на одлуките донесени 
на форумот се уредуваат со Деловникот за работа на форумот на заедницата. 
 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 23 
Заради информирање на граѓаните, единицата на локалната самоуправа е должна на 
соодветен начин да ги информира за целокупниот тек на форумот и за активностите кои 
се преземаат за реализација на усвоените проекти. 
 

Член 24 
Во рок од 3 (три) месеци од денот на службената примена на овој Правилник, 
Градоначалникот на единицата на локалната самоуправа носи Деловник за работа на 
форумот на заедницата во кој подетално се опишува целокупниот процес на форумот. 
 

Член 25 
Овој правилник ќе се применува во рок од 8 (осум) дена од објавувањето во Службениот 
Гласник на ЕЛС М.Каменица 
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Бр. 07-1036/1              Совет на ЕЛС М.Каменица 
27.08.2010 г        Претседател 
М.Каменица              Драган Димитровски  дипл.руд.инг. 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 уредување на сообраќајот на подрачјето на ЕЛС 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1033/1          Градоначалник 
27.08.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 
 
 
  
Врз основа на член 6 став 1 и 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на 

патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2007)член 52 ст. 1 и 5  од 
Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008)  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 27.08.2010 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За уредување на сообраќајот на подрачјето на  
ЕЛС М.Каменица 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се уредува сообраќајот на подрачјето на Општина М.Каменица, по 
претходно добиена согласност од Министерството за внатрешни работи. 

Уредувањето од став 1 на овој член опфаќа: 
- утврдување на составот и техничкото уредување на сообраќајот на улиците 

„ Маршал Тито“, „Осоговска“, „Гоце Делчев“, „ Руенска“, „Рударска“, „Методија 
Митевски Брицо“ и „Индустриска“ 

- огранучување на брзината на движење на возилата на сообраќајот на улиците: 
„Маршал Тито“ и „14ти Јуни“ 

- сообраќај на пешаци,возачи на велосипед,велосипед со мотор,туристички 
воз,запрежни возила,терање и водење на добиток на улиците: „Маршал Тито“, 
„Осоговска“, „Руенска“, „Рударска“, и „Гоце Делчев“ 

- oпределување на површините за паркирање, забраната за паркирање и 
местата за ограничено паркирање на улиците: „ Индустриска“ и „Маршал Тито“ 

- определување на пешачки  зони, сигурни правци наменети за движење на 
деца, преземање посебни технички мерки за безбедност на пешаци и возачи 
на велосипед во близина на образовни, здравствени и други институции, 



Сл. гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 12   стр. 8 

 

игралишта, киносали и сл ( лежечки полицајци) на улиците: „ Осоговска„ и 
„Маршал Тито“ 

 
Член 2 

Согласностите од Министерството за внатрешни работи бр.31.16.3-2314/2 од 
16.07.2009,  бр. 31.16.3-1074 и бр. 31.16.3-1075 од 30.06.2010 се составен дел на Оваа 
Одлука. 

 
 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето ,а ќе се објави во службен 

гласник на општина М.Каменица. 
 
 
 
 
 

Бр. 07-1034/1       Совет на ЕЛС М.Каменица 
27.08.2010 г       Претседател 
М.Каменица          Драган Димитровски дипл.руд.инг  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 набавка(купување) на грејдер 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1039/1          Градоначалник 
27.08.2010 г.              М-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 27.08.2010 година донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
За набавка (купување) на грејдер 

 
Член 1 
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За потребите на општина Македонска Каменица за прочистување на локални 
улици и патишта ќе се набави грејдер. 

 
 

Член 2 
 

Средствата за набвака на грејдерот ќе се обезбедат од Буџетот на општина 
Македонска Каменица. 

 
 

Член 3 
 

Се задолжува градоначалникот на општина Македонска Каменица да ја спроведе 
целокупната постапка за набавката на грејдерот согласно Законот за јавни набавки. 

 
 

Член 4 
 

По спроведената постапка , грејдерот ќе се отстапи со договор за донација на ЈП „ 
Камена Река“ М.Каменица. 

 
Член 5 

 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Cлужбен 

гласник на општина Македонска Каменица. 
 
 
 
 
 

Бр. 07-1040/1 
27.08.2010 г       Совет на ЕЛС М.Каменица 
М.Каменица          Претседател 

          Драган Димитровски дипл.руд.инг. 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 јавно приватно 

партнерство 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
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Бр.08-            Градоначалник 
27.08.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 
 
Врз основа на член 89 од Законот за концесии и други видови на јавно-приватно 

партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 64/2009 и 52/2010) и 
член 21 од Стаутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица„ бр. 4/2005), Советот на општгина Македонска Каменица на седницата 
одржана на ден 27.08.2010 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За отпочнување на постапка за јавно приватно партнерство  
за доделување на договор 

 
Член 1 

Се отпочнува постапка за институционално партнерство за доделување на 
договор за јавно приватно партнерство  за топлификациониот систем „ Топлана “ 
Македонска Каменица под услови и начин утврден со законот за концесија и други видови 
јавно приватно партнерство. 

 
Член 2 

Причината за доделување на договорот е што ЈП „ Доминг“ не е регистрирано за 
производство , дистрибуција  и снабдување на топлинска и електрична енергија . 

Целта на отпочнување на постапката е законско уредување на концесиските 
односи со Договорот за јавно приватно партнерство. 

 
Член 3 

Предмет на јавно приватното партнерство ќе биде  : 
- производство на топлинска и електрична  енергија 
- дистрибиција на топлинска и електрична енергија и 
- снабдување на крајните потрошувачи со топлинска и електрична енергија 

детално опишани во спецификацијата што ќе биде прилог на договорот за јавно 
приватно партнерство 
 

Член 4 
 Постапката за доделување на договор за јавно приватно партнерство ќе ја 
спроведе Комисија во состав: 
 

- Тони Јакимовски     Претседател 
- Драган Димитровски    Заменик претседател 
 
- Стојче Гоцевски     Член 
- Драги Стаменковски   Член 
- Анжелика Маркова Бошкоска  Член 
- Проф.др- Констатин Димитров  Член 
- Проф. д-р Марко Серафимов  Член 

 
- Даниела Митревска    Зам.член 
- Виолета Симова    Зам. член 
- Јордан Димитровски   Зам член 
-  Ванчо Гоцевски     Зам.член 
- Дејан Ивановски              Зам.член 
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Член 5 
 Постапката за доделување на договор за јавно приватно партнерство  ќе се 
спроведе со јавно огласување преку конкурентен дијалог, согласно изготвена тендерска 
документација, почитувајки го Законот за концесии и други видови на јавно приватно 
партнерство. 
 
 

Член 6 
 Тендерската документација која ќе ја изработи јавниот партнер ќе се наплатува во 
износ од 1,000,оо (две илјади) денари. 
 
 

Член 7 
 По целосно спроведената постапка за доделување на договорот за јавно приватно 
партнерство ќе се склучи Договор во кој ќе се определат условите , рокот , правата и 
обврските на договорните страни. 
 
 

Член 8  
 Со денот на донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр. 07-
841/1 од 19.06.2009 година. 
 

Член 9 
 
 Составен дел на оваа Одлука е Одлуката на УО на ЈП Доминг“ М.Каменица бр. 
0202-48 од 23.08.2010 година. 
 

Член 10 
 Одлуката влегува во сила осмио ден од денот на донесувањето ,а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Македонска Каменица. 
 
 
 
 
 
 
 Бр. 07-                            Совет на ЕЛС М.Каменица 
 27.08.2010 г.        Претседател 
 М.Каменица                   Драган Димитровски дипл.руд.инг. 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 усвојување на Кварталниот извештај 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
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Бр.08- 1031/1            Градоначалник 
27.08.2010 г.              М-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 Македонска 
Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 27.08.2010 година донесе: 

 
 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Кварталниот извештај 
 
 
 

Член 1 
 

 Советот на Општина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај на 
Буџетот на општина Македонска Каменица за период јануари-јуни 2010 година. 
 Кварталниот извештај  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 Македонска Каменица. 
 
 
 
 
 
 
 
 Бр. 07- 1032/1                                                         Совет на ЕЛС М.Каменица 
 28.07.2010 г       Претседател 
 М.Каменица               Драган Димитровски  дипл.руд.инг 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 финансов извештај 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
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Бр.08- 1041/1             Градоначалник 
27.08.2010 г.              М-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 Македонска 
Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005),Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 27.08.2010 година донесе: 

 
 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Финансов  извештај 
 
 
 

Член 1 
 Советот на Општина Македонска Каменица го усвои Финансовиот извештај за 
работењето на ЈП„ Камена Река“ М.Каменица за период јануари-јуни 2010 година. 
 Финансовиот  извештај  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 Македонска Каменица. 
 
 
 
Бр. 08- 1042/1               Совет на ЕЛС М.Каменица 
27.08.2010        Претседател 
М.Каменица                          Драган Димитровски  дипл.руд.инг 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 усвојување на извештај на ЗГ ФК „Каменица-Саса“ 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1029/1             Градоначалник 
27.08.2010 г.              М-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 општина Македонска 
Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005)а согласно Одлуката за 
исплата на парични средства бр.07-1104/1 од 30.07.2010 година,Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 27.08.2010 година донесе: 

 
 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на извештај на ЗГ ФК „ Каменица-Саса“ М.Каменица 
 
 
 

Член 1 
 

 Советот на Општина Македонска Каменица го усвои финансовиот извештај за 
потрошените средства  на ЗГ ФК „ Каменица- Саса“ М.Каменица , добиени од локалната 
самоуправа за период од август 2009 до јуни 2010 година 
 Финансискиот  извештај  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 Македонска Каменица. 
 
 
 
 
 Бр. 07-1030/1                                                             Совет на ЕЛС М.Каменица 
 27.08.2010 г       Претседател 
 М.Каменица                       Драган Димитровски  дипл.руд.инг. 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 средства МПС Македонска 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08-           Градоначалник 
27.08.2010 г.              М-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 општина Македонска 
Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005),Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 27.08.2010 година донесе: 

 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За исплата на парични средства 

 
 

Член 1 
 

На МПС Македонска Каменица и се одобруваат 60.000,оо денари парични 
средства  за уредување на простор (канцеларија) за сликање за пасош и лична карта. 
 

 
Член 2 

Средствата ќе се плаќаат на изведувачите по уредно доставена фактура (барање) 
до Општина Македонска Каменица. 
 
 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен 

гласник на општина Македонска Каменица. 
 
 
 
 
 
 Бр. 07-1028/1      Совет на ЕЛС М.Каменица 
 27.08.2010 г.       Претседател 
 М.Каменица                       Драган Димитровски  дипл.руд.инг. 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 неусвојување на одлука 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1025/1          Градоначалник 
27.08.2010 г.              М-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 општина М.каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на 
седницата одржана на ден 27.08.2010 година донесе 
 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За неусвојување на Одлука 
 
 
 

Член 1 
 

 Не се усвојува Одлуката за исплата  на месечен  паричен надоместок  во износ од 
3.000,оо денари на фудбалерите на Здружението на граѓани  Фудбалски клуб  „Каменица- 
Саса„  М.Каменица . 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

гласник на општина Македонска Каменица. 
 
 
 
 
 
 
 
Бр. 07-1026/1              Совет на ЕЛС М.Каменица 
27.08.2010 г.        Претседател 
М.Каменица        Драган Димитровски  дипл.руд.инг.  с.р. 
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