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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 Решение 

1.Се прогласува Решението за разрешување на ВД Директор на КИЦ 
„Романса“ М.Каменица 

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

 
 
Бр.08- 559/2     Градоначалник 
07.05.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 

  
 

Врз основа на член 32 од Законот за култура , член 36 од Законот за 
локална самоуправа  и член 20 од Статутот на КИЦ„Романса“ М.Каменица , 
Советот  на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година 
донесе: 
 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за разрешување на ВД Директор  на КИЦ „Романса“ 

М.Каменица 
 
 

Член 1 
Горан Огнановски  од М.Каменица се разрешува од Вршител на 

должноста директор на КИЦ„Романса“ М.Каменица. 
 
 

Член 2 
 

 Решението влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
Службен  гласник на општина М.Каменица. 
 
 
 Бр. 07-559/2                Совет на ЕЛС М.Каменица 
  07.05.2009 г.                                                                     Претседател 
  М.Каменица                                            Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.2 
 

 2 

 
 

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 Решение 

1.Се прогласува Решението за именување на ВД Директор на КИЦ 
„Романса“ М.Каменица 

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

 
 
Бр.08- 560/2     Градоначалник 
07.05.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 

  
 

Врз основа на член 33 од Законот за култура , член 36 од Законот за 
локална самоуправа  и член 19 од Статутот на КИЦ„Романса“ М.Каменица , 
Советот  на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година 
донесе: 
 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за именување на ВД Директор  на КИЦ „Романса“ 

М.Каменица 
 
 

Член 1 
Драган Костовски  од М.Каменица се именува за Вршител на должноста 

директор на КИЦ„Романса“ М.Каменица. 
 
 

Член 2 
 

 Решението влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
Службен  гласник на општина М.Каменица. 
 
 
Бр.07-560/1           Совет на ЕЛС М.Каменица 
07.05.2009 г.                                                                               Претседател 
М.Каменица                                           Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р. 
 
 
 
 
 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.2 
 

 3 

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 Решение 

 
1.Се прогласува Решението за разрешување на членови на комисии и 

одбори при Советот 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- 595/1     Градоначалник 
07.05.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на 
општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата 
одржана на ден 06.05.2009 година донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за разрешување на членови на комисии и одбори при  

Советот на ЕЛС М.Каменица 
 

Член 1 
1.  Од членови на Одбор за финансии,буџет и локален економски развој се 
разрешуваат: 
 - Власто Стоименовски 
 - Зоран Младеновски 

- Ѓорги Антовски 
 - Светлана Георгиева 
 - Филип Петровски 
2. Од членови на Одбор за јавни и комунални дејности се разрешуваат: 
 -Мирјана Караѓозова 
 - Венцо Милчевски 

 - Стојне Георгиевски 
 - Зоран Младеновски 
 - Зоран Георгиевски 

3. Од членови на Одбор за урбанизам,комунални работи и заштита на 
животната средина се разрешуваат: 
 - Власто Стоименовски 
 - Стојне Георгиевски 
 - Јордан Димитровски 
 - Светлана Георгиева 
 - Мирјана Караѓозова 
4. Од членови на Одбор за општествени дејности се разрешуваат: 
 - Зоран Младеновски 
 - Круме Стојановски 
 - Ѓорги Антовски 
 - Мирјана Караѓозова 
 - Зоран Георгиевски 
 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.2 
 

 4 

5. Од членови на Одборот за месна самоуправа се разрешуваат 
 - Круме Стојановски 
 -Стојне Георгиевски 
 - Венцо Милчевски 
 -Ѓорги Антовски 
 -Филип Петровски 
6.Од членови на Одбор за одбележување одбележување на празници и 
манифестации се разрешуваат: 

- Круме Стојановски 
 - Зоран Младеновски 
 - Светлана Георгиевска 
 - Мирјана Караѓозова 
 - Јордан Димитровски 
7.Од членови на Одбор за земјоделство и шумарство се разрешуваат 
 -Стојне Георгиевски 
 - Зоран Младеновски 
 - Зоран Георгиевски 
 - Мирјана Караѓозова 
 - Венцо Милчевски 
8. Од членови на Комисија за мандатни прашања избори и именувања се 
разрешуваат: 
 - Венцо Милчевски 
 - Мирјана Караѓозова 
 - Власто Стоименовски 
 - Стојне Горгиевски 
 - Јордан Димитровски 
9. Од членови на Комисија за статут и прописи се разрешуваат: 
 -Зоран Младеновски 
 -Круме Стојановски 
 -Венцо Милчевски 
 -Светлана Георгиева 
 - Филип Петровски 
10. Од членови на Комисија за родова еднаквост се разрешуваат: 
 -  Светлана Георгиева 

- Мирјана Караѓозова 
- Круме Стојанов 
- Зоран Младеновски 
-    Зоран Георгиевски 

11. Од членови на Партиципативно тело се разрешуваат: 
 - Зафир Николов 
 -Здравко Мирчев 
 - Владко Стојков 
 - Круме Стојановски 
 - Зоран Георгиевски 
 - Симо Митевски 
 - Љупчо Стоименовски 

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

Службен гласник на општина М.Каменица. 
 

  Бр.07-596/1      Совет на ЕЛС М.Каменица 
  07.05.2009 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 Решение 

 
1.Се прогласува Решението за именување на членови на комисии и 

одбори при Советот 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- 597/1     Градоначалник 
07.05.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на 
општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата 
одржана на ден 06.05.2009 година донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за именување на членови на комисии и одбори при  
Советот на ЕЛС М.Каменица 

 
Член 1 

1.За членови на Одборот  за финансии,буџет и локален економски развој се 
именуваат: 
 1.Ленче Митревска Доневска  -  Претседател 
 2. Дарко Петровски   - Член 
 3. Игор Ангелов   - Член 
 4.Мице Бошкоски   - Член 
 5.Благица Ристовска   - Член 
2. За членови на Одборот за јавни и комунални дејности се именуваат : 
 1.Јовица Велиновски  - Претседател 

2.Драган Димитровски  - Член 
3.Ивана Караѓозова   - Член 
4.Игор Ангелов   - Член 
5.Тони Велиновски   - Член 

3.За членови на Одборот за урбанизам, комунални работи и заштита на 
животната средина се именуваат: 

1.Венцо Милчевски   - Претседател 
2.Благој Стамболиски  - Член 
3.Мице Бошкоски   - Член 
4.Ленче Митревска Доневска - Член 
5.Благица Ристовска   - Член 

4.За членови на Одборот за општествени дејности се именуваат: 
 1.Ивана Караѓозова   - Претседател 
 2.Венцо Милчевски   - Член 
 3.Јовица Велиновски  - Член 
 4.Дарко Петровски   - Член 
 5.Тони Велиновски   - Член 
5.За членови на Одборот за месна самоуправа се именуваат: 
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 1.Драган Димитровски  - Претседател 
 2.Јовица Велиновски  - Член 
 3.Игор Ангеловски   - Член 
 4.Мице Бошкоски   - Член 
 5.Тони Велиновски   - Член 
6.За членови на Одборот за одбележување на парзници и манифестации се 
именуваат: 
 1.Благој Стамболиски  - Претседател 
 2.Ленче Митревска Донева  - Член 
 3.Игор Ангелов   - Член 
 4.Ивана Караѓозова   - Член 
 5.Благица Ристовска   - Член 
7.За членови на Одборот за земјоделство и шумарство се именуваат: 
 1. Благица Ристовска  - Претседател 
 2.Драган Димитровски  - Член 
 3.Јовица Велиновски  - Член 
 4.Венцо Милчевски   - Член 
 5.Игор Ангелов   - Член 
8.За членови на Комисијата за Статут и прописи се именуваат: 
 1.Драган Димитровски  - Претседател 
 2.Дарко Петровски   - Член 
 3.Мице Бошкоски   - Член 
 4.Ивана Караѓозова   - Член 
 5.Благица Ристовска   - Член 
9.За членови на Комисијата за родова еднаквост се именуваат: 
 1.Ленче Митревска Донева - Претседател 
 2.Дарко Петровски   - Член 
 3.Мице Бошкоски   - Член 
 4.Венцо Милчевски   - Член 
 5.Тони Велиновски   - Член 
10.За членови на Партиципативното тело се именуваат: 
 1.Драган Димитровски  - Претседател 
 2.Дарко Петровски   - Член 
 3.Мице Бошкоски   - Член 
 4.Тони Велиновски   - Член 
 5.Венцо Милчевски   - Член 
 6.Зафир Николов   - Член 
 7.Малин Трајчевски    - Член 
 
 

Член 2 
 

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

 
Бр. 07-598/1      Совет на ЕЛС М.Каменица 
07.05.2009                                                                                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 Решение 

 
1.Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на 

УО на ЈП„Камена Река“ М.Каменица 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 573/1     Градоначалник 
07.05.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Камениц 

 
 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на 
општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата 
одржана на ден 06.05.2009 година донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За разрешување и именување на членови на УО на  
ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица 

 
Член 1 

 
Од членови на УО на ЈП„Камена Река“ се разрешуваат: 
 
1. Венцо Милчевски - Претседател 
2.Стојне Георгиевски - Член 
3.Тони Јакимовски  - Член 
4.Дане Митревски  - Член 
5.Зафир Велиновски - Член 
 
За членови на УО на ЈП„Камена Река“ се именуваат: 
 
1.Санде Спасевски  - Претседател 
2.Тони Јакимовски  - Член 
3.Љупчо Горгиевски - Член 
4.Симо Митевски  - Член 
5. Љупчо Цеков  - Член 

 
 

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

Службен гласник на општина М.Каменица. 
 
Бр.07-574/1     Совет на ЕЛС М.Каменица 
07.05.2009 г.                                                                Претседател 
М.Камемица                                         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 Решение 

 
1.Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на 

УО  на ОУ„Кирил и Методиј“ М.Каменица 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
Бр.08- 593/1     Градоначалник 
07.05.2009 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
Врз основа на член  124 став 2 од Законот за основно образование 

(„Сл.весник на РМ“ бр.109/2008) , член 36 од Законот за локална самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица 
(„Сл.гласник на општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица 
на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За разрешување и именување на членови на УО на 
 ОУ „Кирил и Методиј“ Македонска Каменица 

 
 

Член 1 
 

 Од претставници на училишниот одбор  во ОУ„кирил и Методиј“ 
Македонска Каменица од основачот се разрешуваат: 
 

1. Тоде Маринковски 
2. Круме Стојановски 

 
 За претставници на Училишниот одбор во ОУ„Кирил и Методиј“ 
Македонска Каменица од основачот се именуваат: 
 

1. Ленче Митревска Донева 
2. Драган Димитровски 
 

 
Член 2 

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

Службен гласник на општина Македонска Каменица. 
 
 

Бр.07-594/1              Совет на ЕЛС М.Каменица 
 07.05.2009                                                               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 Решение 

 
1.Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на 

УО на ЈОУДГ„Бамби“ М.Каменица 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 591/1     Градоначалник 
07.05.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
Врз основа на член 50 од Законот за изменување и дополнување на 

законот за заштита на децата („Сл.весник на РМ“ бр.65/2004) , член 36 од 
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од 
Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица “ бр.4/2005) 
,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За разрешување и именување на членови на УО на 
ЈОУДГ„БАМБИ“ Македонска Каменица 

 
Член 1 

 Од членови на Управниот одбор на ЈОУДГ„БАМБИ“ Македонска 
Каменица се разрешуваат: 
 

1. Венцо Милчевски 
2. Светлана Георгиева 
3. Власто Стоименовски 

 
За членови на Управниот одбор на ЈОУДГ„БАМБИ“ Македонска Каменица се 
именуваат: 
 
 1.Мице Бошкоски 
 2.Дарко Петровски 
 3.Јовица Велиновски 
 

Член 2 
 

Решението влегува во  сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
Службен гласник на општина Македонска Каменица. 
 
Бр.07-592/1     Совет на ЕЛС М.Каменица 
07.05.2009 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 Решение 

 
1.Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на 

УО на ЈП„Доминг“ Македонска Каменица 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 587/1     Градоначалник 
07.05.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на 
општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата 
одржана на ден 06.05.2009 година донесе: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за разрешување и именување на членови на УО 

на ЈП „Доминг“ Македонска Каменица 
 

Член 1 
 

 Од членови на УО на ЈП„Доминг“ Македонска Каменица се разрешуваат: 
 1.Здравко Мирчев 
 2.Власто Стоименовски 
 3.Драги Стаменковски 
 4.Јован Стојковски 
 5.Љупчо Стоименовски 
 
За членови на УО на ЈП„Доминг“ Македонска Каменица се именуваат: 
 
 1.Малин Трајчевски 
 2.Гоце Ангелов 
 3.Сашко Златановски 
 
 

Член 2 
 

Решението влегува во  сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
Службен гласник на општина Македонска Каменица. 
 
Бр.07-588/1     Совет на ЕЛС М.Каменица 
07.05.2009 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 Решение 

 
1.Се прогласува Решението за именување и разрешување на членови на 
Одборот за материјално-финансиско работење на ЈП„Камена Река“ Македонска 
Каменица 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 
 
Бр.08- 605/2     Градоначалник 
07.05.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на 
општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата 
одржана на ден 06.05.2009 година донесе: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за именување и разрешување на членови на Одборот за материјално-

финансиско работење на ЈП„Камена Река“ 
 Македонска Каменица 

 
 

Член 1 
 Од  членови на Одборот за материјално-Финасиско работење на 
ЈП„Камена Река “  Македонска Каменица се разрешуваат: 
 

- Власто Стоименовски 
- Зоран Георгиевски 
- Светлана Георгиевска 
- Здравко Мирчев 
- Здравко Миречевски 

 За членови на  Одборот за материјално-финансиско работење на 
ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица се именуваат: 

- Цвета Јанковска 
- Зоран Георгиевски 
- Благој Стамболиски 
- Венцо Милчевски 
- Тони Велиновски 

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

Службен гласник на општина Македонска Каменица. 
 
  Бр.07-606/2      Совет на ЕЛС М.Каменица 
  07.05.2009 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 Решение 

 
1.Се прогласува Решението за именување и разрешување на членови на 
Одборот за материјално-финансиско работење на ЈП„Доминг“Македонска 
Каменица 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 
 
Бр.08- 605/1     Градоначалник 
07.05.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р 
М.Каменица 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на 
општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата 
одржана на ден 06.05.2009 година донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за именување и разрешување на членови на Одборот за материјално-

финансиско работење на ЈП„Доминг“ 
 Македонска Каменица 

 
Член 1 

 
 Од  членови на Одборот за материјално-Финасиско работење на 
ЈП„Камена Река “  Македонска Каменица се разрешуваат: 

- Венцо Милчевски 
- Тоде Маринковски 
- Стојче Гоцевски 
- Стојне Георгиевски 
- Круме Стојановски 

 За членови на  Одборот за материјално-финансиско работење на 
ЈП„Доминг“ Македонска Каменица се именуваат: 

- Љупчо Трајков 
- Виолета Јанкуловска 
- Јовица Велиновски 
- Игор Ангеловски 
- Благица Ристова 

 
Член 2 

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

Службен гласник на општина Македонска Каменица. 
 

 Бр.07-606/1    Совет на ЕЛС М.Каменица 
            07.05.2009 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 Решение 

 
1.Се прогласува Решението  за именување на претставник во УО на ЈЗУ 

„Гоце Делчев“ Делчево 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 595/1     Градоначалник 
07.05.2009г.            М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 

 
 Врз основа на член  16 став 3 од Законот за изменување и дополнување 
на законот за здравствена заштита („ Сл.весник на РМ“бр.10/2004) и член 36 од 
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“) бр. 5/2002) Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе: 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За именување на претставник во УО на ЈЗУ  „ Гоце Делчев“ Делчево 

 
 

Член 1 
 

 За претставник во УО на ЈЗУ „Гоце Делчев“ Делчево,Советот на ЕЛС 
М.Каменица ја  именува Анета Стојчевска,доктор на медицина. 
 
 

Член 2 
 

Решението влегува во  сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
Службен гласник на општина Македонска Каменица. 

 
 
 

Бр.07-586/1     Совет на ЕЛС М.Каменица 
07.05.2009 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 Одлука 

 
1.Се прогласува Одлуката за исплата на парични средства на 

Николовски  Косте од с.Костин Дол ,Македонска Каменица 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 583/1     Градоначалник 
07.05.2009г.            М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

 
 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на 
општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата 
одржана на ден 06.05.2009 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За исплата на парични средства 

 
Член 1 

 
 На Николовски Косте од с.Костин Дол  од Македонска Каменица ќе му се 
исплатат парични средства во висина од 30.000,00 денари, како надомест за 
штетата што ја има претрпено од пожарот . 

Член 2 
 

 Предвидените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од 
Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 

Член 3 
 

Решението влегува во  сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
Службен гласник на општина Македонска Каменица. 

 
 
 

   Бр.07-584/1         Совет на ЕЛС М.Каменица 
   07.05.2009г.                                                                    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 Одлука 

 
1.Се прогласува Одлуката за усвојување на квартален извештај 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 589/1     Градоначалник 
07.05.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 

 
 

 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на 
општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата 
одржана на ден 06.05.2009 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Квартален  извештај 

 
 

Член 1 
 

 Се усвојува Кварталниот извештај на Буџетот на ЕЛС Македонска 
Каменица за период јануари март 2009 година. 
 
 

Член 2 
 

Решението влегува во  сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
Службен гласник на општина Македонска Каменица. 

 
 
 

Бр.07-590/1                  Совет на ЕЛС М.Каменица 
 07.05.2009 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 Програма 

 
1.Се прогласува Програмата за активностите на општина М.Каменица за 

подршка на НВО секторот во 2009 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 603/1     Градоначалник 
07.05.2009г.         М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

 
 
 
 
 Врз основа на член 22 и член 36 од Законот за локална самоуправа  
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на ЕЛС М.Каменица одржана на ден 
06.05.2009 година донесе: 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
За активностите на општина М.Каменица за 
Подршка на НВО секторот во 2009 година 

 
 

 
 
I.ЦЕЛИ 
 
 Основни цели на Програмата за активностите на Општина Македонска 
Каменица за подршка на НВО секторот во 2009 година се: 

1. Грижа за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со 
можностите 

2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и 
здруженијата на граѓани 

3. Афирмација на општина М.Каменица како општина со развиена мрежа на 
НВО кои остваруваат соработка со НВО и потик на НВО. 

 
II. АКТИВНОСТ 
 
 За  реализирање на целите на оваа Програма општина М.Каменица  ќе ги 
преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои 
технички и човечки ресурси. 
 Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон: 
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• Сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор; 
• Обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани 
• Давање подршка за проекти кои се од поширок општествен интерес и 

задоволуваат потреби на поголема група на граѓани 
• Воспоставување подеднаква соработка  со здруженија на граѓани од 

различни интересни групи на делување. 
 

III.ФИНАНСИРАЊЕ 
 
 Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од 
Буџетот на Општина М.Каменица, од спонзорства, донации, СЕП. 
 Финансирањето  ќе се врши преку аплицирање, по пат на јавен повик или 
барања од НВО. 
 Поднесените апликации ќе бидат разгледувани од страна на комисија 
формирана од Советот на ЕЛС М.Каменица. 
 Средствата што ќе се доделуваат ќе бидат во висина од 10.000,00 
денари до 50.000,00 денари. 
 За активностите од областите што ги опфаќа оваа Програма,а која со 
својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2009 
година, ќе бидат ангажирани и  дополнителни средства од Буџетот на општина 
Македонска Каменица. 
 
 IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ 
 
 Освен со финансиски средства Општина Македонска Каменица 
активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со : 

- Покровителство 
- Доделување награди и признанија 
- Обезбедување стручна, техничка и други видови на помош 
- Учество на промотивни и протоколарни средби 
- Организирање трибини, форуми, дебати и сл. На теми што се од 

нивен интерес, 
- Организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се 

насочат сферите на делување на општината 
 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Прогрма 
ќе се одвива преку соработка со НВО и општина Македонска Каменица и 
Советот на ЕЛС М.Каменица. 
 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето,  а 
ќе се објави во Службен гласник на општина  Македонска Каменица 
 
 
Бр.07-604/1      Совет на ЕЛС М.Каменица 
07.05.2009 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 Програма 

 
1.Се прогласува Програмата за активностите на општина М.Каменица во 

областа на културата  во 2009 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 579/1     Градоначалник 
07.05.2009г.           М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava 
(Sl.vesnik na RM br.5/2002)Sovetot na op{tina M.Kamenica na sednicat 
odr`ana na den 06.05 2009 g. godina donese: 

 
P  R  O  G  R  A  M  A 

Za aktivnostite na Op{tina M.Kamenica vo oblasta 
na kulturata vo 2009 godina 

 
I.CELI 
 

Osnovni celi na ovaa Programa se: 
I. Obezbeduvawe na aktiven odnos na Sovetot na Op{tina 

M.Kamenica kon zadovoluvawe na potrebite i interesite na 
gra|anite od oblsta na kulturata; 

II. So~uvuvawe i afirmirawe na kulturniot identitet  na Op{tina 
M.Kamenica 

III. Prezentirawe i afirmirawe na kulturnoto nasledstvo na Op{tina 
M.Kamenica  

 
II.AKTIVNOSTI 
 
Aktivnostite na op{tinata za realizirawe na ovaa Programa }e bidat 
naso~eni kon potiknuvawe,podr`uvawe i pomagawe za ostvaruvawe na 
celta na ovaa programa i toa: 
1. So~uvuvawe na kontinuitetot na odr`uvawe na tradicionalni 

kulturno-umetni~ki manifestacii; 
2. Realizacija na manifestacii,programi i proekti koi davaat posebno 

obele`je na op{tina M.Kamenica 
3. Sozdavawe uslovi za gostuvawe na eminentni umetnici od Republika 

Makedonija i stranstvo vo op{tina M.kamenica 
4. Unapreduvawe na me|unarodnta kulturna komunikacija vrz 

reciopro~na osnova so zbratimeni gradovi na op{tina M.Kamenica 
5. Ostvaruvawe na produktivna sorabotka so me|unarodni 

asocijacii,organizacii i fondacii koi go polagaat razvojot na 
kulturata vo lokalnite zaednici 

6. Razvivawe  na teatarska dejnost i 
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7. Podobruvawe na uslovite za razvoj  i implementirawe na razni 
kulturni dejnosti 

 
III.FINANSIRAWE 
 
 Aktivnostite utvrdeni so ovaa Programa }e se finansiraat od 
sredstva na Buxetot na op{tina M.Kamenica,Ministerstvoto za kultura i 
Buxetot na Republika Makedonija. 
 Finansirawe “e se vr{i preku aplicirawe,  po pat na javen povik  i 
barawe. 
 Podnesenite aplikacii i barawa }e bidat razgleduvani od strana na 
komisija formirana od Sovetot na ELS M.Kamenica. 
 Sredstvata {to }e se dodeluvaat }e bidat vo visina od 10.000,00 den 
do 50.000,00 denari. 
 Pri realizirawe na Programata,Sovetot na ELS M.kamenica }e gi 
podr`i instituciite i zdru`enijata na gra|ani koi }e se realiziraat 
proekti povrzani so kulturata. 
 
 
 
  
IV.MANIFESTACII PODDR@UVANI SO DRUGI FORMI NA AKTIVNOSTI 
     DEN NA OP[TINATA 
 
Za 28 Avgust,Denot na op{tina M.kamenica se podgotvuva  specijalna 
programa prosledena so sodr`ini od oblasta na sportot,kulturata,sve~ena 
sednica na Sovetot na op{tina M.Kamenica i oddavawe po~it na zna~ajni 
li~nosti. 
 Na sve~enata sednica }e  se dodeluvaat posebni nagradi i priznanija 
soglasno so Odluka na Sovet. 
 
 
V.ZAVR[NI ODREDBI 
 
 Ovaa Programa vleguva vo sila osniot den od denot na Objavuvaweto 
vo Slu`ben glasnik na Op{tina M.Kamenica. 
 
 
      
Бр.07-580/1 
07.05.2009 г.                 Sovet na ELS M.Kamenica 
М.Каменица                                                                               Pretsedatel 
                                                                  Dragan Dimitrovski dipl.rud.ing. 
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 Програма 

 
1.Се прогласува Програмата за активностите на општина М.Каменица во 

областа на спорт и млади  во 2009 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 581/1     Градоначалник 
07.05.2009г.          М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица 
(Сл.гласник на Општина М.Каменица бр.4/2005) Советот на општина 
М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009г. донесе, 
 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
за активностите на општина Македонска Каменица во областа на спорт и 

млади во 2009 година 
 

1.ЦЕЛИ 
 
 Основни цели на Програмата за активностите на општина Македонска 
Каменица во областа на спорт,млади и подршка на НВО секторот во 2009 
година се: 
 1.Учество на оп{тината во организирањето и збогатувањето на спортско-
рекреативниот живот во градот 
 2.Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните 
активности на граѓаните,особено младите и здруженија на младите, 
 3.Афирмација на Оп{тина Македонска Каменица во која особено 
внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на 
младите и организирање на нивните слободни активности. 
 
2.АКТИВНОСТИ 
 
 За реализирање на целите на оваа Програма Советот на опШтина 
Македонска Каменица ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на 
располагање сите свои технички и човечки ресурси. 
 Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон 
зачувување на континуитетот на традиционалните спортси 
манифестации,развивање на масовниот спорт,подржување на екипи и поединци 
кои постигнуваат врвни резултати . 
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3.ФИНАНСИРАЊЕ 
 
 Финасирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од буџетот 
на општина М.Каменица,од соодветни спортски сојузи во државата.од 
Агенцијата за млади и спорт,спонзорства и донации. 
 Finansirawe “e se vr{i preku aplicirawe,  po pat na javen povik . 
 Podnesenite aplikacii  ‘e bidat razgleduvani od strana na komisija 
formirana od Советот на ЕЛС М.Каменица 

 Sredstvata {to }e se dodeluvaat }e bidat vo visina od 10.000,00 den 
do 50.000,00 denari. 
 Pri realizirawe na Programata,Sovetot na ELS M.kamenica }e gi 
podr`i instituciite i zdru`enijata na gra|ani koi }e se realiziraat 
proekti povrzani so kulturata. 
 
 
 
4. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ 
 
 Освен со финасиски средства Општина Македонска Каменица спортските 
манифестации  ќе ги помага и со: 

- почесно покровителство; 
- доделување награди и признанија;ѓ 
- обезбедување стручна,техничка и други видови помош; 
- учество на промотивни и протоколарни средби. 

 
Општината на младите ќе им помага преку: 
- организирање трибини,форуми дебати и сл на теми што се од нивен 

интерес; 
- организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот; 
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат 

сферите на делување на општината. 
 
5.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето,а 
ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 
 
 
 
 
 
Бр.07-582/1 
07.05.2009 г.                            Совет na ELS M.Kamenica 
 М.Каменица                                                                              Pretsedatel 
                                                                         Dragan Dimitrovski dipl.rud.ing. 

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 одредување на висината на еднократна 
парична помош 

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

 
 
Бр.08- 567/1     Градоначалник 
07.05.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Sl.vesnik 
na RM,, br.5/2002) i ~len 21 od Statutot na Op{tina Makedonska Kamenica 
(,,Sl.glasnik na op{tina M.Kamenica,, br.4/2005) Sovetot na ELS M.Kamenica 
na sednicata odr`ana na den 06.05.2009 godina donese: 
 
 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 
Za odreduvawe na visinata na  pari~na pomo{ 

 
^len 1 

 So ovoj Pravilnik se odreduva visinata na  pari~na pomo{ koja  se 
isplatuva na fizi~ki i pravni lica . 
 
 
      ^len 2 
 Za dobivawe na pari~na pomo{ fizi~kite i pravni lica potrebno e da 
podnesat barawe do Op{tina M.Kamenica potkrepeno so soodvetna 
dokumentacija. 
 
 
      ^len 3 
  Na fizi~kite i pravni lica  po podneseno barawe do op{tina 
Makedonska Kamenica i po izvr{en uvid na lice mesto i dadeno mislewe  od 
strana na tri~lena komisija se odobruva isplata na  pari~na pomo{. 
 Komisijata od stav.1 na ovoj ~len e sostavena od redot na vrabotenite 
lica vo op{tinskata administracija na op{tina M.Kamenica. 
 Komisijata }e vodi baza za isplateni pari~ni sredstva i ke dostavuva  
kvartalen izve{taj do Sovetot na ELS M.Kamenica. 
 
      ^len 4 
 Vrz osnova na podnesenoto pismeno barawe na fizi~ko lice mu se 
odobruvaat pari~ni sredstva  vo visina  od 1.000,00 do 3.000,00 denari za 
podobruvawe na negovata socijalna polo`ba i kupuvawe na osnovni `ivotni 
artikli.(bra{no,leb,maslo za jadewe) 
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      ^len 5 
 Vrz osnova na pismeno barawe na fizi~ko lice za bolni~ko lekuvawe 
mu se odobruvaat pari~ni sredstva vo visina od 3.000,00 do 6.000,00 denari. 
 Baraweto od stav 1 na ovoj ~len mora da bide potkrepeno so soodvetna 
medicinska dokumentacija. 
 
      
 
 
      ^len 6 
 Po isklu~ok od ~len 5 na ovoj Pravilnik, mo`e da se odobri i suma 
pogolema od navedenata , dokolku stanuva zbor za barawe na lice na koe 
treba da se izvr{i te`ok operativen zafat,ili pak hirur{ka intervencija 
vo stranstvo. 
 Za navedenoto barawe potkrepeno so soodvetna medicinska 
dokumentacija od stav 1 na ovoj ~len mo`e da se odobrat pari~ni sredstva vo 
visina do 30.000,00 denari. 
 
 
      ^len 7 
 Pari~nite sredstva na fizi~kite lica za kupuvawe na osnovni 
`ivotni namirnici mo`e da se povtori , no ne pove}e  od ~etiri pati vo 
tekot na edna kalendarska godina. 
 Pari~nite sredstva }e se isplatuvaat na transakcioni smetki  sekoj 
mesec od 01do 10 vo mesecot. 
 
 
      ^len 8 
 Za sekoja povtorena isplata na pari~ni sredstva potrebno e da se 
podnese novo pismeno barawe potkrepeno so soodvetna dokumentacija. 
 
 
      ^len 9 
 Pari~ni sredstva mo`e da se isplatat i na pravni lica-nevladini 
organizacii za podr{ka i razvoj na NVO-sektorot. 
 
  
      ^len 10 
 Po podneseno pismeno barawe od strana na pravno lice,nevladina 
organizacija ili drug praven subjekt  tri~lena komisija go razglediva 
baraweto i predlaga kolku pari~ni sredstva mo`at da se isplatat. 

Baratelite od stav 1 na ovoj ~len potrebno e da  dostavat i dospena 
programa koja sodr`i i finansiski plan. 
 Visinata na odobrenite  pari~nite sredstva ne mo`at da bidat 
povisoki od 60.000,00 denari. 
 Za realiziranite aktivnosti implementatorot potrebno e da dostavi 
izve{taj. 
 
 
      ^len 11 
 Ovoj pravilnik vleguva vo sila so denot na donesuvaweto,a }e se 
objavi vo slu`ben glasnik na op{tina M.Kamenica. 
 
 
Бр.07-568/1      Sovet na ELS M.Kamenica 

 07.05.2009                                                     Претседател 
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М.Каменица       Dragan Dimitrovski dipl.rud.ing. 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 изменување и дополнување на Одлуката за 

одредување на надоместок на Советниците 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 575/1     Градоначалник 
07.05.2009г.          М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 

 

 

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na 
RM br.5/2002), ~len 29-b,29-v,29-g,od Zakonot za dopolnuvawe na Zakonot za 
plata i drugite nadomestoci na pratenicite vo sobranieto na republika 
Makedonija i drugite izbrani i imenuvani lica vo Republikata (Sl.vesnik na 
RM br.121/2007) i ~len 21 od statutot na op{tina M.Kamenica (Sl.glasnik na 
op{tina M.Kamenica br.4/2005), Sovetot na ELS M.Kamenica na sednicata 
odr`ana na den 06.05.2009 godina donese: 
 
 

O  D  L  U  K  A 
Za  izmenuvawe  i dopolnuvawe na Odlukata za odreduvawe 

na nadomestok na Sovetnicite 
 

^len 1 
 Na ~lenovite na sovetot na ELS M.Kamenica im pripa|a  mese~en 
nadomestok za prisustvo na sednica vo visina od 50% od prose~na mese~na 
neto plata vo Republikata isplatena za prethodnata godina. 
 
     ^len 2 
 Na pretsedatelot na Sovetot na ELS M.Kamenica za organiziraweto i 
rakovodeweto so rabotata na Sovetot nadomestokot od ~lenot 1 se zgolemuva 
za 30%. 
 
     ^len 3 
 Mese~niot nadomestok za prisustvo na sednici  na sovetnici se 
isplatuva za prisustvo na site sednici na sovetot. 
 Mese~niot nadomestok za prisustvo na sednici na sovetot se namaluva 
za 30% za sekoe otsustvo od sednica na sovetot. 
 Mese~niot nadomestok za prisustvo na sednici na sovetot ne se 
isplatuva,dokolku ~lenot na sovetot ne prisustvuval na nitu edna sednica 
vo tekovniot mesec. 
 Mese~niot nadomestok za prisustvo na sednicite ne se isplatuva 
dokolku sovetot vo tekovniot mesec ne odr`al sednica. 
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     ^len 4 
 Razlikata od dosega predvidenite sredstva(70%) i  noviot 
nadomestok  za sovetnicite  (50%) ,od 20%}e se ispaltuva za ednokratna 
pari~na pomo{ 
 
     ^len 5 
 So stapuvawe vo sila na Ovaa odluka prestanuva da va`i Odlukata za 
nadomest na sovetnicite br.07-962/2 od 13.11.2007 godina objavena vo 
Slu`ben glasnik na op{tina M.kamenica br.17/2007. 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na donesuvaweto,a 
}e se objavi vo Slu`ben glasnik na op{tina M.Kamenica. 
 
 
 
 
  Бр.07-576/1     Sovet na ELS M.Kamenica 
   07.05.2009г.                                                                Pretsedatel 
   М.Каменица                                       Dragan Dimitrovski dipl.rud.ing. 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 основање на средно општинско училиште 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 599/1     Градоначалник 
07.05.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 Врз основа на член 5 од Законот за изменување и дополнување од Законот за 
средно образование (,,Сл.весник на РМ,, бр.67/2004), член 22 став 1 точка 8 и 
член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, бр.5/2002) и 
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 06.05.2009 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За основање на средно општинско училиште 

 
 

          Член 1 
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Согласно наведените законски прописи, Советот на ЕЛС М.Каменица 
основа средно општинско училиште со седиште на Ул.„Маршал Тито“ бр.18 во 
Македонска Каменица. 

 
Член 2 

 
За основање на средно општинско училиште  Општина М.Каменица 

располага со соодветен простор (училишна зграда), како и соодветен стручен 
наставен кадар,опрема според педагошки стандарди и норми. 

 
Член 3 

 
Со Статутот на  средното општинско училичте подетално ќе се утврди 

називот на училиштето, видот на воспитно образовната дејност, целите и 
задачите, содржината, видот и траењето на образованието и друго,согласно 
плановите и програмите на Бирото за развој на образованието. 

 
 

Член 4 
 

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

 
 
Бр.07-600/1 
07.05.2009 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 исплата на парични средства на 

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

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 601/1     Градоначалник 
07.05.2009г.           М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на 
општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата 
одржана на ден 06.05.2009 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За исплата на парични средства 

 
Член 1 

 
 На Николовски Косте од с.Костин Дол  од Македонска Каменица ќе му се 
исплатат парични средства во висина од 30.000,00 денари, како надомест за 
штетата што ја има претрпено од пожарот . 

Член 2 
 

 Предвидените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од 
Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 

Член 3 
 

Решението влегува во  сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
Службен гласник на општина Македонска Каменица. 

 
 
 

   Бр.07-602/1         Совет на ЕЛС М.Каменица 
   07.05.2009г.                                                               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 Решение 

 
1.Се прогласува Решението за користење на службен мобилен телефон 

и ограничување на износот на сметката 
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- 577/1     Градоначалник 
07.05.2009г.          М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

 
 

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na 
RM br.5/2002) i ^len 21 od  Статутот на ЕЛС М.Каменица  (Сл.гласник на 
општина М.Каменица бр.4/2005),Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата 
одржана на ден 06.05.2009 година донесе: 
 

R  E  [  E  N  I  E 
Za koristewe na slu`ben mobilen telefon i ograni~uvawe na iznosot na 

smetkata 
 

^len 1 
 

 So ova Re{enie se opredeluva pravoto na koristewe na slu`ben 
mobilen telefon i ograni~uvawe na smetkata za koristewe na telefonot i 
na~inot na nadomestuvawe na smetkata povisoka od ograni~uvaweto utvrdeno 
so ova Re{enie  
 

^len 2 
 

 Pravo na koristewe na slu`ben mobilen telefon so ograni~uvawe na 
visinata na smetkata do opredelen iznos imaat : 
 - Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица   6000,00 денари 
 - Останатите вработени во општинската администрација кои ќе бидат 
задолжени со службен број на мобилен телефон    500,00 денари 
 Vo iznosot od stav 1 ne e presmetan danokot na dodadena vrednost. 
 

^len 3 
 

 Korisnicite na slu`benite mobilni telefoni koi go pre~ekorile 
ograni~uvaweto utvrdeno vo ~len 2 od ova Re{enie se dol`ni razlikata od 
utvrdenoto ograni~uvawe i visinata na smetkata sami da ja nadomestat pri 
{to so zadol`uvaweto so mobilniot telefon  potpi{uvaat izjava. 
 

^len 4 
 

 Licata od ~len 2 na Ova Re{enie  mo`at da bidat korisnici i da 
bidat zadol`eni samo so eden slu`ben mobilen telefon. 
 

^len 5 
 

 Re{enieto vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 
 
 

Бр. 578/1                                                Совет на ЕЛС М.Каменица 

07.05.2009 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 Одлука 

 
1.Се прогласува Одлуката за определување на услови за продолжување 

на работното време на угостителските објекти на територијата на Општина 
Македонска Каменицa 

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

 
 
Бр.08- 569/1     Градоначалник 
07.05.2009г.         М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 Врз основа на член 36 став 1 т.15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 23 став 2 од Законот за 
угостителската дејност (,,Сл.весник на РМ,, бр.62/2004), Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009  година донесе: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За определување на услови за продолжување на работното време на 

угостителските објекти на територијата на Општина Македонска Каменица 
 

 
Член 1 

 За продолжување на работното време на угостителските објекти на 
територијата на Општина М.Каменица за еден час подолго од работното време 
утврдено во член 23 став 1 од Законот за угостителска дејност се определуваат 
следните услови: 

- Угостителскиот објект да поседува Решение за упис во трговскиот 
регистар на надлежен суд како доказ за регистрирана дејност; 

- Угостителскиот објект да ги поседува потребните решенија за 
исполнување на минимално-техничките услови за вршење на 
дејноста,издадени од министерството надлежно за работите од 
областа на угостителството; 

- Вработените кои ја обавуваат  угостителската дејност  да бидат 
уредно и регуларно пријавени: 

- Угостителскиот објект да поседува доказ за извршена уплата на 
надоместок утврден во Одлуката за определување на надоместок за 
продолжување на работното време на угостителските објекти на 
територијата на Општина М.Каменица. 

 
Член 2 

 Оваа Одлука стапува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе 
се објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 
 
Бр.07-570/1                                   Совет на ЕЛС М.Каменица 
 07.05.2009г.                                                                     Претседател 
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 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 определување на надоместок за продолжување на 
работното време на угостителските објекти на територијата 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.08- 571/1     Градоначалник 
07.05.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
Врз основа на член 36 став 1 т.15 од Законот за локална самоуправа 

(,,Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 23 став 2 од Законот за 
угостителската дејност (,,Сл.весник на РМ,, бр.62/2004), Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009  година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За определување на надоместок за продолжување на работното време на 

угостителските објекти на територијата на Општина М.Каменица 
 

Член 1 
 За продолжување на работното време на угостителските објекти на 
територијата на Општина М.Каменица ,за еден час повеќе од работното време 
утврдено во член 23 став 1 од Законот за угостителска дејност,се определува 
надоместок од: 
 

- 50,00 денари дневно  за објекти до 20 м2 корисна површина 
- 100,00 денари дневно за објекти од 20-30 м2 корисна површина 
- 150,00 денари дневно за објекти од 30-50 м2 корисна површина 
- 200,00денари дневно за објекти од 50-100м2 корисна површина 
- 250,00 денари дневно за објекти над 100м2 корисна површина. 

 
Периодот на кој се  однесува продолжувањето на работното време не 

може да биде пократок од еден месец во текот на една календарска година. 
 

Член 2 
Надоместокот од член 1 на оваа Одлука се уплаќа во корист на Буџетот 

на Општина М.Каменица. 
 

Член 3 
Се овластува Даниела Митревска да води евиденција за поднесените 

барања и да издава одобренија за продолжување на работното време. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука стапува во сила осмиот ден од денот на донесувањето,а ќе 
се објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 
Бр.07-571/1     Совет на ЕЛС М.Каменица 
07.05.2009г.                                                               Претседател 
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ЈП„Камена Река“ М.Каменица..............................................................................   7 
11. Заклучок  за прогласување на Решението  за разрешување и 
именување на членови на УО на ОУ „Кирил и Методиј“ 
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членови на УО на ЈОУДГ„Бамби“ М.Каменица................................................   9 
14. Решение за разрешување и именување на членови на УО на 
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