
Слжбен гласник на општина Македонска Каменица бр.3 
 

 1 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на 
општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

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

 
1.Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за јавно приватно 

партнесрство за доделување на договор 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 

Бр.08- 840/1     Градоначалник 
19.06.2009г.              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 89 од Законот за концесии и други видови јавно-
приватно партнерство („Сл.весник на РМ“ бр.7/2008), Советот на ЕЛС 
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2009 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 на начин утврден со законот за 
концесија и  други видови јавно приватно партнерство. 

 
Член 2 

Се задолжува комисијата во состав: 
Тони Јакимовски    - Претседател 
Драган Димитровски    -Зам.претседател 
 
Стојче Гоцевски    - Член 
Драги Стаменковски    - Член 
Анжелика Маркова Бошкоска  - Член 
 
Даниела Митревска    - Зам.член 
Виолета Симовска    - Зам член 
Јордан Димитровски    - Зам.член 
 
да спроведе меѓународен тендер за ограничена постапка за 

институционално партнерство за доделување на договор за јавно приватно 
партнерство. 
 

Член 3 
 По завршување на целокупната постапка се овластува Директорот  да 
склучи договор за јавно приватно партнерство со најповолниот понудувач  
согласно Законот. 
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Член 4 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС М.Каменица. 
 
 
 
Бр.07-841/1      Совет на ЕЛС М.Каменица 
19.06.2009 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 Правилник 

1.Се прогласува Правилникот за начинот на користење на надоместокот 
за дневници за службени патувања во Републиката и надоместоци за службени 
патувања во странство 

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

 
 
Бр.08- 854/1         Градоначалник 
19.06.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 
 
 

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за джавните службеници 
(„Службен весник на Р.М.“ број 59/00.....36/07), член 113 од Законот за 
работните односи („Службен весник на Р.М.“ број 62/05 ....57/07), член 36 став 1 
точка 14 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Р.М.“ број 
5/2002),  член 21, 22 и 24 од Општиот колективен договор за  јавниот сектор на 
Република Македонија („Службен весник на Р.М.“ број 10/2008), и член 21 од 
Статутот на општина Македонска Каменица („Службен гласник на општина 
Македонска Каменица број4/2005.) Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата 
одржана на ден 19.06.2009 година  донесе: 

 
ПРАВИЛНИК 

за начинот на користење на надоместокот за дневници за службени 
патувања во Републиката и надоместоците за службени патувања во 

странство  
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 

Со овој Правилник се уредува: начинот на користење на надоместокот 
за дневници за службени патувања во Републиката и надоместоците за 
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службени патувања во странство од страна на вработените во единицата на 
локална самоуправа Македонска Каменица, висината на исплатата и правото 
на користење на  средствата. 
 
II. НАДОМЕСТОК ЗА ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА 
 

Член 2 
 

Службено патување во Републиката преставува секое извршување на 
работи и работни задачи надвор од седиштето на општинатапо налог на 
непосредно претпоставениот односно градоначалникот. 

Службеното патување се одобрува и започнува со издавање, 
потпишување и евидентирање на патниот налог во соодветниот деловодник на 
архивата на општината. 
 

Член 3 
 

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без 
трошоци за ноќевање изнесува 800,00 денари. 
 

Со дневницата се врши надоместување на надоместокот за исхрана за 
време на службеното патување во земјата. 
 

Доколку патувањето трае од 8 до 12 часа се исплатува 50% од 
утврдениот износ од 800,00денари, односно во износ од 400,00 денари. 
 

Доколку патувањето трае повеќе од 12 часа се исплатува цела 
дневница. 
 

На вработените на кои им се обезбедени ноќевање и исхрана им се 
следува 20% од утврдената дневница, односно 160,00 денари. 
 

Дневниците за службени патувања, надоместокот за исхрана и 
теренскиот додаток, меѓусебно се исклучуваат. 
 

Во случаевите кога висината на надоместокот за дневница за службено 
патување во земјата е утврдена на повисоко ниво/износ од пропишаното со 
колективниот договор односно со прописите за органите на државната управа, 
на така исплатената разлика се пресметува и плаќа персонален данок на 
доход. 
 

Доколку за потребите на Општина Македонска Каменица е ангажирано 
надворешно лице  за кого е исплатен надоместок за дневница, согласно 
одредбите од Законот за персонален данок на доход, се пресметува и плаќа 
персонален данок, а како  даночна основица ќе се смета исплатената 
дневница. 
 

По завршување на службеното патување, работникот е должен во рок од 
3 работни дена да поднесе сметка за патните и другите трошоци. Кон сметката 
за патните и дневните трошоци се приложува патен налог за превоз и 
соодветни и веродостојни сметководствени документи со кои се стекнува 
правото на надоместување на настанатите трошоци. 
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III. НАДОМЕСТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО 
 

Член 4 
 

Под надоместоци за службено патување во странство се подразбираат 
надоместоци за: сместување, исхрана и превоз на лицето кое патува.  
Градоначалникот издава решение и налог за службено патување во странство.  
 
Решението содржи податоци за: име и презиме на лицето кое патува, работни 
задачи што ги врши, цел на патувањето, назив на државата и местото каде ќе 
патува, датум на престојот, односно траењето на службеното патување, видот 
на превозот што ќе се користи, информација на чиј терет се сместувањето и 
исхраната. 
 

Налогот содржи податоци за: име и презиме на лицето кое патува, 
работни задачи што ги врши, цел на патувањето, назив на државата и местото 
каде ќе патува, датум на престојот, односно траењето на службеното патување, 
видот на превозот што ќе се користи 
 
 

Член 5 
 

Издатокот за сместување при службено патување во странство се 
пресметува врз основа на платена сметка за хотел со категорија до четири 
звездички. Под сместување не се подразбира сместување за дневен одмор. 
 

Издатокот за исхрана за време на службено патување во странство се 
пресметува преку дневницата. Највисоките износи на дневницата за службено 
патување во одделни држави се утврдени во Решението за издатоците за 
службени патувања и селидби во странство што на органите на управата им се 
признаваат во тековни трошоци. 

 
 

Член 6 
 
Износот на дневницата се исплатува и тоа: 
 

 50% од утврдената дневница, доколку се поднесе сметка за сместување, 
како и во случаи кога сместувањето не паѓа на товар на Општина 
Македонска Каменица; 

 20% од утврдената дневница, доколку издатоците за сместувањето и 
исхраната не паѓаат на товар на Општина Македонска Каменица; 

 5% од утврдената дневница, доколку издатоците за стручно 
оспособување и усовршување не паѓаат на товар на Општина 
Македонска Каменица Под стручно усовршување се подразбира посета 
на семинари, курсеви, симпозиуми и други видови средби организирани 
во странство на мултилатерална или билатерална основа.  

 
Доколку за потребите на ОпштинаМакедонска Каменица е ангажирано 

надворешно лице  за кого е исплатен надоместок за дневница, согласно 
одредбите од Законот за персонален данок на доход, се пресметува и плаќа 
персонален данок, а како  даночна основица ќе се смета исплатената 
дневница. 
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Член 7 
 

Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку 
дневница се утврдува на следниот начин: 

 
 

 Една дневница – за секои 24 часа поминати на службено патување во 
странство и доколку патувањето трае подолго од 12 часа и 

 Половина дневница – за време од 12 часа поминати на службено 
патување во странство, како и во случај кога остатокот од времето во 
континуитет е подолго од 8 часа. 

 
 

Член 8 
 

Дневницата определена за држава во која службено се патува се 
пресметува од часот на преминувањето на границата на Република Македонија 
а дневницата определена за држава од која се доаѓа – до часот на 
преминувањето на границата на Република Македонија. 
 

Доколку за службеното патување се користи авион, дневницата се 
пресметува од часот на полетувањето на авионот од Република Македонија до 
часот на враќањето на авионот во Република Македонија. 
 

Член 9 
 

Доколку службено се патува во повеќе земји, во заминувањето се 
пресметува дневницата утврдена за државата во која започнува службеното 
патување, а при враќање се пресметува дневницата утврдена за државата во 
која е завршено службеното патување. 
За секое задржување, односно пропатување преку држава што трае подолго од 
дванаесет часа се пресметува дневницата за таа држава. 
 

Член 10 
 

Издатоците за превоз на службено патување во странство се 
пресметуваат во висина на цената од патничката тарифа за превоз со средство 
од оној вид и класа што е одобрено да се користи на службено патување. 
 

Издатокот за превоз во местото на службеното патување се пресметува 
во висина на цената на користеното средство за јавен превоз, со исклучок за 
издатокот за превоз од аеродром до местото на сместување и обратно кога се 
признава превозот со такси возило. 
 
 

Член 11 
 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави 
во службен гласник на ЕЛС М.Каменица 
 
 
Бр.07-855/         
 19.06.2009 г                                                     Совет на ЕЛС М.Каменица 
 М.Каменица                 Претседател 
              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 давање согласност на Правилникот за 

организација и систематизација на работните места 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- 856/1     Градоначалник 
19.06.2009г.              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.Камениаца на седницата 
одржана на ден 19.06.2009 година донесе: 

 
 

О  Д  Л У  К  А 
За давање на согласност на Правилникот  за организацијата на работата и 

систематизацијата на работните места во КИЦ„ РОМАНСА“ Македонска 
Каменица 

 
Член 1 

 
Се дава согласност на  Правилникот  за организацијата на работата и 

систематизацијата на работните места во КИЦ„РОМАНСА“ Македонска 
Каменица 

 
Член 2 

 
Составен дел на Одлуката е Правилникот за организацијата на работата 

и систематизацијата на работните места во КИЦ „РОМАНСА“ Македонска 
Каменица. 
 

Член 3 
 

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

 
Бр.07-857/1 

           19.06.2009 г.         Советна ЕЛС М.Каменица 
           М.Каменица                    Претседател 

       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 давање на согласност на Стаутот 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- 858/1     Градоначалник 
30.07.2009г.              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.Камениаца на седницата 
одржана на ден 19.06.2009 година донесе: 

 
 
 

О  Д  Л У  К  А 
За давање на согласност на Статутот на КИЦ„ РОМАНСА“ Македонска 

Каменица 
 

Член 1 
 

Се дава  согласност  на  Статутот  на  Културно-информативниот  центар  
 „ Романса“  Македонска  Каменица. 
 

Член 2 
 
 Статутот на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица е составен дел на 
оваа Одлука. 
 

Член 3 
 

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

 
Бр. 07-858/1 
19.06.2009 г.     Советна ЕЛС М.Каменица 
 М.Каменица                           Претседател 
          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 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 844/1     Градоначалник 
19.06.2009г.              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.Камениаца на седницата 
одржана на ден 19.06.2009 година донесе: 

 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За исплата на парични средства 

 
 

Член 1 
 

 На Јованчов Младен од с.Дулица  , 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.07-845/1     Советна ЕЛС М.Каменица 
 19.06.2009                          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 Одлука 

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

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 852     Градоначалник 
19.06.2009г.              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.Камениаца на седницата 
одржана на ден 19.06.2009 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За формирање на комисија 

 
Член 1 

 
Се формира Комисија во состав: 

 
1.Драган Димитровски   - Претседател 
2.Ленче Митревска Донева  - Член 
3.Мице Бошкоски   - Член 
4.Игор Ангеловски   - Член 
5.Тони Велиновски   - Член 
 
 

Член 2 
 

Комисијата од член 1 на Оваа Одлука има за задача да ги разгледува 
апликациите поднесени до Советот на ЕЛС М.Каменица по објавениот Јавен 
повик за доделување на финансиски средства по  основ на Програмите за 
култура, спорт и млади  и подршка на НВО секторот и на Градоначалникот на 
ЕЛС М.Каменица да му предложат кои апликации се најприфатливи за 
општината и колку средства од Буџетот на ЕЛС М.Каменица да им се исплатат.  

 
Член 3 

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

Службен гласник на општина Македонска Каменица. 
 

Бр.07-853/1     Советна ЕЛС М.Каменица 
19.06.2009 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 давање на согласност на Програмата за 

работа 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- 842/1     Градоначалник 
19.06.2009г.              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.Камениаца на седницата 
одржана на ден 19.06.2009 година донесе: 

 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност 
 

Член 1 
 

Се дава согласност на Програмата за работа на ЈП„ Камена Река“ 
Македонска Каменица за 2009 година. 

 
 

Член 2 
 

Програмата  на ЈП „Камена Река“ М.Каменица за 2009 година е  состаен 
дел на оваа Одлука. 

 
 
 

Член 3 
 

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

 
 
 
Бр.07-843/1 

 19.06.2009 г.         Советна ЕЛС М.Каменица 
 М.Каменица                            Претседател 

       Драган Димитровски дипл.руд.инг.  
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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  Програма 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 851/1     Градоначалник 
19.06.2009г.              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.Камениаца на седницата 
одржана на ден 19.06.2009 година донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програма 
 
 

Член 1 
 
Се усвојува Програмата за уредување на градежно земјиште на ЕЛС 

М.Каменица за 2009 година. 
 

 
Член 2 

 
Програмата  за уредување на градежно земјиште на ЕЛС М.Каменица за 

2009 година е составен дел на оваа Одлука. 
 

 
Член 3 

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

Службен гласник на општина Македонска Каменица. 
 

 
 
Бр.07-851/1 

  19.06.2009 г.     Советна ЕЛС М.Каменица 
  М.Каменица                            Претседател 

       Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р. 
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Vrz osnova na ~len     46 i 47  od Zakonot za  grade`no zemji{te (Sl. 
vesnik na RM br. 82/08) i ~len  21 od Statutot na op{tina M.Kamenica (Sl. 

glasnik br.4/05) Sovetot na op{tinata na sednicata odr`ana na 19.06.2009 g. 
godina ja donese slednata: 
 
                                                   P  R  O  G  R  A  M  A 
 Za ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina 
M.Kamenica za 2009 godina 
         
 
 Vrz osnova na odredbite na Zakonot za grade`no zemji{te-Zakonot 
za lokalna samouprava,  napravena e Programa za ureduvawe na 
grade`noto zemji{te i istata pretstavuva osnova za ureduvawe na 
grade`noto zemji{te vo M.Kamenica za 2009 god. Programata predviduva 
lokaliteti na koi }e se vr{i ureduvawe na grade`noto zemji{te, 
obemot na ureduvawe,visinata na nadomestokot za ureduvawe na 
grade`noto zemji{te kako i drugi ostanati aktivnosti.                   
 Celta e da se vospostavi pogolem red vo komunalnoto ureduvawe vo 
op{tinata i site dosega{ni divogradbi vo najgolema mo`na mera se 
vklopatvo urbanisti~kite planovi i istite se legaliziraat. 
 
  PRAVCI NA DELUVAWE 
  
 Programata pretstavuva osnova po koja }e se vr{i ureduvawe na 
gra de`no zemji{te vo M.Kamenica za 2009 godina a }e se odviva po 
slednite pravci na deluvawe: 
 1. Lokaliteti na koi }e se vr{i ureduvawe na grade`no zemji{te 

2.Obem na ureduvawe 
            3.Visina na nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te 

4.Na~in na presmetuvawe na povr{inite 
             5.Ostanati aktivnosti 
 
 Vo tekot na godinata mo`e da dojde do promena na obemot na 
realiza cijata na programata vo zavisnost od visinata na sredstvata 
koi }e bidat ostvareni. 
 

1.Lokaliteti na koi }e se ureduva i obemot na ureduvawe  
a)Lokalitet  ,,Cinkara,, 
b)Lokalitet  ,,Crkvi{te,, 
v)Lokalitet levo od ulica ,,Kameni~ka,, 
g)  Lokalitet ,,Gorna reka,,(Ul.,,1,, i ul.,,2,, 
d) Lokalitet ,,Dolna reka,, 
|)  Centralno gradsko podra~je 
e)  Industriska zona 
`) Zona za malo stopanstvo 
z) Lokalitet ,,Poroj,, 
  
 

a) Na lokalitetot nad ,,Cinkara,, za koj e izgotven Detalen urbanisti~ki 
plan  }e se izvr{i  legalizirawe na postoe~kite objekti.Aktivnostite koi 
}e se prevzemaat na ovoj lokalitet se od najgolem obem i nivniot intenzitet 
}e zavisi od prilivot na sredstva koi }e bidat sobirani po osnov na 
komunalii. 
Za ovaa godina se predviduvaat slednite aktivnosti: 
 - Izrabotka na elaborati za eksproprijacija  

  i re{avawe na imotno-pravnite odnosi 



Слжбен гласник на општина Македонска Каменица бр.3 
 

 13 

 -izgradba na ulici 
 -doizgradba na vodovod 
 -doizgradba na kanalizacija 
 Za tekovnata godina vo zavisnost od prilivot na finansiski sredstva po 
osnov na komunalii prioritet }e bide daden na probivaweto i 
opeso~uvaweto na uli~nata mre`a i doizgradba na kanalizaciona mre`a. 

 
 b)Lokalitet nad ,,Crkvi{te,, 
 Za lokalitetot nad ,,Crkvi{te,, treba da se zavr{i izrabotkata  Detalen 
urbanisti~ki plan za legalizirawe na postoe~kite i novopredvidenite 
stanbeni objekti.  Izraboten e Glaven proekt za sobirawe na 
kanalizacionite i atmosferskite vodi i izgradba na kanalizaciona mre`a 
koja e vo zavr{na faza.Vo ovaa godina se planiraat slednite aktivnosti:   

- Izrabotka na elaborati za eksproprijacija  
 i re{avawe na imotno-pravnite odnosi 

 -izgradba na ulici 
 -izrabotka na tehni~ka dokumentacija i izgradba na vodovodna mre`a 
   
v) Lokalitet levo od ulica ,,Kameni~ka,, 
Za ovoj lokalitet se predviduva izmena na Detalen urbanisti~ki plan 
bidej}i postojnoto urbanisti~ko re{enie ne mo`e da se realizira. 

Ureduvaweto vo ramkite na lokalitetot }e se vr{i vo obem srazmerno na 
висината на  sredstvaта pribereni po osnov na nadomestok za uredeno 
grade`no zemji{te. 

 
g) Za lokalitetot ,,Gorna reka,, vo 2009 godina se predviduvaat slednite 
aktivnosti: 
-izrabotka na elaborat za eksproprijacija na ulica br.,,2,,  
-re{avawe na imotno pravnite odnosi 
-probivawe na ulиca br.,,1,,   i tamponirawe na istata 
-probivawe na del od  ul.br. ,,2,, so izgradba na vrska so ul.,,14 juni,, po 
postojnata trasa 
-doizgradba na vodovod i kanalizacija za ulica br ,,2,, 
 
д) Локалитет ,,Долна река,, 
    За овој локалитет во фаза на изработка е нов Детален урбанистички план со 
кој ќе се настојува да  бидат вклопени нелегално изградените објекти. Vo ovoj 
lokalitet vo zavisnost od obemot na sobranite sredstva }e se vr{i i 
ureduvaweto. 
 
|) Centralno gradsko podra~je 
   Ovoj lokalitet pretstavuva poteg pome|u: Mostot na R. Kameni~ka, ulica 
Kameni~ka, , ulica Goce Del~evo, ulica Prvomajska i R. Kameni~ka.   

Za ovaa godina se predviduvaat slednite aktivnosti: 
-Izrabotka na elaborat za eksproprijacija i re{avawe na imotno pravnite 
odnosi; 
-Izgradba na ulici; 
-Izgradba na gradski plo{tad; 
 
e) Industriska zona 
Na industriskata zona koja se nao|a vo sklop na lokalitetot ,,CINKARA,, 
predvideni se   lokacii za proizvodno-uslu`na dejnost  na sopstveno 
zemji{te. 
Isto taka i ovde se predviduvaat slednite aktivnosti: 
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 -re{avawe na imotno-pravnite odnosi 
 -izgradba na ulici 
 -doizgradba na vodovod 
 -doizgradba na kanalizacija  
                                                             
 
`) Lokalitet za malo stopanstvo(Kameni~ki rid) 
Za ovoj lokalitet se predviduva izrabotka na detalen urbanisti~ki plan vo 
koj }e se predvidat lokacii za izgradba na objekti za malo stopanstvo od 
strana na op{tinata ili so izrabotka na urbanisti~ki proekti od strana na 
lica koi }e gradat na sopstveno zemji{te. 

 

z) Lokalitet ,,Poroj,, 

 

 Vo ovoj lokalite vo 2009 godina se predviduvaat slednite 
aktivnosti: 

 -Izgradba na ul.,,Makedonska,, 

 -doizgradba na vodovod 

 -doizgradba na kanalizacija 

  
 2. Visina na nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te 
 

a)  Lokalitet nad ,,Cinkara,, (vo den/m2 -neto korisna povr{ina) 
 
-geodetski raboti i proektirawe        30,oo den/m2 
-zemji{te i nasadi -------------------------------------------   470,oo   
-probivawe ulici i opeso~uvawe-----------------------     80,oo         
-vodovod---------------------------------------------------------       120,oo  
-kanalizacija--------------------------------------------------      100,oo 
___________________________________________________________________________ 
                        VKUPNO:                                                  800,oo den/m2 ili13,13 
E 
 
b) Lokalitet ,,Crkvi{te,, 
-geodetski raboti i proektirawe             30,oo den/m2 
-zemji{te i nasadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470,oo 
-probivawe ulici i opeso~uvawe . . . . . . . . . . . . . . . . . .    80,oo 
-vodovod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,oo 
-kanalizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,oo 
_______________________________________________________________________ 
     VKUPNO:              800,ooden/m2 ili13,13E 
 
v) Lokalitet levo od ulica ,,Kameni~ka,, 
-geodetski raboti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,oo den. 
-zemji{te i nasadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440,oo 
-proektirawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130,oo 
-probivawe na ulici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150,oo 
-vodovod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,oo 
-kanalizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,oo 
  

       VKUPNO:             970,ooden/m2 ili 16 E 
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g)Lokalitet ,,Gorna Reka,, zaedno so ulicite:Industriska i Pirinska 
 
-geodetski raboti-------------------------------------------------  10,oo den/m2 
-zemji{te i nasadi  --------------------------------------------- 380,oo 
-proektirawe -----------------------------------------------------  180,oo 
-probivawe ulici i opeso~uvawe-------------------------- 150,oo 
-vodovod ------------------------------------------------------------ 100,oo 
-kanalizacija ----------------------------------------------------- 150,oo 
  

                     VKUPNO:                                               970,oo den/m2 ili 16 E 
 
d)Lokalitet ,,Dolna Reka,, 
 
-geodetski raboti i proektirawe ________________130,oo den/m2 
-zemji{te i nasadi  --------------------------------------------- 320,oo 
-probivawe ulici i opeso~uvawe-------------------------- 150,oo 
-vodovod ------------------------------------------------------------ 100,oo 
-kanalizacija ----------------------------------------------------- 100,oo 
 

                 VKUPNO:                                              800,oo den/m2 ili13,13 E 
 
|) Centralno gradsko podra~je 
-geodetski raboti ------------------------------------------------10,oo den/m2 
-zemji{te i nasadi ----------------------------------------------380,oo 
-proekti rawe -----------------------------------------------------120,oo 
-probivawe ulici i opeso~uvawe-------------------------- 290,oo 
-vodovod -------------------------------------------------------------150,oo 
-kanalizacija ----------------------------------------------------- 150,oo 
 

                      VKUPNO:                                            1100,oo den/m2 ili 18 E 
 
e)  Industriska zona 
-geodetski raboti-------------------------------------------------10,oo den/m2                   
-zemji{te i nasadi-----------------------------------------------390,oo 
-proektirawe------------------------------------------------------120,oo 
-probivawe ulici------------------------------------------------150,oo 
-vodovod-------------------------------------------------------------140,oo 
-kanalizacija------------------------------------------------------150,oo 
_____________________________________________________________________ 
                  VKUPNO:                                             960,oo den/m2 ili15,7 E 
 
`) Lokalitet levo od ul.,,14 juni,, do spoj so ul.,,V.Joci},, za 
individualnite stanbeni zgradi 
  
-geodetski raboti----------------------------------------------   10,oo 
-zemji{te i nasadi--------------------------------------------  380,oo 
-proektirawe---------------------------------------------------  150,oo 
-probivawe na ulici i opeso~uvawe-------------------- 150,oo 
-vodovod----------------------------------------------------------   250,oo 
-kanalizacija---------------------------------------------------   290,oo 
_____________________________________________________________________ 
VKUPNO:           1280,oo den/m2 ili 21 E 
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z) Lokalitet za malo stopanstvo (Kameni~ki Rid) 
 
-geodetski raboti i proektirawe------------------------ 200,00 
-probivawe ulici-----------------------------------------------140,00 
-vodovod------------------------------------------------------------150,00 
 

 VKUPNO:             490,00 den.m2 ili 8 E 
 
y) Delovni prostori i du}ani  
 
  I zona----------------------1600,oo den/m2 ili 26 E 
  IIzona----------------------1460,oo den/m2 ili 24 E 
 IIIzona----------------------1280,oo den/m2 ili 21 E 
  

 Cenata koja e predlo`ena za delovnite objekti vo ovaa programa }e 
va`i i  pri prenamena od stanben vo deloven prostor za site lokaliteti 
soodvetno na zonite na koi pripa|aat.    

 Za ulicite: Ezerska, Osogovska,(ju`no od spojot so ul. G.Del~ev), 
Ilindenska , Makedonska  i V.Joci} cenata za ureduvawe na zemji{teto za 
individualnite stanbeni objekti }e iznesuva 800, 00 den. ili 13,13 E. 

 

 

 

 POSEBNI ODREDBI                                                                                          
1. Site pozicii }e se rabotat po prioritet a stepenot na izvr{uvawe na 
rabotite }e zavisi od obezbeduvaweto na potrebnite finansiski sredstva 

2.Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te za nadgradba ili do- 
gradba iznesuva 50%od nadomestokot predviden so ovaa Programa vo zavis- 
nost od lokalitetot i zonata vo koja se nao|a objektot. 
3.Za dograden ili nadgraden prostor,~ija korisna povr{ina e pogolema od 
60 m2 nadomestokot }e se pla}a 100%. 
4.Za izgradenite divogradbi koi }e bidat legalizirani }e se. 
obezbedat posebni povolnosti za naplata na komunalii na pove}e rati no ne 
pove}e od 12 rati. 
5. Visinata na nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te }e se pla}a 
vo protivvrednost na EVRO na denot na pla}awe spored kursot na  NB na R.  

Makedonija. 
6.Investitor koj gradi nov objekt na mestoto na star objekt se osloboduva od 
pla}awe nadomestok za povr{inata od stariot objekt za koj ima plateno 
komunalen nadomestok i ja pla}a razlikata na povr{inata me|u stariot i 
noviot objekt no osloboduvaweto mo`e da bide do 50% od novata povr{ina. 
7.Pla}aweto za priklu~ok na vodovod,kanalizacija i elektrika kon kon 
javnite pretprijatija pa|a na teret na korisnikot na lokacijata.Op{tinata 
ima obvrska da ja dovede glavnata linija na oddale~enost do 30 metri od 
objektite predvideni so DUP pod uslov da se podmireni obvrskite na 
sopstvenikot na ime nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te-
komunalii. 
8.Korisnikot na grade`no zemji{te }e se stekne so pravo na priklu~ok na 
infrastrukturni objekti  koga }e izvr{i uplata na najmalku 50% od 
visinata na nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te a za 
ostanatiot del }e sklu~i dogovor za pla}awe na rati. 
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9. Pri eksproprijacija na zemji{te i nasadi za izgradba na ulici mo`e da se 
vr{i kompenzacija na komunaliite so vrednosta na ekspropreiraniot imot. 
10.Tro{ocite za pristap do dvornoto mesto,potporni yidovi i sl. pa|aat   na 
teret na korisnikot na lokacijata.  
11.Tro{ocite za dislokacija na vodovod,kanalizacija i elektrika vo dvor- 
nite mesta na stari i novi lokacii,dogradbi i nadgradbi pa|aat na teret na 
korisnikot na lokacijata. 
12.Pravnite i fizi~ki lica koi imaat potreba za odredeni raboti da vr{at 
prekopuvawe na ulici,trotoari,parkinzi,lokalni pati{ta i sl. dol`ni se 
da obezbedat odobrenie od op{tinata. 
13.Za vremeni objekti vo zavisnost od lokacijata i zonata vo koja se nao|aat 
se pla}a 50% od presmetkovnata vrednost po ovaa Programa. 
14.Stanben prostor,kujni , saloni,{pajzevi,hodnici i sanitarii se pla}a 
100% 
15.Stanben prostor vo potkrovje so visina do 2,5 metri se pla}a 10% a nad 
2,5 m 100% 
16.Za logii i balkoni se napla}a 20% 
17.Za pomo{ni prostorii,ostava za gorivo, kotlara, vizba i sl. se napla}a 
30%,a za gara`i se napla}a 10% od povr{inata. 
18. Za delovni prostorii se pla}a 100%, za magacini i pomo{ni prostorii 
vo delovni objekti se napla}a 40%. 
19. Za site bespravni objekti koi se legalizirani i potvrdeni so DUP }e se 
pla}a nadomest spored cenite dadeni vo poedini zoni. 
20. Nadomestokot za ureduvawe na bespravnite objekti vklopeni vo DUP }e 
se presmetuva so merewe na povr{inite na objektite na lice mesto od strana 
na stru~na slu`ba na op{tinata i sopstvenikot  }e se zadol`uva so re{enie. 
21. Za sopstvenicite na bespravni objekti koi se legalizirani i vklopeni vo 
DUP dokolku nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te go platat vo 
gotovo vo edna rata op{tinata }e presmetuva popust od 20% a dokolku se 
pla}a na dve ili pove}e rati ovoj popust nema da va`i. 
22. Na barawe na graditelot poradi ekonomski pri~ini mo`e da se odobri 
izgradba namesto P+1 samo Prizemje za objekti-individualni stanbeni 
zgradi so gabarit soglasno DUP vo lokaliteti kade {to e izgradena 
kompletnata infrastruktura(vodovod,kanalizacija, elektri~na mre`a i 
probieni ulici) 
 Programata e izrabotena vrz osnova na sogleduvawata za sostojbite 
na op{tinata i o~ekuvaniot priliv na sredstva za taa namena. 
 
 
 
 
    
 
 
 
Бр.07-851/1 
19.06.2009 г.        Советна ЕЛС М.Каменица 
М.Каменица                            Претседател 

       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 формирање на месна самоуправа 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 848/1     Градоначалник 
19.06.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 

Врз основа на член 36 ,а согласно член 82 од Законот за локална 
самоуправа („Сл.весник на РМ “ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС 
М.Каменица  („Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2009 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За формирање на месна самоуправа 

 
 

Член 1 
 

Територијата на градот Македонска Каменица се дели на две месни 
самоуправи: 

- Каменица 1 и 
- Каменица 2 

 
Член 2 

 
 Административната граница која ги дели подрачјата на месните 
самоуправи е текот на Каменичка Река и тоа: 

- Десната страна од текот на Каменичка река е Каменица 1 
- Левата страна од текот на Каменичка река е Каменица 2 

 
Член 3 

 Се задолжуава Одборот за месна самоуправа да спроведе постапка за 
избор на членови на Месните самоуправи Каменица 1 и Каменица 2. 
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС М.Каменица . 
 
 
 
Бр.07-849/1      Совет на ЕЛС М.Каменица 
19.06.2009 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 давање на согласност на Правилникот за 

исплата на парични средства за новородено дете 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 846/1     Градоначалник 
19.06.2009г.              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 Општина М.каменица (,,СЛ.гласник на 
општина М.Каменица,, бр.4/2005) Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата 
одржана на ден 19.06.2009 година донесе:  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
за исплата на парични средства за новородено дете 

 
Член 1 

Со овој Правилник се утврдува висината, условите и начинот на исплата 
на парични средства за секое живо новородено дете на територијата на ЕЛС 
Македонска Каменица. 

Член 2 
За секое живо новородено дете на теритоеријата на ЕЛС М.Каменица ке 

се исплатуваат парични средства од Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица во 
вид на еднократана парична помош.  

Член 3 
Висината на паричните средства која ке се исплатува на секое живо 

новородено дете на територијата на ЕЛС М.Каменица изнесува 3.000,оо 
денари. 

Член 4 
Висината на паричните средства која ке се исплатува на првото дете 

родено во новата календарска година на територијата на ЕЛС М.Каменица 
изнесува 6.000,оо денари. 

Член 5 
За исплата на парични средства врз основа на член 2 од овој Правилник 

потребно е да се поднесе барање до Општина Македонска Каменица 
поткрепено со соодветна документација. 

Член 6 
 Кон барањето за исплата на парични средства потребно е да се 
достават следните документи: 

- Извод од родените за новороденото дете 
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- двата или еден од родителите на новороденото дете да се со 
постојано живеалиште на територијата на ЕЛС М.Каменица, што се 
утврдува врз основа на важечка лична карта или уверение за 
жителство 

- Трансакциона сметка на еден од родителите 

Член 7 
Рокот за доставување на потребните документи од член 6 од овој 

Правилник изнесува 30 дена од денот на раѓањето на детето, кај овластениот 
службеник во ЕЛС Македонска Каменица. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се 

објави во службен гласник на Општина Македонска Каменица. 
 

 
 
 
Бр.07-847/1                                                Совет на ЕЛС М.Каменица 
 19.06.2009 г.                                                          Претседател 
  М.Каменица                         Драган Димитровски дипл.руд.инж. с.р. 
 

 
 
Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002) и член 40 од Законот за јавни претрпријатија („Сл.весник на РМ“ 
бр.38/1996,6/2002,40/2003,49/2006) и член 38 од Статутот на ЕЛС М.Каменица 
(„Сл.гласник на општината бр.4/2005), Градоначалнико на општина М.каменица 
донесе: 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За разрешување на ВД Директор 

Член 1 
 Мире Илиевски од Македонска Каменица се разрешува на должноста 
директор на ЈП„ДОМИНГ“ М.Каменица. 
 

Член 2 
 Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
службен гласник на општина М.Каменица. 
 
 
Бр.08-746/1       Градоначалник 
03.06.2009 г.          М- р Дарко  Митевски с.р. 
 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
РМ бр.5/2002) и член 41 од Законот за јавни претрпријатија („Сл.весник на РМ“ 
бр.38/1996,6/2002,40/2003,49/2006) и член 38 од Статутот на ЕЛС М.Каменица 
(„Сл.гласник на општината бр.4/2005), Градоначалнико на општина М.каменица 
донесе: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За именување на ВД Директор 

 
Член 1 

Блажо Вангеловски од М.Каменица се именува за Вршител на 
должноста директор на ЈП„ДОМИНГ“ М.Каменица 

Член 2 
 Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
службен гласник на општина М.Каменица. 
 
Бр.08-747/1       Градоначалник 
03.06.2009 г.          М- р Дарко  Митевски с.р. 
 
 
 
Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002) и член 40 од Законот за јавни претрпријатија („Сл.весник на РМ“ 
бр.38/1996,6/2002,40/2003,49/2006) и член 38 од Статутот на ЕЛС М.Каменица 
(„Сл.гласник на општината бр.4/2005), Градоначалнико на општина М.каменица 
донесе: 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За разрешување на Директор 

 
Член 1 

 Стојан Јефремов од Македонска Каменица се разрешува на должноста 
директор на ЈП„Камена Река“ М.Каменица. 
 

Член 2 
 Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
службен гласник на општина М.Каменица. 
 
 
Бр.08-516/1       Градоначалник 
27.04.2009 г.          М- р Дарко  Митевски с.р. 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
РМ бр.5/2002) и член 41 од Законот за јавни претрпријатија („Сл.весник на РМ“ 
бр.38/1996,6/2002,40/2003,49/2006) и член 38 од Статутот на ЕЛС М.Каменица 
(„Сл.гласник на општината бр.4/2005), Градоначалнико на општина М.каменица 
донесе: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За именување на ВД Директор 

 
Член 1 

 
Драги Стаменковски од М.Каменица се именува за Вршител на 

должноста директор на ЈП„Камена Река“ М.Каменица 
Член 2 

 Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
службен гласник на општина М.Каменица. 
 
 
Бр.08-517/1       Градоначалник 
27.04.2009 г.          М- р Дарко  Митевски с.р. 
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