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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 Локален Совет за Превенција 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
Бр.08- 1383/1     Градоначалник 
24.09.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

 

 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 t.15 od Zakonot za lokalna samouprava 
(,,Sl.vesnik na RM br.5/2,,) ,a vo vrska so ~len so ~len 11 stav 3 i ~len 25 
stav 3 od Zakonot za policija (,,Sl.vesnik na RM br.114/2006),sovetot na ELS 

M.Kamenica na sednicata odr`ana na den 24.09.2009 godina donese: 
 
 

O  D  L  U  K  A 
Za formirawe na Lokalen Sovet za Prevencija 

 
^len 1 

 
 Se formira Lokalen Sovet za Prevencija kako sovetodavno  i 
koordinativno telo,zaradi ostvaruvawe na sorabotka i zacvrstuvawe na 
vlijanieto na javnosta vo rabotata na policijata. 

 

^len 2 
 
 Celta na Lokalniot Sovet za Prevencija se sostoi vo izgradba na  
zaedni~ki preporaki za podobruvawe na javnata bezbednost na podra~jeto na 
op{tina M.Kamenica, kako i gradewe na doverba na partnerski odnosi vo 
previraweto na pojavite {to vlijaat na javnata bezbednost i bezbednosta na 
soobra}ajot na pati{tata. 
 

^len 3 
 
 Lokalniot Sovet za Prevencija e sostaven od pretstavnici na 
lokalnata i centralnata vlast,kako i od drugi vladini i nevladini 
organizacii. 
 

^len 4 
 

 So Lokalniot Sovet za Prevencija zasedava Gradona~alnikot na ЕЛС  
M.Kamenica ,м-р Дарко Митевски 
 Pretstavnici vo Sovetot od ~len 1 na movaa Odluka se: 
Branko Tri~kov-Zam.javen obvinitel-Osnovno javno obvinitelstvo Del~evo 
Миле Јаневски  -Komandir na MPS M.Kamenica 
Драган Димитровски-Pretsedatel na Sovetot na ELS M.Kamenica 

Јордан Димитровски- Член na ED,,Zdravec 2002,, M.Kamenica 
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An`elika Markova Bo{koska- Sovetnik po normativno-pravni работи 
Dobri Janevski-Komunalen inspektor 
Мице Бошкоски-~len na Sovetot na ELS M.Kamenica 
Дарко Петровски - ~len na Sovetot na ELS M.Kamenica 
Ленче Митревска Доневска-~len na Sovet na ELS M.Kamenica 
Ивана Караѓозова-~len na Sovet na ELS M.Kamenica 
Тони Велиновски-~len na Soveto na ELS M.Kamenica 
Благој Стамболиски - ~len na Sovetot na ELS M.Kamenica 
 

^len 5 

Со денот на донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр.07-
916/2од 12.09.2008 година 
 

^len 6 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo 
,,Slu`ben glasnik na op{tina M.Kamenica. 
 

 

 Бр.07-1384/1          Совет на ЕЛС М.Каменица 
24.09.2009 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 Одлука 

 
1.Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
Бр.08- 1373/1     Градоначалник 
24.09.2009г.              М-р Дарко  Митевски  с.р. 
М.Каменица 
 
 
Врз основа на член 14 став 8 од Законот за јавни патишта („Сл.весник на РМ 
бр.84/2008), член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица („Сл.гласник на 
ЕЛС М.Каменица бр.4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

О  Д  Л У  К  А 
За утврдување на приоритет 

 
Член 1 

 
За изградба на локални патишта на територијата на ЕЛС Македонска 
Каменица, Советот на ЕЛС Македонска Каменица дава приоритет на следните 
локални патни правци: 
1.Изградба  на локален пат во с.Тодоровци (Паламарска маала) 
2.Изградба на локален пат во с.Косевица 
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Член 2 
 
 За наведените патни правци ЕЛС Македонска Каменица има изготвена 
техничка документација и одбрение за изградба на овие патни правци и тоа: 
За локален пат во с.Тодоровци (Палмарска мала) има изготвено Основен 
проект Т.бр.293/08 изработен од „ГЕО-ИНГ“ ДОО Делчево, Ревизија на 
основниот проект изработена од Градежен институт „Македонија“ Скопје  и 
одобрение за градење 
За локалниот пат во с.Косевица има изготвено Основен проект Т.бр.205/09 
изработен од „ГЕО-ИНГ“ Делчево, Ревизија на основниот проект изработена од 
Градежен институт „Македонија“ Скопје  и одобрение за градење 
 

Член 3 
 
  ЕЛС Македонска Каменица аплицира во Агенцијата за државни патишта 
за добивање на средства за реализација на локалните патни правци од член 1 
на оваа Одлука. 
 

Член 4 
 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр. 07-1374/1     Совет на ЕЛС М.Каменица 
24.09.2009 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 Одлука 

 
1.Се прогласува Одлуката за изградба на камбанарија 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
Бр.08- 1379/1     Градоначалник 
24.09.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
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Врз основа на член 36  и 62 став 1 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  24.09.2009 година донесе: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За изградба на камбанарија 

 
 

Член 1 
Ќе се врши изградба на камбанарија  во склоп на црквата „Успение на Пресвета 
Богородица“ од Македонска Каменица. 
Проценета вредност објектот е 2.200.000 ( два милиони и двеста илјади) 
денари. 
 

Член 2 
Инвеститор на градбата ќе биде ЕЛС Македонска Каменица, а средствата од 
член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на ЕЛС М.Каменица. 
 

Член 3 
Се задолжува Грдаоначалникот на ЕЛС Македонска Каменица да формира 
комисија  за спроведување на постапката за избор на изведувач на работите за 
изградба на камбанаријата  и со најповолниот економски оператор да склучи 
Договор за изградба. 
 

Член 4 
По завршување на работите камбанаријата ќе се предаде во сопственост на  
Македонската православна црква. 
 
 

Член 5 
По завршувањето на градбата, одделението за финансии при ЕЛС Македонска 
Каменица потребно е да достави финансов извештај за потрошените средства. 
 

Член 6 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во службен 
гласник на ЕЛС М.Каменица 
 
 
 
Бр. 07- 1380/1                Совет на ЕЛС М.Каменица 
24.09.2009 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 усвојување на финасов извештај 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
Бр.08- 1381/1     Градоначалник 
24.09.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 
 
Врз основа на член 36  и 62 став 1 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 24.09.2009 г. донесе: 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на финансов извештај 

 
 

Член 1 
 

Се усвојува финансовиот извештај на КИЦ„Романса“ Македонска Каменица од 
одржувањето на Каменичко Културно Лето 2009 година и реализација и 
промовирање на Етнолошка постановка. 
Финансовиот извештај е составен дел на оваа Одлука. 
 
 

Член 2 
 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен 
гласник на ЕЛС М.Каменица. 
 
 
Бр. 07-1382/1 
24.09.2009 г.    Совет на ЕЛС М.Каменица 
М.Каменица                         Претседател 
                      Драган Димитровски дипл.руд. 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 годишната програма за работа на 
ОУ„Кирил и Методиј“ М.Каменица за учебната 2009/2010 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1385/1     Градоначалник 
24.09.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 
 
 
Врз основа на член 36  и 62 став 1 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 24.09.2009 г. донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на годишна програма 

 
 

Член 1 
Се усвојува годишната програма за работата на ОУ„Кирил и Методиј“ 
Македонска Каменица за работата на училиштето за учебната 2009/2010 
година. 
Годишната програма на училиштето  за работата на учебната  2009/2010 
година е составен дел на Одлукатa 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен 
гласник на ЕЛС М.Каменица 
 
 
Бр. 07- 1386/1     Совет на ЕЛС М.Каменица 
24.09.2009 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 сопствено учество во изградба на 
инфраструктурни објекти на територијата на ЕЛС М.Каменица и за изградба на 
регионални проекти во рамките на Источниот планки регион финансиран од 
Бирото за регионален развој 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1375/1     Градоначалник 
24.09.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

Врз основа на член 14 став 8 од Законот за јавни патишта („Сл.весник на РМ“ 
бр.84/2008),член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица бр.4/2005) Советот на 
ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
 

За сопствено учество во изградба на инфраструктурни 
објекти на територијата на општина М.Каменица и за  

изградба на регионални проекти во рамките на Источниот 
плански регион финансиран од Бирото за регионален развој 

 
Член 1 

 
Општина Македонска Каменица ќе обезбеди сопствено учество во износ 

од минимум 20% за реализација на инфраструктурни објекти на територијата 
на општина М.Каменица и за изградба на регионални проекти во рамките на 
Источниот плански регион финансирани од Бирото за регионален развој. 

 
Член 2 

Финансиските средства за сопствено учество за реализација на овие 
проекти ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина М.Каменица. 

 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен 
гласник на ЕЛС М.Каменица 
 
 
Бр. 07- 1376/1     Совет на ЕЛС М.Каменица 
24.09.2009 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 измена и дополнување на Програмата за 
уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина М.Каменица за 
2009 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1387/1     Градоначалник 
24.09.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 
 
 
Врз основа на член 45 и член 46  од Законот за градежно земјиште („ 

Сл.весник на РМ“ бр.82/2008), член 4 од Правилникот за степенот на 
уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура 
и начинот на уредување на висината  на трошоците за уредување во зависност 
од степенот на уредност („Сл.весник на РМ“ бр.88/09) 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 24.09.2009 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За изменување и дополнување на Програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на општина М.Каменица за 2009 година 

 
Член 1 

 
Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина М.Каменица за 
2009 година. 

 
Член 2 

 
Во програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

општина М.Каменица за  за 2009 година донесена од Советот на општина 
М.Каменица под бр. 07-851/1 од 19.06.2009 година се врши следното 
изменување и дополнување: 

Во поднаслов „ ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ“ точка 14 , точка 15, точка 16 , 
точка 17 и точка 18 се бришат 

Досегашните точки 19,20,21 и 22 од ПОСЕБНИТЕ ОДРЕДБИ стануваат 
точки 14,15,16 и 17. 
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Член 3 
 

После точка 17 во ПОСЕБНИТЕ ОДРЕДБИ“ се додава нова точка 18 која 
гласи: 

„Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште се 
пресметува врз основа на новата корисна површина што ќе се гради согласно 
заверениот основен проект помножени со следните коефициенти: 

1.)За стамбени објекти: 
- стамбени простории,        1,0; 
- стамбени простории со висина до 2,50 м потпокривен простор, 0,2 
- логија затворена од три страни ,       0,4 
-подлоѓија затворена од две страни,     0,3 
- балкони,тераси        0,2 
- заеднички проодни тераси,пасажи     0,2 
-помошни простории,остава за гориво,котлара,визба   0,3 
-трафостаница од 35 Кв во објект и надвор од објектот   0,3 
-скалишен простор и заеднички комуникации    0,3 
-стражарници,управител,простории за домар    0,5 
-затворени паркиралишта и гаражи     0,1 
 
2.) За деловни, јавни и други објекти: 
- простории         1,0 
-магацини         0,5 
-помошни простории,остава за гориво,котлара    0,3 
-трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од објект   0,4 
-скалишен простор и заеднички комуникации    0,5 
-затворени паркиралишта и гаражи     0,1 
-лоѓија затворена од три страни      0,5 
-подлогија затворена од две страни     0,3 
-балкони,тераси        0,4 
-отворен наткриен простор       0,3 
 
3.)За други објекти 
-катни гаражи         0,2 
-спортски покриени објекти       0,5 
-спортски откриени објекти       0,3 
-бензиски станици,гасни станици и базни станици за 
 50% од површината на локацијата     1,0 
-отворени пазаришта за 30% од површината    1,0 
-базени         0,2 
-трафостаници над 35 Кв       1,0 
 

Член 4 
 

Останатиот дел од Програмата за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на општина М.Каменица за 2009 година останува непроменет. 

 
Член 5 

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

службен гласник на ЕЛС М.Каменица 
 
Бр. 07- 1388/1     Совет на ЕЛС М.Каменица 
24.09.2009 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 усвојување мерки за подобрување на 
водоснабдувањето во ЕЛС М.Каменица 
 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1371/1     Градоначалник 
24.09.2009г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

Врз  основа на член 3, член 7 член 12 и член 29 од Законот за комунални 
дејности („Сл.весник на РМ бр.45/97,23/99 и 45/2002) член 36 од Законот за 
локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на 
ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден 24.09.2009 година 
донесе: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување мерки за подобрување на водоснабдувањето во ЕЛС  

М.Каменица 
 

Член 1 
Се забранува приклучување на водоводната мрежа на сите објекти со 

нелегален статус.Објекти со нелегален статус се објектите за кои не е 
обезбедена потребната техничка документација, односно немаат Одобрение за 
градење. 

 
Член 2 

Редовно и во континуитет следење на наплатата за потрошената вода  
за приклучените објекти. За нередовните плаќачи да се побара судска заштита 
или исклучување од водоводниот систем 

 
Член 3 

Да се отпочне постапка за инсталирање на броила за евидентирање на 
потрошената количина на вода што значи секој потрошувач да си обезбеди 
броило за евиденција на потрошената вода.Така постепено ќе се создадат 
услови за напуштање на паушалното наплаќање на потрошената вода која 
реално е неколку пати поголема. 

 
Член 4 

Строго се забранува приклучување на главната водоводна линија 
(доводен вод) и се предлага исклучување на веќе постоечките диви 
приклучоци. 
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Член 5 
Забраната не важи за лицата кои имаат судска спогодба односно 

спогодба со јавното комунално претпријатие заради  нерешени имовински 
односи низ кои поминува водоводната линија. 

 
Член 6 

Надлежен за спроведување на мерките за подобрување на 
водоснабдувањето во Македонска Каменица е ЈП„Камена Река“. 

 
Член 7 

Во случај кога се појавуваат одредени спорови при спроведување на 
мерките се известуваат овластениот комунален инспектор при општината и 
Министерството за внатрешни работи. 

 
Член 8 

Предвидените мерки да се спроведат во рок од три месеци од денот на 
нивното донесување. 

 
Член 9 

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

 
 

Бр. 07-1372/1     Совет на ЕЛС М.Каменица 
24.09.2009 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 Одлука 

 
1.Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештајот за исплатени парични 
средства за 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- 1377/1     Градоначалник 
24.09.2009г.              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 24.09.2009 г. донесе: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Извештај за исплатени парични средства за  

еднократна парична помош 
 

Член 1 
Се усвојува Извештајот за исплатени парични средства за еднократна 

парична помош за период од 24.04.2009 година до 22.09.2009 година, поднесн 
од страна на Комисијата за разгледување на барања за еднократна парична 
помош. 
 Извештајот е составен дел на Одлуката. 
 

Член 2 
 

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

 
 
Бр.07-1378/1     Совет на ЕЛС М.Каменица 
24.09.2009 г.                     Претседател 
М.Каменица               Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р. 


