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

Бр.08- 1617/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

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 06.11.
2009 година донесе:
О Д Л У КА
За преотстапување на филтер станица

Член 1
Објектот Филтер станицата која се наоѓа на кп бр.2909 запишана во имотен лист
бр.596 со површина од 48м и земјиште на кп.бр.2909 со површина од 1938 м2 и која е во
сопственост на ЈП„Доминг“ М.Каменица се преотстапува во сопственост на ЈП„Камена
Река“ М.Каменица за да може да се врши хлорирање на водата од Градскиот водовод.

Член 2
Се задолжува Директорот на ЈП„Kамена Река“ да ја спроведе оваа одлука и
изврши упис на објектот во Агенцијата за катастар на недвижности, подрчна канцеларија
Делчево.
Член 3
Со денот на донесувањето на оваа Одлука престанува да важи одлуката бр. 071076/2 од 21.12.2007 година.
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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- 1618/1
06.11.2009 г
М.Каменица

Совет на ЕЛС 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 изменување и дополнување на одлуката за
извршување на Буџетот на ЕЛС македонска 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- 1591/1
Градоначалник
06.11.2009г.
М-р Дарко Митевски с.р.
М.Каменица
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Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2 od Zakonot za lokalna
samouprava("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002), ~len 23 stav 5 od Zakonot za
finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik na RM" br.
61/2004 i 96/2004) i ~len 21 od Statutot na Op{tina M.. Kamenica (Sl. glasnik na
op{tina M.Kamenica br.4/2005 ), Sovetot na op{tina M.Kamenica na sednicata
odr`ana na
den 06.11.2009 godina , donese:
О Д Л У К А
За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на
ЕЛС М.Каменица за 2009 година
Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2009 година бр. 071307/2 од 19.12.2009 година, објавена во Службен гласник на ЕЛС М.Каменица
бр.28/2008, во членот 9 ставот 2 се брише.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС М.Каменица.

Бр.07- 1952/1
06.11.2009 г.
М.Каменица

Совет на ЕЛС 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:
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1.Се прогласува Одлуката за условите и начинот на вршење на трговија на мало и
давање на услуги во трговијата и угостителска дејност пред продавниците, односно
деловните објекти (простории) на подрачјето на ЕЛС Македонска Каменица
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 1619/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за трговија(„Сл.весник на
РМбр.16/2004,128/2007,63/2007,88/2008,159/2008,20/2009), член 12 став 3 од Законот за
угостителство („ Сл.весник на РМ„ бр.62/2004) , член 36 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ бр.5/2002), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата
одржана на ден 06.11. 2009 година донесе:
О Д Л У К А
За условите и начинот на вршење на трговија на мало и давање на услуги во
трговијата и угостителска дејност пред продавниците, односно деловните објекти
(простории) на подрачјето на ЕЛС Македонска Каменица

Член 1
Со оваа Одлука се уредуваат условите и начинот на вршење на трговија на мало и
давање на услуги во трговијата и угостителската дејност пред продавниците, односно
деловните објекти( простории) на подрачјето на ЕЛС М.Каменица.
Член 2
Трговија на мало и давање на услуги во трговијата и угостителската дејност пред
продавниците, односно деловните објекти( простории) на подрачјето на ЕЛС М.Каменица
може да се врши под следните услови и на следниот начин:
1.Просторот пред деловниот објект ( продавница , угостителски објект и др) може
да се користи најмногу до 1/3 од пристапната површина на деловниот објект, сметано од
предната влезна врата до работ на просторот или патеката,
2. Корисникот на деловниот простор не смее да го оградува или затвора просторот
со цел да се спречи движење на луѓето и на потрошувачите
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3.Корисникот на деловниот простор да биде опремен со подвижни
гондоли,продажни тезги и друга соодветна опрема за вршење на дејноста на отворен
простор
4.Корисникот на деловниот простор не смее да врши дејност печење или
приготвување на прехрамбени производи кои се предмет на трговија
Член 3
Трговецот или давателот на услуги во трговијата или угостителска дејност доколку
сака да врши продажба на стока или да дава услуги во трговијата или угостителска
дејност пред продавницата односно деловниот обкјект поднесува Барање до ЕЛС
Македонска Каменица таксирано согласно Законот за административни такси
Врз основа на поднесеното барање, Стручна комисија излегува на лице место и
врши оценка дали може на посочениот простор да се врши трговија, давање на услуги во
трговијата или угостителска дејност , согласно
Законот за трговија, Законот за
угостителство, Правилникот на минималните технички усслови и оваа Одлука.
Комисијата е должна да постапи по барање на подносителот во рок од 5(пет) дена
од денот на поднесувањето на Барањето.
Комисијата од став 3 (три) на овој член ја именува Градоначалникот на ЕЛС
М.Каменица и е составена од Претседател , двајца членови и нивни заменици од
општинската администрација на ЕЛС М.Каменица.
Општината врз основа на мислењето од Комисијата издава Одобрение во кое се
содржани следните елементи:
- Колку површина пред деловниот објект може да се користи
- Износот што треба да се плати за користењето на просторот, согласно Законот
за комунални такси и Одлуката на Советот на ЕЛС М.Каменица бр.07-739/1 од
24.11.2005 година
Член 4
Одобрението се издава за период од најмногу 6 (шест) месеци.
Корисникот е должен да го плати надоместокот однапред за период за кој се
одобрува користењето на просторот.
Без доказ (уплатница) дека е платен надоместокот за користење на просторот,
Одобрението нема да биде издадено.
Член 5
Со денот на донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр. 071164/2 од 14.11.2008 година објавена во Сл.гласник на општина М.Каменица бр.27/2008
година.

Член 6
Одлуката влегува во сила со осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС М.Каменица.
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Совет на ЕЛС 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 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- 1577/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 5 од Законот за изменување и дополнување од Законот за
средно образование (,,Службен .весник на Република Македонија,, бр.67/04), член 22 став
1 точка 8 и член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен .весник на Република
Македонија,, бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица (,,Службен гласник
на Општина Македонска Каменица бр.4/05), Советот на ЕЛС Македонска Каменица на
седницата одржана на ден 06.11.2009 година донесе:
О Д Л У К А
За основање на средно општинско училиште
Член 1
Согласно наведените законски прописи, а по добиеното позитивно мислење од
Владата на РМ бр.19-4477/1 од 07.10.2009 година, Советот на ЕЛС М.Каменица основа
средно општинско училиште „МИЛЕ ЈАНЕВСКИ – ЏИНГАР“ со седиште на Ул.„Маршал
Тито“ бр.18 во Македонска Каменица.
Член 2
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За основање на средно општинско училиште Општина М.Каменица располага со
соодветен простор (училишна зграда), со корисна површина од 1498 м2 и дворно место
со спортски игралишта , како и соодветен стручен наставен кадар, опрема според
педагошки стандарди и норми.
Член 3
Називот на училиштето е : Средно општинско училиште „МИЛЕ ЈАНЕВСКИЏИНГАР“ Македонска Каменица,
Седиштето на училиштето е во Македонска Каменица на Ул. Маршал Тито бр. 18
Основна дејност на училиштето е воспитно – образовна на ученици од гимназиско
образование и стручно образование со тригодишно и четиригодишно трење , од
текстилна, рударска и економска насока.
Во рамките на остварувањето на основната дејност училиштето има за задача:
- Да ги остварува целите на средното образование утврдени со Закон
- Да им овозможува на учениците да се здобиваат со потребна стручност за вршење на
работи за одделни занимања
- Да и дава на учениците потребна основа за продолжување на образованието, како и
за понатамошна специјализација и усовршување
Со Статутот на
средното општинско училиште подетално ќе се утврди
воспитно образовната дејност, целите, 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.07-1578/1
06.11.2009 г.
М.каменица

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

Бр.08- 1595/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

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
06.11.2009 година:
О Д Л У К А
За дополнување на Статутот на ЕЛС М.Каменица
Член 1
Се врши дополнување на Статутот на ЕЛС М.Каменица (објавен во Службен гласник на
ЕЛС М.Каменица бр.4/2005)
Во член 26 став 1 од Статутот на ЕЛС М.Каменица ( Сл.гласник на општина М.Каменица
бр.4/2005) , по алинеја 11 се додава нова алинеа 12 која гласи:
Комисија за унапредување на правата на пациентот
Член 2
По член 34 –а од Статутот на ЕЛС М.Каменица се додаваат нови член 34-б и 34-в :
„Член 34- б“
„ Комисијата за унапредување на правата на пациентот е составена од 9 членови и тоа:
- Двајца претставници на пациентите - членови на здруженијата на пациентите
- Двајца претставници од невладините организации што се занимаваат со човечки
права и граѓанските иницијативи,
Двајца лекари од општината и
- Тројца членови делегирани од советот на општината
Членови на Комисијата не смеат да бидат вработени во здравствените установи во
кои се укажува здравствена заштита.
„Член 34-в“
Надлежности на Комисијата за унапредување на правата на пациентот се:
- Унапредување на правата на пациентите и нивната заштита
- Ја следи и проценува состојбата со заштитата на правата на пациентите
Предлага мерки за подобрување на заштитата на правата на пациентите до
надлежните органи
- Соработува со надлежните органи
- Разгледува поплаки од пациенти и предлага преземање на мерки до надлежните органи
- Бара стручна експертиза ако оцени дека е тоа неопходно за утврдување на состојбата
- Води евиденција за поединечни поплаки на пациентите, како и на мерките преземени за
заштита на правата на пациентите
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- Подготвува и поднесува годишен извештај за заштита на правата на пациентите пред
советот на општината
- Издава информации, промотивен и друг материјал со цел за унапредување на правата
на пациентите
- Врши и други работи пропишани со закон
Предлогот се доставува до Комисијата за Статут и прописи согласно Статутот, односно
предложените дополнувања се достават до Советот на ЕЛС М.Каменица за нивно
усвојување.
Бр.07- 1596/1
06.11.2009 г.
М.Каменица

Совет на ЕЛС 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 Решение
1.Се прогласува Решение за формирање на Комисија за унапредување на правата
на пациентите
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 1613/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 41 од Законот за заштита на правата на пациентите („Службен
весник на РМ бр.82/2008 и 12/2009), 36 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија„ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина
Македонска Каменица , Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на
ден 06.11.2009 година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите
Член 1
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Се формира Комисија за унапредување на правата на пациентите во состав:
Анета Стојчевска
- Претседател
Ванчо Димитровски
- Член
Благој Михаиловски
- Член
Гоце Ангеловски
- Член
Билјана Ивановска
- Член
Игор Ангеловски
- Член
Тони Велиновски
- Член
Јовица Велиновски
- Член
Даниела Митревска
- Член

Член 2
Мандатот на членовите на Комисијата изнесува две години, со право на уште еден
последователен избор.
Член 3
Решението влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.
Бр.07-1614/1
06.11.2009 г.
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг.

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 на одлуката за определување на
надомест за давање на услуги
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 1975/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 21 од Законот за угостителска дејност („Службен весник на
Репувлика Македонија бр.62/04), член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен
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весник на Република Македонија бр.4/02) и член 21 од Статутот на општина Македонска
Каменица („Сл.гласник на општина македонска Каменица бр.4/њ05), Советот на ЕЛС
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 06.11.2009 година донесе:

О Д Л У К А
За изменување на Одлуката за определување на
надомест за давање на услуги

Член 1
Во Одлуката за изменување на одлуката за одредување на надомест бр.07-89/2 од
25.01.2008 година членот 1 став 1 алинеја 1 се менува и гласи:
- Угостителот е должен да плати надомест за давање услуги за кабаре во денарска
противредност од 2500 ЕВРА.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.07-1576/1
06.11.2009
М.Каменица

Совет на ЕЛС 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 Одлука за утврдување на нацрт план
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
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Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.52/05,137/07 и 91/09) и член 21 од
Статутот на општина Македонска Каменица („Службен гласник на општина Македонска
Каменица бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица на седницата одтжана
на ден 06.11.2009 година донесе:
О Д Л У К А
За утврдување на нацрт план
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт детален урбанистички план (измени и
дополнување) за дел од блок 3, дел од блок 5 и блок 6 во населба „Цинкара“ , Македонска
Каменица.
Член 2
Нацрт деталниот урбанистички план (измени и дополнување) за дел од блок 3, дел
од блок 5 и блок 6 во населба „Цинкара“ Македонска Каменица е со урбан опфат од
4,46 ха.
Границите на опфатот на Нацрт деталниот урбанистички план (измени и дополнување) за
дел од блок 3, дел од блок 5 и блок 6 во населба „Цинкара “ Македонска Каменица се
следните:
- Исток: дел од “улица 3“ ;
- Запад: дел од „улица 2“, „улица 7“ и дел од „улица 5“,
- Север: дел од „улица 3“ и улица „Церска“;
- Југ: пешачка патека
Член 3
Нацрт деталниот урбанистички план (измени и допонување) за дел од блок 3, дел
од блок 5 и блок 6 во населба „ Цинкара“ Македонска Каменица е изработен од Друштво
за урбанизам, проектирање и инжинеринг „ ПЛАНЕРИС“, Куманово и е заведен под
тех.бр.45/2009 од септември 2009 година.
Член 4
По Нацрт деталниот урбанистички план (измени и дополнување) за дел од блок 3,
дел од блок 5 и блок 6 во населба „Цинкара“ Македонска Каменица да се спроведе јавна
презентација и јавна анкета согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во службен
гласник на општина Македонска Каменица.
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Совет на ЕЛС 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 утврдување на нацрт план
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 1621/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.52/05,137/07 и 91/09) и член 21 од
Статутот на општина Македонска Каменица („Службен гласник на општина Македонска
Каменица бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица на седницата одтжана
на ден 06.11.2009 година донесе:
О Д Л У К А
За утврдување на нацрт план
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт деталниот урбанистички план (измени
дополнување) за дел од блок 4 во населба „ Цинкара“ Македонска Каменица.

и

Член 2
Нацрт деталниот урбанистички план (измени и дополнување) за дел од блок 4 во
населба „ Цинкара“ Македонска Каменица е со урбан опфат од 1,11 ха.
Границите на опфатот на Нацрт деталниот урбанистички план (измени и
дополнување) за дел од блок 4 во населба „ Цинкара“ Македонска Каменица се следните:
- Исток: пристапна „улица 10“ и пешачка патека.
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Запад: дел од „Улица 4“
Север:„Улица 9“
Југ„ заштитно зеленило по ГУП
Член 3

Нацрт деталниот урбанистички план (измени и дополнување) за дел од блок 4 во
населба „ Цинкара“ Македонска Каменица е изработен од Друштво за
урбанизам,проектирање и инжинеринг „ПЛАНЕРИС“ Куманово и е заверен под технички
бр.81/2009 од септември 2009 година.
Член 4
По нацрт деталниот урбанистички план )измени и дополнување) за дел од блок 4
во населба „Цинкара“ Македонска Каменица да се спроведе јавна презентација и јавна
анкета согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во службен
гласник на општина Македонска Каменица.
Бр.07- 1622/1
06.11.2009 г.
М.Каменица

Совет на ЕЛС 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 Одлука За уредување на превозот во патниот сообраќај на
подрачјето на ЕЛС Македонска Каменица
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 1583/1
06.11.2009г.

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.
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М.Каменица

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ бр.5/2002),а во врска со член 7, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г,9,10,12,17,17а,18,19,19-а,43, 44, 52 ,53, 54, 55, 87 и 88 од Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Сл.весник на РМ“ бр. 68/2004) и Законот за измена и дополнување на Законот за
патниот сообраќај („Сл.весник на РМ“ бр.127/2006, 114/2009), Правилникот за сообраќајни
знаци, опрема и сигнализација на патот ("Сл. Весник на РМ“ бр.56/2008), Правилникот за
формата и содржината на лиценцата за вршење на одделни видови на јавен превоз во
патниот сообраќај и начинот и постапката за добивање и одземање на лиценците како и
за продолжување на лиценците за авто-такси превоз на патници ("Сл. Весник на РМ“
бр.46/2007), Правилникот за формата и содржината на дозволата за посебен линиски
превоз на патници "Сл. Весник на РМ“ бр.39/2007), Правилникот за посебни технички
барања на возилата со кои се превезуваа групи деца ("Сл. Весник на РМ“ бр.89/2009) и
член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/2002), Советот
на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден 06.11.2009 година донесе:
О Д Л У К А
За уредување на превозот во патниот сообраќај на подрачјето на
ЕЛС Македонска Каменица

I.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа Одлука се уредува превозот во општинскиот јавен патен сообраќај на
подрачјето на ЕЛС М.Каменица и тоа:
 Авто -такси превоз на патници
 Општински линиски превоз и
 Посебен линиски превоз на патници
Член 2
Авто такси превоз на патници е превоз што се врши со патнички возила со
најмногу 5(пет) седишта сметајки го и седиштето на возачот.
Општинскиот линиски превоз е јавен превоз на патници кој се извршува на
подрачјето на општината. На ниво на општината се вршат два вида на линиски превоз:
- општински и
- посебен линиски превоз.
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II.ОПШТИНСКИ ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ
Член 3
Видови на јавен општински превоз во патниот сообраќај:
1.Линиски превоз на патници (Комби возила, Автобуси и Минибуси)
2.Посебен линиски превоз на патници (Комби возила, Автобуси и Минибуси)
3.Автотакси превоз на патници (патничко возило 4+1)
Линиски превоз на патници е превоз кој се извршува на определена линија со
регистриран возен ред на подрачјето на Општината.
Посебен линиски превоз е превоз кој се користи за превоз на работници од
местото на живеење до местото на работа и обратно и ученици од местото на живеење
до училиштето и обратно.
Авто такси превоз на патници е превоз кој се извршува со патнички возила до
5(пет) седишта сметано со возачот.
Член 4
Општински линиски превоз на патници може да врши превозник кој поседува
лиценца за вршење на општински превоз во патниот сообраќај на подрчјето на ЕЛС.
Лиценца не е потребно ако станува збор за вршење на превоз со возила за
потребите на јавна безбедност, одбраната и потребите на државните органи, за превоз на
поштенски возила или возила за интервенции, за медицински и хуманитарен превоз, за
превоз за сопствени потреби кои правните и физички те лица го вршат, превозот со
возила чија најголема носивост не надминува 3.500 килограми,и за превоз со специјални
возила адаптирани за посебна намена и со нив не може да се врши превоз како со
стандардните возила.
Видот на лиценцата што го издава општината се разликува по видот на превозот и
бојата на хартијата на која се издаваат:
- лиценца и извод од лиценца за секое возило пооделно за вршење на авто-такси
превоз на патници, на образец А-4, во жолта боја
- лиценца и извод од лиценца за секое возило пооделно за вршење на линиски
општински превоз на патници на образец А-4 ,во зелена боја
- лиценца, извод од лиценца за секое возило пооделно и дозвола за посебен општински
линиски превоз на патници се издава на образец во формат А-4 со светло сина боја
Лиценцата и изводот од лиценцата за секое возило пооделно со кое ќе се врши
општински линиски превоз, посебен линиски превоз и авто-такси превоз предвидени со
овој член, ги издава Градоначалникот на општината и се со важечност од 4 (четири)
години.
Превозникот е должен во рок од шест месеци пред истекот на важноста на
лиценцата да поднесе барање за издавање на нова лиценца до надлежниот орган за
нејзино издавање во согласност со одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај.
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Формата и содржината на лиценците и извод од лиценца за секое возило
пооделно од член 1, став 1 алинеи 1, 2 и 3(од оваа Одлука), за вршење на јавен
општински превоз на патници ги пропишува Министерот за транспорт и врски
Лиценците за автотакси превоз на патници со патнички возила 4+1 може да се
користи и за меѓуопштински превоз , при што во спротивен правец може да бидат
превземени само патниците кои биле одвезени.
Формата и содржината на дозволата за посебен линиски превоз на патници и
дозволата и возниот ред за општински линиски превоз на патници ја пропишува
Министерот за транспорт и врски.
Член 5
Лиценца за вршење на одделни видови јавен општински превоз во патниот
сообраќај од членот 3 став 1 на оваа Одлука, може да добие домашно правно или
физичко лице (во натамошниот текст: превозник), ако ги исполнува следниве услови:
1) да е впишан во Централниот регистер на Република Македонија и да има
регистрирано приоритетна дејност/главна приходна шифра вршење на превоз на патници
и стока во патниот сообраќај;
2) да е сопственик на едно или повеќе регистрирани возила за превоз или да има
договор за лизинг, што ги исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови
пропишани за возила за вршење на одделни видови на превоз во внатрешниот патен
сообраќај, при што за меѓуопштински линиски превоз на патници да е сопственик или да
има договор за лизинг за најмалку две возила со капацитет од најмалку 22+1 седиште по
возило, за општински линиски превоз на патници да е сопственик на две или повеќе
регистрирани возила или да има договор за лизинг за возила со најмалку 16+1 седиште, а
за посебен линиски превоз на патници да е сопственик или да има договор за лизинг за
најмалку две возила со капацитет со најмалку 8+1 седиште по возило, што ги исполнуваат
посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на одделни
видови на превоз;
3) да има вработено возачи во зависност од бројот на моторните возила, што ги
исполнуваат условите предвидени со прописите за безбедност на сообраќајот на
патиштата;
4) да има вработено авто-такси возачи;
5) во возилото со кое се врши авто-такси превоз на патници да има вградено фискален
апарат;
6) управителот или овластеното лице одговорно за превоз да има сертификат за
професионална компетентност;
7) да има добар углед;
8) да има во сопственост капацитет за паркирање и одржување на возилата со кои ќе го
врши превозот, односно места за задржување на возилата за време кога истите не се
користат, или договор заверен на нотар за обезбедено право на користење на таков
капацитет за период од најмалку четири години.
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Одредбите од ставот 1 точка 8 на овој член не се однесуваат за добивање на
лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници.
Одредбите од став 1 точка 1 од овој член не се однесува за добивање на лиценца
за превоз на патници и стока за сопствени потреби во внатрешниот патен сообраќај
Начинот и постапката за добивање и одземање на лиценцата за одделни видови
на превоз ги пропишува министерт за транспорт и врски.
Член 6
Сертификатот од член 5 став 1 точка 6 од оваа Одлука го издава Министерството
за транспорт и врски, врз основа на уверение за положен испит за професионална
компетентност.
Стручното оспособување на кандидатите за добивање на сертификат за
професионална компетентност на управителот или овластеното лице одговорно за
превоз го врши правно лице овластено од министерот за транспорт и врски.

Член 7
Линиски превоз на патници на подрачјето на ЕЛС Македонска Каменица може да
се врши со автобуси,минибуси и комби возила.
Линиски превоз на патници со комби возила се одржува на релациите:
Македонска Каменица - с.Тодоровци
Македонска Каменица - с.Луковица
Македонска Каменица - с.Костин Дол
Македонска Каменица - с.Косевица
Македонска Каменица - с.Моштица
Македонска Каменица - с.Саса
Македонска Каменица - с.Цера
Македонска Каменица - с.Дулица
Линиски превоз на патници со комби возило и минибуси ќе се врши на релации на
кои не е рентабилен превозот со автобус.
Со комби возилата со кои е дозволен превоз на патници може да се превезуваат
онолку патници колку има места за седење.

Член 8
Линиите се одржуваат најмалку со две тргнувања. Поголемиот број на тргнувања
се утврдуваат со возен ред. Возниот ред го предлага превозникот при што е должен да ги
има во предвид барањата и потребите на граѓаните, месните самоуправи ,
претпријатијата и другите органи.
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Општински линиски превоз на патници се врши врз основа на дозвола за
определена линија што ја издава Градоначалникот на општината.
Превозникот што има лиценца и извод од лиценца за секое возило пооделно, за
вршење на општински линиски превоз на патници може да отпочне со вршење на превоз,
откако ќе добие дозвола и ќе регистрира возен ред за определена линија кај
Градоначалникот на општината.
Дозволата и возниот ред од став 3 на овој член се издава со рок на важење од 5
(пет) години.
Тарифата (цената) за превозот во патниот сообраќај на подрачјето на општината
ја определува Советот на општината.
Без добиена согласност тарифата не може да се применува
Член 9
При утврдување на општинскиот линиски превоз на патници треба да се води
сметка за :
 меѓусебната поврзаност помеѓу меѓуопштинскиот превоз и општинскиот линиски
превоз на патници;
 меѓусебната поврзаност на општински превоз на патници со други видови на превоз.
Член 10
Распределба на линиите за превоз на патници ја врши ЕЛС М.Каменица по
претходно спроведена Огласна постапка.
Доколку за вршење превоз се јават повеќе заинтересирани превозници правото му
се дава на оној превозник кој понуди поповолни услови за одржување на линиите.
Член 11
Доколку нема заинтересирани превозници, ЕЛС Македонска Каменица вршењето
на превоз може да го довери на превозник кој ќе го определи со посебен договор ако ги
исполнува условите предвидени со Законот и оваа Одлука.

1.Техничко-експлоатациони услови на возилото
Член 12
Автобусите, минибусите и комби возилата мора да имаат исправен уред за
вентилација и уред за затоплување на внатрешноста при што температурата во зимскиот
период минимално треба да изнесува 16 ºC.
Во внатрешноста возилата задолжително треба да се опремени со:
1.Заштитни завеси за сонце на сите прозори, доколку стаклата не обезбедуваат
таква заштита,
2.Правилно прицврстени, нумерирани и чисти седишта,
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3.Исправен радиоапарат и разгласен уред за известување на патниците,
4.Хигиенски кеси за потребите на патниците,
5.Корпа за отпадоци,
6.Натпис за забрането пушење,
7.Простор за багаж од 0,15 м3 по секое седиште,
8.Чекан за кршење на стакло и
9.ПП апарат.

Член 13

Автобусите, минибусите и комби возилата кои вршат линиски општински превоз и
посебен линиски превоз во општинскиот сообраќај задолжително да се одбележуваат на
кој превозник припаѓаат.
Обележувањето се врши на двете бочни страни на возилото со кирилично писмо
при што буквите се со висина од 7 см(сантиметри). Натписот содржи податоци за
превозникот, седиште на превозникот и заштитен знак доколку поседува.
На возилата може да се носат и рекламни натписи.
Член 14
Во автобусите, минибусите и комби возилата задолжително се поставуваат табли
со натпис за релацијата на возилото со почетна и крајна станица време на тргнување и
бројот на линијата или ознака за релацијата. Таблите се со димензија од 20 х 40 см (BxL)
и истите се со бела боја а натписот е со црна боја , кирилично писмо. Таблата се
поставува внатре на предната десна страна и бочната страна на возилото.

Член 15
Во возилото е забрането:
1. Возење на животни освен оние кои поседуваат важечки картон од Ветеринарна
станица,
2. Возење на запаливи, експлозивни и радиоактивни предмети,
3. Внесување на огнено оружје и експлозиви,
4. Возење пијани и други лица кои го нарушуваат редот и мирот на возилото.

Член 16
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Предметите што ќе бидат заборавени или загубени од страна на патниците во
возилото, кондуктерот, односно возачот е должен во рок од 14 часа да ги предаде на
Органот за внатрешни работи.

Член 17
Патниците во автобусот, минибусот и комби возилото влегуваат на предната а
излегуваат на задната врата. Оваа обврска не важи за инвалидни лица и деца.

2. Автобуски станици и стојалишта
Член 18
За автобуска станица во Македонска Каменица се определува постоечката
меѓуопштинска автобуска станица која се наоѓа на улица 14 Јуни во Македонска
Каменица.

Член 19
За автобуски (комби) стојалишта се определуваат:
Во Македонска Каменица:
1. Спојот на улица "Гоце Делчев" со улица "Каменичка",
2. Паркинг просторот на улица "Првомајска",
3. Спојот меѓу улиците "Маршал Тито" и "Гоце Делчев",
4. Паркинг просторот кај споменикот на Вера Јоциќ,
5. На Каменички Рид на отклонот према топланата
6. На Л-31 постројките кај "Валевичарска, Грчка и Стипцарска" маала,
7. Паркинг просторот на улица "М.М.Брицо" позади оу."Кирил и Методиј".
Во другите населени места во општината:
1. Постоечка постријка на М-5 кај с.Луковица на отклонот према "Врвачка" маала,
2. Под основното училиште во с.Луковица на локалниот пат Л-6 кај "Ѓоковска" маала,
3. Во с.Костин Дол во "Штабовска" маала,
4. На отклонот према "Умалска" маала на Л-11,
5. Пред основното училиште во с.Косевица,
6. "Паунковска" маала,
7. "Грнчарска" маала,
8. Постоечка постројка на М-5 кај с.Тодоровци кај мостот на Луковичка река,
9. Постројката на М-5 кај "Бобарска" маала,
10. "Поточка" маала,
11. "Паламарска" маала,
12. Постоечката постројка на Р-208 кај оу."Вера Јоциќ" во с.Саса,
13. Постоечката постројка кај Јагодина река,
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14. Постоечката постројка кај капијата пред влезот во индустрискиот круг во РОЦ
"САСА",
15. Постројката на Л-20 кај "Ѓорговска" маала,
16. "Буовска" маала,
17. Пред основното училиште во с.Долна Цера,
18. Пред основното училиште во с.Горна Цера,
19. Пред основното училиште во с.Дулица,
20. Постоечката постројка помеѓу двата моста на М-5,
21. На Л-36 во "Гагалевска" маала,
22. На Л-38 во "Рајковска" маала,
23. На постоечката постројка на Р-208 пред мостот на Сашка река,
24. Постоечката постројка на Р-208 кај "Павлиш Дол",
25. Пред основното училиште во с.Моштица,
26. На Л-28 во с.Моштица,
27. На Л-15 во "Павлиш Дол" и "Бабанец".

Член 20
Автобуските стојалишта задолжително се обележуваат со сообраќајниот знак
"Стојалиште за автобус " (бр.363 од Правилникот за сообраќајни знаци, опрема и
сигнализација на патот Сл.весник на РМ бр.56/08). На знакот се поставува дополнителна
табла со извадок од возниот ред за линиите кои поминуваат преку одреденото
стојалиште. Обележувањето и одржувањето на автобуските стојалишта го врши
Општината а средствата ги обезбедуваат превозниците.

III.ПОСЕБЕН ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

Член 21
Посебен линиски превоз на патници е превоз само на определена група патници
со исклучување на други патници. Со посебниот линиски превоз на патници се врши
превоз на ученици од дома до училиште и обратно, на работници од дома до местото на
работа и обратно, на војни лица од дома до работа и обратно, превоз на лица кои имаат
потреба од медицинска нега од дома до здравствената установа и обратно доколку
превозот на тие лица го организира истата.
Посебен линиски превоз на патници е и превозот кој е неопходен за извршување
на друг вид на превоз (превоз од и до аеродром) при што патниците кои се превезуваат
не треба да се наведени во списокот на патници кој е составен дел на договорот за
извршување на овој вид на превоз.
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За извршувањето на посебниот линиски превоз на патници од став 1 на овој член,
нарачател на превозот може да биде училиштето во кое учат учениците што се
превезуваат, фирмата или органот во кој се вработени работниците кои се превезуваат,
здравствената установа во која се лекуваат лицата кои се превезуваат и претпријатието
кое врши аеродромски услуги.
Нарачателот на превозот и превозникот склучуваат писмен договор со кој се
регулираат меѓусебните права и обврски.
Составен дел на договорот за извршување на превозот е списокот на патниците
кои се превезуваат. При извршување на посебен линиски превоз од став 2 на овој член не
е потребен список на патници.
Посебниот линиски превоз на патници се врши со автобуси, а може да се врши и
со патнички возила со 8 + 1 седиште, врз основа на договор склучен во писмена форма
меѓу правно лице кое го нарачува превозот и превозникот правно лице.
При извршувањето на посебниот линиски превоз на патници од став 1 на овој член
во возилото мора да се наоѓа извод од лиценцата, дозвола и договор со список на
патници.

Член 22
Дозволата за посебен линиски превоз ја издава Градоначалникот на ЕЛС
М.Каменица
Член 23
За добивање на дозвола за посебен линиски превоз на патници , превозникот
поднесува писмено барање.
Кон барањето за издавање на дозволата превозникот е должен да достави:









копија од лиценцата за вршење на посебен линиски превоз на патници заверена на
нотар,
доказ дека поседува најмалку две возила во сопственост или по договор за лизинг (со
најмалку 8+1 седишта) кое ги исполнува посебните техничко-експлоатациони услови
пропишани за возилата за вршење на превоз на патници,
договор склучен со правно лице со список на патниците што ќе се превезуваат,
временски термини за поаѓање и враќање во кои ќе се врши превозот,
вработени возачи во редовен работен однос кои ги исполнуваат условите пропишани
со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата и
извод од лиценцата за возилата во зависност од потребниот број на возила.

Член 24
Дозволата се издава со рок на важење за кој се договориле превозникот и
нарачателот на превозот, а најдолго за период од една година.

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.6

стр.

24

Патниците кои се превезуваат со овој вид на превоз мора кај себе да имаат доказ за
идентификација.
Превозот на групи на деца се врши со автобуси и патнички автомобили (8+1), кои
треба да ги исполнуваат посебните технички барања според Правилникот за посебни
технички барања на возилата со кои се превезуваат групи деца ("Сл.весник на РМ
бр.89/09").

IV.АВТОТАКСИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
Член 25
Авто-такси превоз на патници на подрачјето на ЕЛС Македонска Каменица може
да врши превозник кој поседува лиценца за вршење на авто - такси превоз на патници
Член 26
Лиценца за авто-такси превоз може да добие превозник ако покрај условите
пропишани во член 5 на оваа Одлука ги исполнува и следните услови:
- возилата за авто-такси превоз на патници да се одбележани со натпис „Грбот на
општина М.Каменица со димензии 24 см x 33 см (ширина и висина) и под грбот да стои
натпис „TAХI“ со висина на буквите од 6 см во црна боја,
- има вградено исправен, пломбиран и баждиран таксиметар во денари, а според
тарифата определена од Советот на ЕЛС Македонска Каменица,
- во возилото на видно место над таксиметарот треба да биде истакнат ценовник со
утврдени тарифи за чинење на превозот и извод од лиценцата за возолото со кое се
врши превозот истакнат на ветробранското стакло од страна на возачот,
- на покривот на патничкото возило да биде истакната табла со натпис „TAХI“,
- возилото да поседува Полиса за осигурување на патници,
- да има уплатено надоместок за одбележување и одржување на такси стојалиштата во
градот и општината и
- да има платено комунална такса за истакната фирма.
Висината на надоместокот за одбележување и одржување на такси стојалишта ќе се
определи со посебна Одлука на Советот на ЕЛС Македонска Каменица.
Член 27
Превозникот може да започне да врши превоз на патници откако ќе добие лиценца
и извод од лиценцата за вршење на авто-такси превоз на патници.
Лиценцата и извод од лиценцата се издава на име на превозникот и не може да се
пренесе на друг превозник.
Член 28
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Висината на надоместокот за обележување и одржување на авто-такси станици и
стојалишта се определуваат со посебна Одлука на Советот на Општина Македонска
Каменица.
Член 29
За авто-такси станици во Македонска Каменица се определуваат:
1.
2.
3.
4.

Паркинг просторот кај автобуската станица на ул."Индустриска",
Паркинг просторот на ул."Гоце Делчев" спроти ПТТ Македонска Каменица,
Паркинг просторот на ул."Првомајска" до влезот на Градски стадион и
Паркинг просторот пред "Гаматроникс" Македонска Каменица.

Член 30
Авто такси станиците се одбележуваат со сообраќајниот знак "паркиралиште" ( бр.314-10
од Правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот Сл.весник на РМ
бр.56/08) со дополнителен знак за такси „Тахи возила“ или со знак "ТАXI" (бр.229 од
Правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот Сл.весник на РМ
бр.56/08) кој означува место каде што се наоѓа такси стојалиште.
Уредувањето и одржувањето на авто такси станиците го врши надлежниот орган
при ЕЛС Македонска Каменица.
Член 31
Тарифата (цената ) на услугите во авто-такси превозот ја определува Советот на
Општината.
Без согласност на Советот тарфата не може да се применува.
Член 32
Авто-такси возилата на такси станиците се паркираат по ред на доаѓање.

V.НАДЗОР
Член 33
Надзорот над спроведувањето на одредбите на оваа Одлука го врши Овластениот
општински инспектор за патен сообраќај и патишта.
VI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 34
Со парична казна согласно Законот за превоз во патниот сообраќај ќе се казни за
стопански престап претпријатие или друго лице ако врши превоз на патници без лиценца.
Член 35
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Со парична казна согласно Законот ќе се казни за прекршок претпријатие или
друго правно лице ако врши превоз на патници со моторно возило што не ги исполнува
условите утврдени во член 12 и 13 од Одлуката.
Член 36
Со парична казна согласно Законот ќе се казни за прекршок претпријатие или
друго правно лице ако во возилото во кое врши линиски превоз на патници нема
истакнато табла со натпис на релација на возењето со почетна и крајна станица, време
на тргнување и број на линија (Член 14)
Член 37
Со парична казна согласно Законот ќе се казни за прекршок превозникот ако врши
превоз спротивно од утврдената забрана од Член 15 од оваа Одлука.
Член 38
Со парична казна согласно Законот ќе се казни превозник кој врши општински
линиски превоз на патници без лиценца, без дозвола издадена од надлежниот орган на
општината и без регистриран возен ред за определената линија.
Член 39
Со парична казна согласно Законот ќе се казни превозник кој врши посебен
општински линиски превоз на патници, при тоа не придржувајќи се на одредбите
предвидени во член 21 од оваа Одлука.
Член 40
Со парична казна согласно Законот ќе се казни за прекршок поединец за вршење
на самостојна дејност:
 ако врши авто-такси превоз без лиценца и извод на лиценца,
 ако врши авто-такси превоз со возило спротивно на условите утврдени со Член 6, 26,
28 и 31 на оваа Одлука.

VII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 41
Правните и физички лица кои вршат видови на јавен општински превоз на патници
и авто-такси превоз должни се да поднесат барање за добивање на лиценца за вршење
на општински линиски превоз на патници и авто-такси превоз на патници во спротивно
надлежниот орган ќе донесе решение за престанок на дејноста.
Лиценците што се издадени пред влегувањето во сила на Законот за измени и
дополнувања од Законот за превоз во патниот сообраќај (Сл.весник на РМ бр.114/09)
продолжуваат да важат до истекот на рокот за кој се издадени.
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Лиценците за вршење на авто такси превоз на патници издадени пред
влегувањето во сила на Законот за измени и дополнувања од Законот за превоз во
патниот сообраќај (Сл.весник на РМ бр.114/09), продолжуваат да важат најмногу во рок
од четири години од денот на издавањето на лиценците.
Член 42
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во "Службен гласник " на
ЕЛС Македонска Каменица.
Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за уредување
на превозот во патниот сообраќај на подрачјето на општина Македонска Каменица бр.07268/2 од 14.03.2007 година.

Бр.07- 1584/1
06.11.2009 г
М.Каменица

Совет на ЕЛС Македонска Каменица
Претседател,
Драган Димитровски дипл.рударски 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 критериуми за начинот и
постапката за издавање и одземање на дозволата за вршење на општински линиски
превоз и распределување на линиите на превозниците во општинскиот линиски превоз
како и критериуми за начинот на утврдување и одобрување на возен ред за линија во
општинскиот линиски превоз на патници.
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 1603/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 20 од Законот за локална самоуправа
("Сл.весник на РМ бр.5/2002"), член 22 став 1 алинеја 8 од Законот за превоз во патниот
сообраќај ("Сл.весник на РМ бр.68/04"), Правилникот за формата и содржината на
дозволата за општински линиски превоз на патници ("Сл.весник на РМ бр.60 од
16.05.2007"), член 21 став 1 точка 20 од статутот на Општина Макдонска Каменица
("Сл.гласник на Општина Македонска Каменица бр.07-358/1 од 27.07.2005"), и врз основа
на член 4, 5, 6, 7, и 8 од Одлуката за уредување на превозот во Општина Македонска
Каменица бр.07-268/2 од 14.03.2007 година. Советот на Општина Македонска Каменица
на седницата одржана на ден 06.11.2009 година донесе:
ОДЛУКА
За определување на критериуми за начинот и постапката за издавање и одземање
на дозволата за вршење на општински линиски превоз и распределување на
линиите на превозниците во општинскиот линиски превоз како и критериуми за
начинот на утврдување и одобрување на возен ред за линија во општинскиот
линиски превоз на патници.
1. Општи одредби
Член 1
Со оваа одлука се пропишува начинот на добивање и одземање на дозволата,
образецот на дозволата, како и критериумите и начинот на утврдување и одобрување на
возниот ред во општинскиот линиски превоз на патници.
Член 2
Постапката за добивање и одземање на дозвола за редовен линиски превоз на
патници во општинскиот линиски превоз, опфаќа одделни дејствија со кои определено
правно и физичко лице кое поседува лиценца и извод од лиценца за секое возило
пооделно за вршење на линиски општински превоз на патници, да врши редовен линиски
превоз на патници на определена линија согласно утврден и одобрен возен ред.
2. Постапка за начинот на издавање и одземање на дозволата
2.1 Издавање на дозвола на општински линиски превоз
Член 3
Барање за издавање на дозвола за општински линиски превоз на патници од
страна на превозникот се поднесува до надлежниот орган за сообраќај при Општина
Македонска Каменица.
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Кон барањето превозникот поднесува решение со кое му е одобрен возниот
ред за линијата за која бара дозвола и регистриран возен ред од надлежниот орган за
сообраќај.
Дозволата се издава во соодветен број на примероци колку што има одобрено
поаѓања во возниот ред.
По барање на превозникот може да се издадат и повеќе примероци на дозволи
за регистрираниот возен ред.
За издавање на дозвола за линиски општински превоз на патници во општинскиот
патен сообраќај покрај решението и возниот ред, превозникот приложува и ценовник на
превозот за определената линија.
Член 4
Дозволата за општински линиски превоз на патници се издава најдоцна во рок од
30 дена од денот на поднесување на барањето.
Дозволата и возниот ред за вршење на општински линиски превоз на патници
се издава со рок на важење од 5 (пет) години.

Член 5
Барањето за издавање на дозвола за општински линиски превоз ќе биде одбиено
ако барателот:
 не достави одобрен и регистриран возен ред,
 во рок од 30 дена од денот на одобрување на возниот ред не поднесе барање за
издавање на дозвола,
 нема лиценца и извод од лиценца за секое возило пооделно за вршење на линиски
општински превоз на патници,
 нема доволен број на возила во сопственост (автобуси, минибуси, комби возила),
 нема најмалку по еден вработeн возач во редовен работен однос по возило.
Член 6
По истекот на рокот за кој е издадена дозволата од член 4 истата може да се
продолжи.
Кон барањето за продолжување на дозволата превозникот покрај доказите од
член 3 од оваа Одлука приложува и копија од издадена дозвола чие продолжување се
бара.




Член 7
Дозволата од член 4 од оваа Одлука нема да се продолжи ако:
истекол рокот на важење на лиценцата и изводот од лиценцата за секое возило
пооделно (со кои врши општински линиски превоз на патници),
не ги подмирил законските обврски во врска со вршење на превозот (данок, пензиско
и здрастевно осигурување),
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нема доволен број на возила во сопственост и најмалку по еден возач во редовен
работен однос по возило,
ако во текот на важење на дозволата извршил повреда на прописите, за техничката
исправност на возилата и времето на управување и одмор на возачите.

2.2 Одземање на дозволата за општински линиски превоз
Член 8
Дозволата за вршење на линиски општински превоз на патници може да му се
одземе на превозникот и пред истекот на рокот на важење ако:
8. престанал рокот на важење на лиценцата за вршење на линиски општински превоз на
патници,
9. превозникот не ги исполнува условите врз основа на кои е издадена,
10. на Барање на превозникот и
11. превозникот престанал да постои по други посебни прописи.
Член 9
Изгубена, оштетена или дотраена дозвола може да се замени со нова на барање
на превозникот.
Кон барањето за издавање на нова дозвола согласно став 1 од овој член
превозникот приложува доказ од кој може да се утврди дека истата е изгубена, дотраена
или оштетена.
3. Образец на дозвола
Член 10
Дозволата за општински линиски превоз на патници се издава на образец А-4
формат во бела боја (образец бр.1, од Правилникот за формата и содржината на
дозволата за општински линиски превоз на патници "Сл.весник на РМ бр.60 од
16.05.2007").
Образецот од став 1 на овој член на предната страна содржи:
Република Македонија, општина Македонска Каменица, број на дозволата од
евиденцијата на издадени дозволи, број на регистриран возен ред за линијата, сериски
број на дозволата, назив на дозволата:"дозвола за вршење на општински линиски превоз
на патници", назив и име на превозникот, седиште и адреса, рубрика во која се внесува
почетна и крајна станица, рубрика за назначување на место на влез и излез на патниците,
рок на важење на дозволата, место и датум на издавање, место за печат и потпис од
Градоначалникот на општината.

4. Критериуми за начинот на утврдување и одобрување возен ред за линија во
општинскиот линиски сообраќај и начин на негово одобрување
Член 11
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Возниот ред за определена линија за општински линиски превоз на патници го
утврдува превозникот на пропишан образец според критериуми определени со овој
правилник (Образец бр. 2 даден во прилог кон Одлуката).
Член 12
Возниот ред гласи на име на превозникот. Доколку превозот го вршат повеќе
заеднички превозници во возниот ред се наведуваат имињата на сите превозници.
Член 13
При утврдување на возниот ред за определена линија превозникот треба да води
сметка за временскиот интервал на поаѓање кој за општински возни редови изнесува:
Должина на линијата во км

Минимална временска разлика (минута)

патничи/директни

пред/после

пред/после

0-40 км

20

20

Поаѓање е време кое го означува почетокот на извршување на превозот на
почетната станица и на сите попатни станици наведени во возниот ред.
Во општинскиот линиски сообраќај за време на врвно оптоварување почнубајќи од
6.00 до 8.00 часот претпладне и од 14.00 до 17.00 часот попладне, временскиот интервал
може да се намали за 50 % за релации до 40 км.
При утврдување на возен ред за дирекна општинска линија не се земаат во
предвид возни редови за патнички линии.
Член 14
Местата на застанување во возниот ред за општински линиски превоз на патници
се утврдува со Одлуката за уредување на превозот во патниот сообраќај на подрачјето на
Општина Македонска Каменица донсена на советот на општина Македонска Каменица
под бр._____________ од 06.11.2009 година.
Член 15
Барање за одобрување на возните редови се поднесува до комисијата за
одобрување на возни редови.
Комисијата за одобрување на возни редови за определени линии ја формира
Градоначалникот на Општина Македонска Каменица.
Кон барањето за одобрување на возниот ред за определената линија,
превозникот треба да го наведе полниот назив на фирмата и да ја приложи следната
документација:
28. Копија од лиценцата за општински линиски превоз на патници;
29. Копија од регистрација на фирмата;
30. Решение за претежна дејност од Централниот регистар на РМ,
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31. Копија од сообраќајната дозвола за минимум едно возило во сопственост на
фирмата за една линија кое ги исполнува посебните техничко-експлоатациони
услови за вршење на одделни видови на превоз;
32. Копии од обрасците М1/М2 за вработените возачи во редовен работен однос по
возило;
33. Предлог на утврден возен ред (образец број 2) за определена линија;
34. Ценовник за предложен возен ред за линиски превоз на подрачјето на општината.
Член 16
Превозникот може да поднесе барање за одобрување на возен ред за патничка
линија, дирекна и брза линија.
Патничка линија е линија која има повеќе попатни станици. Брза линија е
линија која слегување и качување на патници се врши само на поглавни места. Дирекна
линија е линија која има само почетна и крајна станица без попатни станици.
Член 17
За нова линија или за промена на стара нема да се одобри возен ред ако истата со
веќе одобрена линија има две или повеќе заеднички станици а приложените поаѓања на
тие станици се со ист временски интервал.
Член 18
Доколку во постапката за одобрување на возен ред има барање со иста почетна и
крајна станица приоритет има превозникот со седиште во почетната станица.
Доколку за еден возен ред поднесат два или повеќе превозника, барањето за
возен ред се одобрува на превозникот кој прв аплицирал односно прв го поднел
барањето.
Член 19
Превозникот во рок од 15 дена од денот на приемот на решението со кое е
одобрен возниот ред поднесува барање за регистрирање на возниот ред и издавање на
дозвола.
Кон барањето за регистрација на возниот ред превозникот приложува:
 Одобрен возен ред во минимум 4 примероци и
 Доказ за платена административна такса за регистрација на возен ред.
Член 20
По барање на превозникот рокот на важење на возниот ред се продолжува.
Барањето за продолжување на возниот ред се поднесува до надлежниот орган
за сообраќај при Општина Македонска Каменица за возни редови за општински линиски
превоз на патници, најмалку 30 дена пред истекот на регистрацијата.
Член 21
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Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во "Службен гласник на
Општина Македонска Каменица".

Бр.07- 1604/1
06.11.2009 г
М.Каменица

Совет на ЕЛС 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 определување на тарифата на авто-такси превозот
на подрачјето на општина Македонска Каменица
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 1607/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.
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Врз основа на член 54 став 1 алинеја 4 и член 55 став 1 и 2 од од Законот за
превоз во патниот сообраќај ("Сл.весник на РМ број 68/04) и Законот за измена и
дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај ("Сл.весник на РМ бр.114/09")
Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 06.11.2009
година донесе:

ОДЛУКА
за определување на тарифата на авто-такси превозот на подрачјето
на општина Македонска Каменица

Член 1
Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за определување на тарифата на
авто-такси превозот на подрачјето на општина Македонска Каменица.
Член 2
Тарифа 1 за вршење на авто-такси превоз на подрачјето на општина Македонска
Каменица се определува за :
 Старт (почеток) на извршување на превозот......................................................20,00
ден.
 Изминат километар при возење...........................................................................15,00
ден.
 Чекање во траење од 1 минута..............................................................................3,00
ден.
Тарифа 2 за вршење на авто-такси превоз во време на ноќно возење (од 00.00
часот на полноќ до 05.00 часот наутро и за време на празнични денови):
1. Старт (почеток) на извршување на превозот......................................................20,00
ден.
2. Изминат километар при возење...........................................................................18,00
ден.
3. Чекање во траење од 1 минута..............................................................................3,00
ден.
* Заштитна цена до 1 км поминат при возење................................................................40,00
ден.
* За горе наведените тарифи час чекање чини 200 денари.
Член 3
Цената за извршениот превоз се наплатува врз основа на износот утврден со
фискалниот таксиметар, а според определената тарифа.
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Превозникот е должен на видно место над таксиметарот да го истакне ценовникот
со утврдени тарифи за чинење на превозот.
Член 4
Авто-такси превозниците се должни во рок од 1 месец од стапувањето во сила на
Одлуката за тарифата да извршат баждарење на таксиметрите според определената
тарифа.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во "Сл.гласник на Општина
Македонска Каменица".
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за
определување на тарифата на такси превозот на патници на подрачјрто на Општина
Македонска Каменица бр.07-740/1 од 24.11.2005 година.

Бр.07- 1608/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Совет на ЕЛС Македонска Каменица
Претседател,
Драган Димитровски дипл.рударски 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 Одлуката
1.Се
прогласува
Одлуката
за
определување
на
тарифа
за
опремување,одбележување и одржување на авто-такси стојалишта и станици и
одбележување и одржување на автобуски стојалишта на подрачјето на општина
Македонска Каменица
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 1605/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.
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Врз основа на член 54 и член 22 став 1 алинеја 6 од Законот за превоз во патниот
сообраќај ("Сл.весник на РМ број 68/04) и Законот за измена и дополнување на Законот
за превоз во патниот сообраќај ("Сл.весник на РМ бр.127/06 и 114/09") и член 62 став 1
одЗаконот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ бр.5/02"), Советот на општина
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 06.11.2009 година донесе:
ОДЛУКА
За определување на тарифа за опремување, обележување и
одржување на авто-такси стојалишта и станици и обележување
и одржување на автобуски стојалишта на подрачјето на
Општина Македонска Каменица

Член 1
Со оваа Одлука се определува Тарифата за опремувањето, обележувањето и
одржувањето на авто-такси станиците и стојалишта и опремувањето, обележувањето и
одржувањето на автобуските стојалишта на подрачјето на општина Македонска
Каменица.
Опремувањето, обележувањето и одржувањето на автобуските стојалишта, автотакси станиците и авто-такси стојалиштата ќе го врши ЕЛС Македонска Каменица или
правно лице на кое таа обврска ќе биде пренесена.
Член 2
Висината на Тарифата од член 1 на оваа Одлука се определува по возило, а со
важечност за сите видови на лиценци за општински превоз во патниот сообраќај кои
имаат рок на важечност од 4 (четири) години (табела 1).
Табела: 1
Вид на возило

Вид на превоз

Цена во денари

Патничко моторно возило
(4+1)

Авто-такси превоз на патници

8.000,00

Комби возило
(8+1)седишта

општински линиски превоз на
патници

12.000,00

Минибус, автобус
(16-25)седишта

општински линиски превоз на
патници

16.000,00

Автобус
(26-35) сседишта

општински линиски превоз на
патници

18.000,00

Автобус

општински линиски превоз на

22.000,00
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(36-54) седишта

патници

Комби возило
(8+1) седишта

посебен линиски превоз на
патници

12.000,00

Минибус, автобус
(9-25) седишта

посебен линиски превоз на
патници

16.000,00

Автобус
(26-35) седишта

посебен линиски превоз на
патници

18.000,00

Автобус
(36-54) седишта

посебен линиски превоз на
патници

22.000,00
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Член 3
Тарифата се наплаќа при издавање на извод од лиценца за секое возило и се
однесува за рокот на важење на лиценцата.
Во случај на замена на возило за кое веќе е платено надоместок, за новото возило
ќе се издаде извод на лиценца за рок на кој важел изводот на заменетото возило и се
прифаќа платениот надоместок за заменетото возило, а ќе се наплати административна
такса од 250 денари.
Член 4
Уплатените средства по оваа Тарифа се приход на Буџетот на ЕЛС Македонска
Каменица.
Член 5
Со донесување на Одлуката за определување на Тарифата за опремување,
обележување и одржување на авто-такси станиците и стојалишта и опремување,
обележување и одржување на автобуските стојалишта, престанува да важи Одлуката за
определување на цената на такси стојалишта, автобуски станици и стојалишта во јавниот
општински превоз на подрачјето на општина Македонска Каменица бр.07-269/2 од
14.03.2007 година.

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.07-1606/1
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Совет на ЕЛС Македонска 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 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- 1593/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на 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 општина
М.Каменица бр.4/2005) , Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на
ден 06.11.2009 година доесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Квартален извештај

Член 1
Се усвојува Кварталниот извештај Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица за перид
јануари-септември 2009 година.
Кварталниот извештај е составен дел на Одлуката.
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Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.

Бр. 07-1594/1
06.11.2009 г
М.Каменица

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

Бр.08- 1623/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на 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 општина
М.Каменица бр.4/2005) , а во врска со член 11 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за спречување на судир на интереси („Сл.весник на РМ “ бр.114/2009),
Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден 06.11.2009 година
доесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За Разрешување и именување на членови на Одборот за материјалнофинансиско работење на ЈП„Доминг“ М.Каменица
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Член 1
Од членови на Одборот за материјално финансиско работење на ЈП „ Доминг“
Македонска Каменица се разрешуваат:
1.Јовица Велиновски
2.Игор Ангеловски
3.Благица Ристовска
Член 2
За членови на Одборот за материјално- финансиско работење на ЈП„Доминг“
Македонска Каменица се именуваат:
1. Димче Веселиновски
2. Јулијана Николовска
3. Горданчо Пауновски
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во
Службен гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07- 1624/1
06.11.2009 г.
М.Каменица

Совет на ЕЛС Македонска 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 Решение
1.Се прогласува Решение за разрешување и именување на членови на Одборот за
материјално-финансиско работење 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- 1611/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.
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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 Македонска Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005) , а во врска со член 11 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за спречување на судир на интереси („Сл.весник на РМ “ бр.114/2009),
Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден 06.11.2009 година
доесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За Разрешување и именување на членови на Одборот за материјалнофинансиско работење на ЈП„Камена Река“ М.Каменица

Член 1
Од членови на Одборот за материјално финансиско работење на ЈП „ Камена
Река“ Македонска Каменица се разрешуваат:
1.Благој Стамболиски
2.Венцо Милчевски
3.Тони Велиновски

Член 2
За членови на Одборот за материјално- финансиско работење на ЈП„Камена Река“
Македонска Каменица се именуваат:
1. Стевка Димитровска
2. Димче Каранфиловски
3. Гоце Зафировски
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во
Службен гласник на општина Македонска Каменица.
Бр.07-1612/1
06.11.2009 г.
М.Каменица

Совет на ЕЛС Македонска 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:
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение
1.Се прогласува Решение 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- 1579/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на 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 општина
М.Каменица бр.4/2005) , а во врска со член 11 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за спречување на судир на интереси („Сл.весник на РМ “ бр.114/2009),
Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден 06.11.2009 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.Мице Бошкоски
2.Дарко Петровски
3.Јовица Велиновски
За членови на Управниот одбор на ЈОУДГ„Бамби“ Македонска Каменица се именуваат:
1.Драган Јовановски
2.Љупчо Трајановски
3.Јулијана Георгиевска

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во
Службен гласник на општина Македонска Каменица.
Бр.07- 1580/1
06.11.2009 г

Совет на ЕЛС Македонска Каменица
Претседател,
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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 Решение 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- 1581/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

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) член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица “
бр.4/2005) , а во врска со член 11 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
спречување на судир на интереси („Сл.весник на РМ “ бр.114/2009), Советот на ЕЛС
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 06.11.2009 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
Каменица од основачот се разрешуваат:
1. Ленче Митревска Донева
2. Драган Димитровски

во ОУ„кирил и Методиј“ Македонска
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За претставници на Училишниот одбор во ОУ„Кирил и Методиј“ Македонска
Каменица од основачот се именуваат:
1.Боге Јанковски
2.Јордан Димитровски
Член 2
Решението влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07- 1582/1
06.11.2009 г.
М.Каменица

Совет на ЕЛС Македонска 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 надомест на трошоците за електрична енергија на
ФК„Каменица –Саса“ М.Каменица
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 1597/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на 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 општина
Македонска Каменица бр.4/2005),Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата
одржана на ден 06.11.2009 година донесе:
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О Д Л У К А
За надомест на трошоците за електрична енергија
на ФК„ Каменица-Саса“М.Каменица
Член 1
На Фудбалскиот клуб „Каменица-Саса“ од Македонска Каменица , трошоците за
потрошена електрична енергија во износ до 3000,оо денари месечно ќе ги надоместува
ЕЛС Македонска Каменица.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен
гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-1598/1
06.11.2009 г
М.Каменица

Совет на ЕЛС Македонска 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 потпишување на Меморандум за соработка
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 1609/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на 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 општина
Македонска Каменица бр.4/2005),Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата
одржана на ден 06.11.2009 година донесе:
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О Д Л У К А
За потпишување на Меморандум за соработка
Член 1
Со општина Касине, Република Италија , ЕЛС Македонска Каменица ќе потпише
Меморандум за соработка.
Советот на ЕЛС Македонска Каменица го овластува Градоначалникот , м-р Дарко
Митевски да го потпише Меморандумот за соработка со општина Касине при неговата
протоколарна посета на ЕЛС Касине, Република Италија.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.
Бр.07- 1610/1
06.11.2009 г
М.Каменица

Совет на ЕЛС Македонска 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 Решение
1.Се прогласува Решение за именување на членови на УО на СОУ„ МИЛЕ
ЈАНЕВСКИ ЏИНГАР“ М.Каменица
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 1615/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.
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Врз основа на член 39 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
средно образование ( „Сл.весник на РМ бр. 67/2004), 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 општина Македонска Каменица бр.4/2005),Советот на ЕЛС
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 06.11.2009 година донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За именување на членови на УО на
СОУ„МИЛЕ ЈАНЕВСКИ ЏИНГАР„ М.Каменица
Член 1
За членови на Училишнио одбор на Средното општинско училиште „МИЛЕ
ЈАНЕВСКИ ЏИНГАР“ Македонска Каменица од основачот се именуваат:
1.Роза Стоименовска
2.Лилјана Кожинкова
3.Виктор Ристовски
Член 2
Решението влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во службен
гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-1616/1
06.11.2009 г.
М.Каменица

Совет на ЕЛС Македонска 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 усвојување на барање
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 1599/1

Градоначалник
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М-р Дарко Митевски с.р.

Врз 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 општина Македонска
Каменица бр.4/2005),Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден
06.11.2009 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на барање

Член 1
Се усвојува Барањето од група на граѓани со место на живеење на улица Пиринска
бр.11 и улица Пиринска бр.9 во Македонска Каменица, за решавање на проблемот со
легализација на објектите на наведената адреса.
Член 2
Се задолжуваат вработените во Одделението за урбанизам и градежништво при
ЕЛС Македонска Каменица, да постапат по барањето, согласно позитивните законски
прописи и за крајниот исход ги известат барателите .
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-1600/1
06.11.2009 г.
М.Каменица

Совет на ЕЛС Македонска 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 усвојување на Годишна програма
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2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 1587/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз 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 општина Македонска
Каменица бр.4/2005),Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден
06.11.2009 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Годишна програма

Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ „ Бамби “ Македонска
Каменица за учебната 2009/2010 година.
Годишната програма за работата на ЈОУДГ„Бамби“ М.Каменица за учебната
2009/2010 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.

Бр. 07-1588/1
06.11.2009 г.
М.Каменица

Совет на ЕЛС Македонска 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
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За прогласување на Одлука
1.Се прогласува Одлуката за усвојување на Развојни програми на Буџетот 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- 1601/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на 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 општина
Македонска Каменица бр.4/2005),Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата
одржана на ден 06.11.2009 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Развојни програми на Буџетот на ЕЛС
Македонска Каменица
Член 1
Се усвојуваат Развојните програми на Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица за
2010 година.
Развојните програми се составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-1602/1
06.11.2009 г
М.Каменица

Совет на ЕЛС Македонска 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
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За прогласување на Заклучок
1.Се прогласува Заклучокот за усвојување на Предлог за воспоставување на
меѓуопштинска соработка
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 1585/1
06.11.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на 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 општина
Македонска Каменица бр.4/2005),Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата
одржана на ден 06.11.2009 година донесе:
З А К Л У Ч О К
За усвојување на Предлогот за воспоставување на
меѓуопштинска соработка
Член 1
Се усвојува Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка, поднесен
од Градоначалникот на општина Кочани.
Член 2
Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен
гласник на на општина Македонска Каменица.

Бр.07-1586/1
06.11.2009 г
М.Каменица

Совет на ЕЛС Македонска Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.

