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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 Oдлука

1.Се прогласува Одлуката За организацијата, делокругот и начинот на извршување
на задачите на општинската администрација 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- 1794/1 Градоначалник

10.12.2009г.           М-р Дарко  Митевски

М.Каменица

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за локална самоуправа  („ Службен
весник на Република Македонија “ бр.5/2002), а согласно Уредбата за начелата за
внатрешна организација на органите на државната управа („Службен весник на
Република Македонија бр.105/2007), Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата
одржана на ден 10.12.2009 год. донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на општина Македонска Каменица

Основни одредби
Член 1

Со оваа Одлука се утврдува внатрешната организација,делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската администрација на општина Македонска
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Каменица, видовите на организационите облици,условите за нивно образување и
раководење со нив.

Член 2

Внатрешната организација на општинската администрација на општна Македонска
Каменица се утврдува возависност од надлежностите на Општината утврдени со Закон,
групирањето на работите и задачите според видот,обемот,сложеноста, нивната
меѓусебна сродност и поврзаност, како и  други услови потребни за утврдување на
внатрешната организација.

Видови на организациони единици на општинската администрација

Член 3

За извршување на работите од надлежност на Органите на Општината, во
општина Македонска Каменица се организира општинска администрација.

Општинската администрација на општина Македонска Каменица се организира во
5 (пет) Одделенија и Територијалната противпожарна единица како посебна
организациона единица.

Член 4

Одделение се образува заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани
подрачја од надлежност на Општината со цел непосредно извршување на: нормативно
правни работи, управување со човечки ресурси, стручно-аналитички, управни, управно-
надзорни, информативно-документарни, информативно-комуникациски, оперативни,
материјално-финансиски, инвестициски, информатичко-технолошки, стручно-
административни како и други работи што се извршуваат во Органите на Општините.

Член 5

Општинската администрација на Општина Mакедонска Каменица се организира во
следните одделенија и Територијалната противпожарна единица.
1.Одделение за човечки ресурси, правни и општи работи
2.Одделение за финансии, вуџет, даноци, јавни дејности и локален економски развој
3. Одделение за урбанизам, уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на
животната средина
4. Одделение за внатрешна ревизија
5.Одделение за инспекциски надзор

Територијална противпожарна единица
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Делокруг и начин на извршување на задачите

Член 6
 Одделението за човечки ресурси, правни и општи работи ги врши следните задачи: води
постапка за вработување во општинската администрација, врши управување и
спроведување на надлежностите за развојот на органот,информативниот систем за
човечки ресурси, односите меѓу вработените,  воведување во работа на
нововработените, планира обуки и стручно усовршување на општинската
администрација, води персонална и кадровска евиденција, се грижи за спроведување  на
законите за унапредување на човечките ресурси , предлага политики за управување со
човечките ресурси во општината, предлага Програма за обука за државните службеници
и води евиденција за обуките, соработува со Агенцијата за државни службеници, води
дисциплински постапки, ги врши работите што се однесуваат на изготвување на одлуки и
други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот, дава
мислење на актите од аспект на нивната законитост, регулирање на имотно-правните
односи,застапување на општината по претходно овластување на Градоначалникот пред
судовите и другите државни органи во РМ, ги следи и применува законите, прописите и
општите акти за канцелариско и архивско работење, врши и други помошно технички
работи и работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Член 7
Одделението за финансии,буџет, даноци, јавни дејности и локален економски

развој ги врши работите што се однесуваат на : подготвување на буџетот и завршната
сметка, како и други активности од областа на финансирањето, води евиденција за
имотот на општината, поднесува извештаи за состојбите на сметките на општината,ги
следи и применува законските прописи од областа на финсиското и материјалното
работење, врши пресметка и води евиденција за наплатата на даноците, таксите и
надоместоците на подрачјето на општината, изготвува проекти и програми за локален
економски развој и регионалниот економски развој во соработка со другите општини во
регионот, ги координира работите помеѓу локалната самоуправа и примарната
здравство,образованието,културата,социјалната заштита и други општествени дејности
предвидени со Законот за локална самоуправа, врши и други работи кои ќе му бидат
доверени од страна на советот и Градоначалникот на општината.

Член 8
Одделението за урбанизам, уредување и одржување на градежното земјиште и

заштитата на животната средина ги врши следните работи:изготвува и реализира
програми за изградба,одржување и заштита на локалните патишта и  улици, изработува и
реализира програма за јавното осветлување на подрачјето на општината, покренува
иницијативи и предлози за измена и дополнување на деталните урбанистички планови, ги
следи состојбите и организира изградба , реконструкција и одржување на јавното
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зеленило, фонтаните, дрворедите и друга комунална опрема поставена на улиците и на
другите јавни површини, презема мерки за заштита и спречување за загадување на
водата, воздухот и земјиштето, изготвува и издава одобренија за градба на објекти од
локално значење утврдени со закон, врши и други работи што ќе бидат ставени во негова
надлежност со акт на Советот и на Градеоначалникот на општината.

Член 9

4.Одделението за внатрешна ревизија: врши внатрешна ревизија согласно законот и
со системот и процедурите за внатрешната ревизија воспоставени од општината согласно
меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени
од Министертството за финансии, подготвува годишен план за внатрешна ревизија и по
одобрувањето на Градоначалникот на општината го обезбедуива неговото спроведување и
следење, доставува извештаи за извршената ревизија до градоначалникот и Советот на
општината, подготвува квартални и годишни извештаи за работењето на внатрешната
ревизија до градоначалникот и советот на општината, , врши оценување на внатрешните
фактори на ризик и давање совети на градоначалникот на општината за намалување на
факторите на ризик врз основа на анализи од работењто, ја утврдува и оценува
економичнота, ефикасноста и ефективноста  во работењето на системите за финансиско
управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на општинската
администрација, ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената
евиденција и финансиските извештаи, ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со
законите, подзаконските  и актите на органите на општината.

Член 10
5.Одделението за инспекциски надзор врши инспекциски надзор и контрола на

спроведувањето на законските прописи од областа на комуналните работи,врши
инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на
заштитата на животната средина, врши инспекциски надзор и контрола на
спроведувањето на законските прописи од областа на градежништвото и урбанистичкото
планирање, врши инспекциски работи и контрола во образованието  и спортот, врши
инспекциски работи и контрола во остварувањето на општинските даноци и такси, врши и
други работи доверени од Советот и Градоначалникот.

Член 11
Општинската администрација врши работи делегирани од Органот на државната

управа во согласност со Закон.

Раководење со организационите единици

Член 12
Со општинската администрација раководи Градоначалникот на општината.
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Со одделението раководи раководител на Одделение.Во случај на отсуство или
спреченост на раководителот на Одделението, го заменува стручен државен службеник
со највисоко звање во Одделението, кој ќе го определи Градоначалникот.

Со територијалната противпожарна единица раководи командир на ТППЕ. Во
случај на отсуство илиспреченост на командирот го заменува заменик на командирот.

Член 13
Вкупниот број на вработени и распоредот по звања и работни места го утврдува

градоначалникот на општината со равилник за систематизација на работните места на
општинската администрација.

Преодни и завршни одредби

Член 14
Со денот на влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за

организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на општина Македонска Каменица бр.07-330/1 од 21.03.2008 година.

Член 15

Оваа  Одлука влегува во сила 8(осмиот) ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на општина М.Каменица, а ќе се применува по добивањето на согласност од
Агенцијата за државни службеници.

Бр.07-1795/1
10.12.2009 г. Совет на ЕЛС М.Каменица
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
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1.Се прогласува Одлуката За потврдување на статусот и својството на член на
ЗЕЛС 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- 1784/1 Градоначалник

10.12.2009г.           М-р Дарко  Митевски

М.Каменица

Врз основа на член 15, а во врска со член 81  став 2 од Законот за локална
самоуправа („ Сл.весник на РМ “ бр.05/2002) и член 21 од Статутот на општина
Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица„ бр.4/2005), Советот на ЕЛС
Македонска Каменица на седницата одржана на ден  10.12.2009 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За потврдување на статусот и својството на член на

ЗЕЛС на општина Македонска Каменица

Член 1

Со оваа Одлука се потврдува статусот и својството на член во Здружението на
општини „Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија -
ЗЕЛС“ на општина Македонска Каменица.

Оваа Одлука се донесува заради упис на Здружението на општини „ Заедница на
единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС“ (понатаму во
текстот само како  ЗЕЛС) во Централниот регистар на Република Македонија во
согласност со Закон.

Член 2

Општината Македонска Каменица и понатаму го продолжува својството член на
ЗЕЛС под условите утврдени со Статутот и другите акти со кои се итврдува
организацијата и делокругот на работата на Здружението на општините „Заедница на
единиците на локалната самоуправа на Република Македонија-ЗЕЛС“ .
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Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-1785/1
10.12.2009 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 Решение

1.Се прогласува Решението За определувањечлен во Заедничката комисија за
подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка и
предлозите на актот со кои ќе се оснава Регионално тело за управување со отпад

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

Бр.08- 1783/1 Градоначалник

10.12.2009г.           М-р Дарко  Митевски

М.Каменица
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Врз основа на член 8 став 1 од Законот за меѓуопшптинска соработка(„Сл.весник
на РМ“ бр.79/2009), а во согласност со усвоениот Предлог за воспоставување на
меѓуопштинска соработка со општините од Источниот плански регион заради формирање
на регионално тело за управување со отпад, Советот на општина Македонска Каменица
на седницата одржана на ден  10.12.2009 г.  го донесе  следното:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
За определувањечлен во Заедничката комисија за подготовка на предлог на актот
за воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлозите на актот со кои ќе се

оснава Регионално тело за управување со отпад

I

Даниела Митревска, вработена во ЕЛС Македонска Каменица се определува за
член од Општина Македонска Каменица, во заедничката комисија за подготовка на
предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлозите на актите
со кои ќе се основа Регионално тело за управување со отпад.

II

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

Бр.07-1783/1 Совет на ЕЛС М.Каменица
10.12.2009 г.              Претседател
М.Каменица      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:
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За прогласување на Заклучок

1.Се прогласува Заклучокотза усвојување на информацијата за имплементација на
Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на
Република Македонија на локално и регионално ниво

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

Бр.08- 1790/1 Градоначалник

10.12.2009г.           М-р Дарко  Митевски

М.Каменица

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
10.12.2009 година донесе:

З А К Л У Ч О К
За усвојување на Информација

Член 1

Советот на Општина Македонска Каменица ја разгледа и усвои „Информацијата за
имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и
катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво“.

Советот на општина Македонска Каменица ги задолжува одговорните лица за
превенција и справување со кризна состојба во општина да во соработка со
претставникот од Регионалниот центар за управување со кризи пристапат со
спроведување на платформа во месните и урбаните заедници во општината.
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Советот на општина Македонска Каменица му предлага на градоначалникот да
одржи конститутивна седница на Локалниот совет на Националната платформа.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен
гласник на Општина Македонска Каменица.

Бр.07-1791/1 Совет на ЕЛС М. Каменица

10.12.2009 г.        Претседател

М.Каменица  Драган Димитровски дипл.руд.инг

И  Н  Ф  О  Р  М  А  Ц  И Ј  А

За имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од
несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво

1. ВОВЕД
Центарот за упаравување со кризи во периодот помеѓу декември/2007-април/2009

година  ги реализира потребните активности за воспоставување на Националната
платформа на Република Макердонија за намалување на ризици од несреќи и
катастрофи согласно смерниците на ООН и HJOGO рамката од 2005 година.

Со информацијата за воспоставување на Националната платформа за намалување
на ризици од несреќи и катастрофи, бр.19-1491/1 од 03.03.2009 година, Центарот за
управување со кризи ја извести Владата на Република Македонија, која на 63- тата
седница одржана на 21.04.2009 година ја усвои Информацијата, како рамка за
функционирање на меѓуресорската соработка и координација во тој домен.

Со Воспоставувањето  на националната платформа, Република Македонија станува
единаесета земја во Европа (од 44) што тоа го има постигнато,што само по себе налага
обврска за континуирана и темелна работа.

2. ЦЕЛИ
Основната цел на Националната платформа е управување со кризи преку ефективно

и ефикасно искористување на расположливите ресурси и капацитети, како инструмент за
намалување на ризичните фактори, идентификација, процена и мониторинг на ризици,
градење на култура на безбедност и јакнење на подготвеноста за справување со
катастрофи на сите нивоа. Како мултиресорски  национален механизам, Националната
платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи служи како промотор на
принципите на намалување на ризици на национално и локално ниво.

Целта е да обезбеди интегриран, ефикасен и ефективен пристап за превенција, рано
предупредување, справување и надминување на последици од природни и од човек
предизвикани несреќи и катастрофи, притоа обезбедувајки функционално единство на
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државната власт, локалната самоуправа, невладиниот сектор, академската и бизнис
заедницата.

3. СТРУКТУРА
Координативно -стручна и техничко- стручна подршка на Националнатаплатформа

врши Центарот за управување со кризи.Центарот е тело на Владата кое има стратешка
позиција во системот за управување со кризи.ЦУК работеше на формирањето на
Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи во
согласност со упатствата на Меѓународната  стратегија за намалување на катастрофи на
Обединетите нации (УН/ИСДР), која беше официјализирана од страна на Владата на
Република Македонија.

3.1.Платформи
Во постапка е формирање на 21 специјализирана платформа, секоја од нив

покривајки специфични ризици и опасности.поединечните платформи ќе овозможат
синергија и обединување на ресурсите, знаењето и умеењето на државната власт,
локалната самоуправа,невладиниот сектор,академската заедница, бизнис заедницата и
цивилното општество, а во доменот на:  превенција и справување со епидемии;
медицински третман во контекст на масовни повреди при настанати несреќи и
катастрофи; ментална хигиена и психијатриски третман ( во контекс на претрпен стрес и
трауми при настанати несреќи и катастрофи); безбедност на храна и вода;  превенција и
справување со еко-хазард и АБХ контаминација;  заштита на природни реткости и
вредности; превенција и справување со епизоотии; превенција и спасување со
епифитотии; превенција и справување со шумски пожари; координација при екстремно
високи температури и суша; координација при екстремно високи температури и суша;
координација при поројни врнежи од дожд,силни ветрови и град; справување со поплави
и слечишта; справување со земјотреси; координација при екстремно ниски температури,
мраз,обилни врнежи на снег и снежно невреме; превенција и справување со ризици во
домен на критична комунална инфраструктура; превенција и справување со ризици во
доменот на загрозување на јавни и станбени објекти; безбедност на сообраќајната
инфраструктура и справување со последици од големи сообраќајни несреќи и
катастрофи; превенција и справување со последици во домен на критична
инфраструктура-телекомуникации и информатички мрежи; превенција и справување со
последици од несреќи во домен на критична инфраструктура-енергетика: координација
при несреќи во рудници; заштита на културно материјално наследство.

За секоја од платформитесе воспоставува посебен механизам за координација што во
потесен состав би го чинеле овластени претставници од предметно – надлежните
министерства,органи на државна управа и органи во соста (службите за инспекциски
надзор), додека во проширен состав би имало и претставници на  сите други релевантни
чинители за третирање на конкретниот ризик, односно настанатата непогода и
катастрофа (како што се , на пример, јавните претпријатија,установи ислужби;единиците
на локалната самоуправа претѕставени од ЗЕЛС; Црвениот крст: невладините
организации и професионални здруженија:академската заедница претставена од
заедницата на универзитети; бизнис заедницата претставена   од Стопанската комора на
Република Македонија, вклучително и осигурителните  друштва; Националната мрежа на
лаборатории; како и радио и ТВ дифузерните куќи)

Во рамките  на секоја од платформите ,се предвидува да бидат развиени бази на
податоци за: (а) карактеристиките на случувањата во Република Македонијаи во
нејзиното окружување,а се од значење за следење и третирање на ризиците и
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опасностите за кои платформата е воспоставена; (б) ресурсите (човечки и материјално-
технички) во Република Македонија што се од значење за следење и третирање на
ризиците и опасностите за кои платформата е воспоставена.

Воедно,во рамките на секоја од поединечните платформи се очекува да бидат
изготвени: стратегија за справување со ризиците и опасностите за кои платформата е
воспоставена; методологија за проценка на конкретни ризици и опасности; проценка на
конкретните ризици и опасности поради кои е воспоставена платформата; методологија
замапирање на ризични точки и ризични околности; методологија за мониторинг
(следење на состојби) во врска со истите; сценарија за можен развој на настани во
насока на предизвикување несреќа или катастрофа; планови за дејствување на
чинителите на платформата во сите фази; стандардни оперативни процедури според
кои: (а) се извршуваат рутински активности како дел од редовните подготовки и следење
на состојбите; (б) се кативира секој од чинителите пооделно во контекст на настанатата
ситуација различна од редовната;(в) се обезбедува интероперабилност на различните
чинители во контекст на настанот.

Воедно, заради обезбедување функционалност на Националната платформа и заради
минимизирање на трошоците  и максимизирање на ефектите, во фаза на изработка се
механизмите за координација со министерствата и органите на државната управа кои би
обезбедиле:

- Нормативно-правно усогласување
- Координација во однос на финансиите и набавјите
- Координација при управувањето со човечки ресурси
- Инспекцискиот надзор
- Информатичко-комуникациското вмрежување(со единствена ГИС платформа и

компатибилен документ менаџмент систем
- Односите со јавноста и креирање на јавното мислење
- Меѓународната соработка,
- ИСО/ПАС 22399 стандардизација.

3.2.Чинители на Националната платформа
Во рамките на Националната платформа се следните чинители:
- Министерства, самостојни орани на државна управа и органи во состав;
- Оргни и организациони единици за вршење инспекциски надзор
- Независни регулаторни тела
- Единици на локална самоуправа
- Академска заедница
- Образование и оспособување на кадри
- Истражување и експертиза
- Национлна мрежа на лаборатории
- Невладини и хуманитарни организции и професионални здруженија
- Бизнис заедница
- Верски заедници

4. Имплементација на Националната платформа на локално и регионално ниво
(Прилог број 1)

Согласно заклучоците на осмата седница на Управувачки комитет (прва седница
на Управувачки комитет во проширен состав) се формираат локални совети на
Националната платформа со кои претседаваат Градоначалниците на општините.
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Локалниот совет на националната платформа го сочинуваат:
- Локлниот совет за превенција
- Претседателите на месните и урбаните заедници на општината
- Претставник од Центарот зауправување со кризи
- Претставник од Дирекцијата за заштита и пасување

Локалниот совет на Националната платформа ќе врши:
- Локална проценка на ризикот и опасноста со која се соочува  општината
- Ги координира ресурсите и активностите во рамките на општините
- Ги организира граѓаните во местото на живеење
- Остварува соработка и координација со другите општини во рамките на

конкретниот регионален совет на Националната платформа.

Што се однесува до претседателите на месните односно урбаните заедници, тие
во контекст на Националната платформа треба да:

- Одржуваат редовна комуникација со градоначалникот и претставникот на
Центарот за управување со кризи

- Ги следат во месната односно урбаната заедница состојбите што можат да бидат
ризик по животот, здравјето и имотот на граѓаните и инфраструктурата на
општината

- Организираат активности за информирање и оспособување на граѓаните во
месната односно урбаната заеднца за превенција и за учество  во справување со
настанати несреќи и катастрофи

- Ги организираат граѓаните и ги координираатактивностите во месната односно
урбаната заедница во случај  на настанати несреќи и катастрофи

Дополнително на активирањето на локалните совети на Националната
платформа платформа, согласно споменатите одлуки, се предвидува
воспоставување и на Регионални совети на Националната платформа , во состав:

- Градоначалници од општините во зоната на одговорност на главниот регионален
центар за управување со кризи

- Претставник на министерството за внатрешни работи
- Претставник за министерството за здравство
- Претставник на министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство
- Претставник на министерството за животна средина и просторно планирање
- Претставник на министерството за транспорт и врски
- Претставник за министерството за образование и наука
- Претставник на министерството за финансии
- Претставник на Центарот за управување со кризи
- Претставник на Дирекцијата за заштита и спасување

Надлежностите на Регионалните совети на Националната платформа (Прилог
број 1) :
- Да го организираат вршењето процена на ризикот и опасноста кога тоа ги

надминува локалните ресурси за справување
- Да ги координираат ресурсите и активностите на локалните самоуправи во

реегионален контекст
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- Да остваруваат координација со надлежните органи на државно ниво

Зоната на одговорност на Регионалните совети на Националната платформа се
поклопува со регионалната организација на Министерството за внатрешни работи и
на Центарот за управување со кризи.Со Регионалниот совет на националната
платформа претседава , за период од 6 месеци, еден од градоначалниците по
ротирачки принцип, по азучен редослед на општините.

Врз основа на горе изнесеното Центарот за управување со кризи на советот
на општина Македонска Каменица и предлага да ги донесе следниве,

ПРЕДЛОГ -  ЗАКЛУЧОЦИ

1.Советот на Општина Македонска Каменица ја разгледа и усвои
„Информацијата за имплементација на Националната платформа за намалување
на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и
регионално ниво“.

2.Советот на општина Македонска Каменица гои задолжува одговорните лица
за превенција и справување со кризна состојба во општина да во соработка со
пшретставникот од Регионалниот центар за управување со кризи пристапат со
спроведување на платформа во месните и урбаните заедници во општината.

3.Советот на општина Македонска Кам еница му предлага на градоначалникот
да одржи конститутивна седница на Локалниот совет на Националната
платформа.

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 прекугранкична соработка со општина
Белица,Република Бугарија
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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- 1778/1 Градоначалник
10.12.2009г.           М-р Дарко  Митевски
М.Каменица

Врз основа на член 14  од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
Република Македонија “ 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  10.12.2009 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За прекугранична соработка

Член 1
ЕЛС Македонска Каменица ќе оствари прекугранична соработка со општина

Белица, Република Бугарија.
Целта на соработката е имплементација на проектот „Охрабрување на

социјалната кохезија во општините Белица и Македонска Каменица“ кој има за цел
решавање на проблемите на социјално ранливите групи кои живеат во двете општини.

Член 2
Согласно Програмата за прекуграничната соработка , средствата  ќе се исплатат

од Буџетската линија на Европската Унија  бр. 2007СВ16IРО007-2009-1.
Бараната сума за финансирање на проектот е 300.000 ЕВРА.

Член 3
Конкретната цел на проектот во општина Македонска Каменица е адаптација на

просторија за трпезарија за корисниците на народната кујна како и набавка на специјално
возило за дистрибуција на храна до корисниците на народната кујна кои не се во можност
консумирањето на храната да го вршат во трпезаријата во Македонска Каменица

Намената на адаптираната просторија нема да се менува во наредните 5(пет)
години  од  завршувањето на проектот.

Член 4
Општина Македонска Каменица, Република Македонија и општина Белица,

Република Бугарија ќе бидат партнери во проектот за  насочување кон социјално
зближување помеѓу двете  општини.

Се овластува Градоначалникот на Општина Македонска Каменица да го потпише
Меморандумот за соработка (партнерство) помеѓу општина Македонска Каменица и
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општина Белица и да ги спроведе сите понатамошни дејствија за спроведување на
проектот.

Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен

гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.07-1779/2 Совет на ЕЛС М.Каменица
10.12.2009 г. Претседател
М.Каменица Драган Димитровски дипл.руд.инг.

Врз основа на член 14 од Законот за локална самоуправа,  (Службен весник весник
на РМ  бр.5 / 2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица ( службен гласник
на Општина Македонска Каменица бр.. 4 / 2005), Советот на ЕЛС Македонска Каменица
на седницата  одржана  на  ден 10.12.2009 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За прекугранична соработка

Член 1

ЕЛС Македонска Каменица ќе оствари прекугранична  соработка со Заедницата
центар  "Георги Тодоров" - Општина Белица, Република Бугарија.
Целта на соработката е на реализација на проектот "Подготовка на техничка
документација за реконструкција и реновирање на културни и религиозни центри во
општините и Македонска Каменица Белица", која вклучува и изработка на техничка
документација за реконструкција и изградба на зграда на КИЦ "Романса" М Каменица и
културно-верски објекти во Белица.

Член 2

Согласно Програмата за прекуграничната соработка , средствата  ќе се исплатат
од Буџетската линија на Европската Унија  бр. 2007СВ16IРО007-2009-1.

Максималната сума, неопходнa за финансирањето на проектот е 50,000 евра.
Член 3

Конкретната цел на проектот во општина Македонска Каменица е подготовка на
техничката документација, во која ќе има планови за проширување и изградба на нови
простории за развој и промоција на културните услуги што општината ги нуди на своите
граѓани.

Член 4
Општина Македонска Каменица, Република Македонија и Заедницата центар

"Георги Тодоров" и Општина Белица, Република Бугарија ќе бидат партнери во проектот,
со цел подготовка на техничка документација за реконструкција и објектите од јавен
интерес.
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Градоначалник на општина Македонска Каменица е овластен да го потпише
меморандум за соработка (партнерство) меѓу општина Македонска Каменица, и
Заедницата центар "Георги Тодоров" , Општина Белица и да ги спроведе сите идни
активности за имплементација на проектот.

Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен

гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.07-1779/1 Совет на ЕЛС М.Каменица
10.12.2009 г. Претседател
М.Каменица 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 Одлука за прекугранична соработка со општина Симитлии,
Република Бугарија

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

Бр.08- 1776/1 Градоначалник

10.12.2009г.          М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица
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Врз основа на член 14  од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
Република Македонија “ 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  10.12.2009 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За прекугранична соработка

Член 1
ЕЛС Македонска Каменица ќе оствари прекугранична соработка со општина

Симитлии, Република Бугарија.
Целта на соработката е уредување на селско туристичкиот  комплекс во с.Цера,

општина Македонска Каменица.

Член 2
Согласно Програмата за прекуграничната соработка , средствата  ќе се исплатат

од Буџетската линија на Европската Унија  бр. 2007СВ16IРО007-2009-1.
Бараната сума за финансирање на проектот е 300.000 ЕВРА.

Член 3
Целта на проектот  за уредување на селско туристичкиот комплекс во с.Цера,

општина Македонска Каменица предвидува изградба на пристапен пат во должина од
1200 м, адатптација на веќе изградени згради за сместување и престој на туристи и
изградба на урбана опрема (изградба на пешачки патеки, корпи за отпадоци,
осветлување, клупи за седење и слично) за развој на селски  и алтернативен туризам,
размена на искуствата помеѓу двете општини и размена на туристи.

Намената на адаптираниот простор  нема да се менува во наредните 5(пет) години
од  завршувањето на проектот.

Член 4
За реализација на овој проект  општина Македонска Каменица е водечки партнер.
Се овластува Градоначалникот на Општина Македонска Каменица да го потпише

Меморандумот за соработка (партнерство) помеѓу општина Македонска Каменица и
општина Симитлии и да ги спроведе сите понатамошни дејствија за спроведување на
проектот.

Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен

гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.07-1777/1
10.12.2009 г. Совет на ЕЛС М.Каменица
М.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 Одлука

1.Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на
КИЦ„Романса“ Македонска Каменица

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

Бр.08- 1786/1 Градоначалник
10.12.2009г.           М-р Дарко  Митевски с.р.
М.Каменица

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица („Сл.гласник на ЕЛС
М.Каменица“ бр.4/2005) Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на
ден  10.12.2009 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А

За одобрување на финансиски средства на КИЦ„Романса“

Македонска Каменица

Член 1

На културно-информативниот центар „Романса“  од Македонска Каменица му се
одобруваат парични средства во износ од 120.000,00 денари од Буџетот на ЕЛС
Македонска Каменица.
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Член 2

Средствата предвидени во член 1 на оваа Одлука се наменети за покривање на
трошоците за  Новогодишните и Божиќните празници ( изработка на календари,
организиран дочек на Нова Година   на жителите на ЕЛС М.Каменица и слично )

Член 3

Се задолжува ВД Директорот на КИЦ„Романса“ Македонска Каменица да достави
финансиски извештај за потрошените средства до Советот на ЕЛС Македонска Каменица.

     Член 4

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

Бр.07-1787/1

10.12.2009 г Совет на ЕЛС М.Каменица

М.Каменица          Претседател

 Драган Димитровски дипл.руд.инг.с.р.

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За прогласување на Одлука

1.Се прогласува Одлуката за разгледување на барање

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
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Бр.08- 1775/1 Градоначалник

10.12.2009г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

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 разгледување на барање

Член 1
Се разгледа  барањето од  Љубомир  Николовски од Македонска Каменица за

пристап до куќата  на ул.Осоговска од левата страна .

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 го известат барателот .

Член 3

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

Бр.07-1800/1

10.12.2009 г. Совет на ЕЛС Македонска Каменица

М.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 Одлука

1.Се прогласува  Одлуката за одобрување на паричен надоместок на Боксерската
федерација

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

Бр.08- 1792/1 Градоначалник

10.12.2009г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

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
10.12.2009 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А

За одобрување на финансиски средства
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Член 1

На Боксерската федерација на Република Македонија, за организација на
полуфинален натпревар на 16 (шеснаесетото) Државно поединечно првенство во бокс
2009 година , за сениори, јуниори и кадети , кој ќе  се одржи  во Македонска Каменица, а
ќе се исплатат 20.000,00 (дваесет илјади) денари.

Член 2

Средствата ќе се исплатат од Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица.

Член 3

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

Бр.07-1793/1 Совет на ЕЛС Македонска Каменица

10.12.2009 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
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За прогласување на Одлука

1.Се прогласува Одлуката за давање на согласност на систематизацијата 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- 1788/1 Градоначалник

10.12.2009г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

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
10.12.2009 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А

За давање на согласност  на систематизацијата на ЈП„Камена Река“
Македонска Каменица

Член 1

Советот на ЕЛС Македонска Каменица дава согласност на Систематизацијата на
работни места на ЈП „ Камена Река“ Македонска Каменица бр. 0202-129/1 од 30.10.2009
година.

Член 2

Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.
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Бр.07-1789/1

10.12.2009 г Совет на ЕЛС Македонска Каменица

М.Каменица        Претседател

                         Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За прогласување на Решение

1.Се прогласува Решението за формирање на комисија за изработка на Програма
за работа на Советот за 2010 г

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

Бр.08- 1773/1 Градоначалник

10.12.2009г.           М-р Дарко  Митевски с.р.

М.Каменица

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
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Каменица бр.4/2005),Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден
10.12.2009 година донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
За формирање на Комисија

Член 1

Се формира Комисија во состав:

1.Драган димитровски
2.Дарко Петровски
3.Јовица Велиновски
4. Тони Велиновски
5.Игор Ангеловски

Член 2

Комисијата од член 1 на ова Решение треба да изготви Предлог-Програма за
работа на Советот на ЕЛС Македонска Каменица  за 2010 година и истата ја достави до
Советот .

Член 3

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

Бр.07-1774/1 Совет на ЕЛС М. Каменица

10.12.2009        Претседател

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

За прогласување на Одлука

1.Се прогласува  Одлуката за усвојување на Буџет

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

Бр.08- Градоначалник

10.12.2009г.           М-р Дарко  Митевски

М.Каменица

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
10.12.2009 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Буџетот
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Член 1
Советот на ЕЛС Македонска Каменица го усвоу Буџетот на Општина Македонска

Каменица за 2010 година.
Составен дел на Одлуката е Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица за 2010

година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен
гласник на Општина Македонска 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 Одлука за основање на Меѓуопштинско јавно претпријатие за
управување со отпад
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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- 1780/1 Градоначалник
10.12.2009г.           М-р Дарко  Митевски с.р.
М.Каменица

Врз основа на член 18 од Законот за меѓуопштинска соработка (Сл. Весник на РМ
бр.79/09), член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр.5/02) , член 1 став 3 и член 9 од Законот за јавни претпријатија (Сл. Весник на РМ бр.
38/96,40/03,49/06, и 22/07,83/09) и член 16 од Законот за комунални дејности (Сл. Весник
на РМ бр. 45/97, 23/99,45/02 и 16/04) и член 46 став 3 од Законот за управување со отпад
(Сл.весник на РМ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08), Советот на Општина М.Каменица, на
седницата одржана на ден 10.12. 2009 година, донесе:

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ МЕЃУОПШТИНСКО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

Член 1
Се основа Меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад за потребите

на општините кои влегуваат во Источно-планскиот регион.

Член 2
Основачи на Меѓуопштинското јавно претпријатие се општините: Берово, Виница,

Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип,
Чешиново-Облешево и Штип.

Член 3
Називот на Меѓуопштинското јавно претпријатие гласи: Меѓуопштинско јавно

претпријатие за управување со отпад „ ДЕПОНИЈА ИСТОК“
Скратениот назив на претпријатието гласи: МЈП „ ДЕПОНИЈА ИСТОК “.

Член 4
Седиштето на МЈП „ ДЕПОНИЈА ИСТОК “ е во општина Штип, ул.``Ванчо Прќе``,

бр.119, кат 2, Штип.
        По утврдување на локацијата за депонија, седиштето на МЈП „ ДЕПОНИЈА ИСТОК“ ,
ќе биде во општината на чија што територија се наоѓа депонијата.

Член 5
МЈП  „ ДЕПОНИЈА ИСТОК “ се организира заради соодветно, организирано,

економично и квалитетно собирање и транспортирање на комунален и друг вид отпад на
подрачјето на овие општини како и давање на услуги на други заинтересирани субјекти.

МЈП „ ДЕПОНИЈА ИСТОК “ ќе ги врши следниве дејности:

- 38.11 - Собирање на безопасен отпад,
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- 38.12 - Обработка и отстранување на безопасен отпад
- 38.31 – Демонтирање на крш,
- 38.32 – Обновување на посебно издвоени материјали, и
- 39.00 – Дејности за санација и останати услуги за управување со отпад.

         Приоритетна дејност е 38.11 - Собирање на безопасен отпад.

Член 6
        Промена на дејноста од член 5 на оваа Одлука, промена на статусот, називот и
седиштето може да се врши со согласност  на основачите.

Член 7
        Основачкиот влог за работа на МЈП „ ДЕПОНИЈА ИСТОК “ изнесува 5.000,00 евра во
денарска противвредност по средниот курс на Народна банка, утврден и објавен на денот
на уплатата.
        Висината на учеството на основачите се определува согласно бројот на жители на
секоја Општина во вкупното население во подрачјето што го покрива МЈП, односно
вкупниот број на жители кои живеат во границите на Источно-планскиот регион, според
резултатите од последниот попис на населението во РМ  објавен од Државниот завод за
статистика, и тоа:

Основачи: Вкупно учество
- Општина Берово                                                  23.500,00 денари;
- Општина Виница 33.500,00 денари;
- Општина Делчево 29.500,00 денари;
- Општина Зрновци   5.000,00 денари;
- Општина Карбинци  6.800,00 денари;
- Општина Кочани 64.000,00 денари;
- Општина Македонска Каменица 14.000,00 денари;
- Општина Пехчево   9.300,00 денари;
- Општина Пробиштип 27.300,00 денари;
- Општина Чешиново-Облешево 12.600,00 денари;
- Општина Штип 80.400,00 денари;

Член 8
МЈП „ ДЕПОНИЈА ИСТОК “ има својство на правно лице и за превземените права,

обврски и одговорности во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за
своја сметка и одговара со целиот свој имот.

МЈП со својство на правно лице се стекнува со денот на уписот во Трговскиот
регистер.
Член 9

МЈП „ ДЕПОНИЈА ИСТОК   “ има свој печат и штембил.
Печатот има форма на круг со текст испишан на македонски јазик и неговото

кирилско писмо.
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Штембилот има правоаголна форма каде што е испишана фирмата и седиштето
на претпријатието на македонски јазик и неговото писмо.

Член 10
Управувањето со МЈП„ ДЕПОНИЈА ИСТОК “, спроведувањето на одлуките на

органите на управување и работењето на јавното претпријатие се врши во согласност со
Законот за јавните претпријатија , Законот за меѓуопштинска соработка, други закони,
оваа Одлука и Статутот на претпријатието.

Член 11
Со Договор, потпишан од страна на Градоначалниците од општините кои се

основачи на МЈП „ ДЕПОНИЈА ИСТОК “, ќе се уредат меѓусебните права и обврски.

Член 12
Органи на МЈП „ ДЕПОНИЈА ИСТОК “ се Управен одбор, Надзорен Одбор за

контрола на материјално-финансиско работење и Директор.

Член 13
    Управниот одбор на МЈП „ ДЕПОНИЈА ИСТОК “  се состои од 11 члена и тоа по 1

член од секоја општина – основач што го именува и разрешува Советот на Општината -
основач на МЈП„ ДЕПОНИЈА ИСТОК “ , по предлог на Градоначалникот на Општината -
основач.

Управниот одбор полноправно работи и одлучува доколку на седница присуствуваат
повеќе од половината од вкупниот број на членови.

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од
половината од вкупниот број на членови.

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 (четири) години.
Во случај на престанок на мандатот или во случај на распуштање на Управниот

одбор, тој продолжува да ги врши функциите до именување на нов Управен одбор.

Член 14
Орган за вршење на контрола на материјално-финансиско работење на

Претпријатието е Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење
(во понатамошниот текст: Надзорен одбор).

Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење на МЈП се
состои од 5 члена кои ги именуваат Советите на општините основачи, со мандат од 2
години, без право на повторен избор од истата општина, а по Предлог листа од  сите
Градоначалници на општините основачи, донесена со две третини гласови.

Член 15
Орган на раководење на претпријатието е Директорот на МЈП.
Директорот на Претпријатието го избираат односно разрешуваат, Градоначалниците

од сите општини основачи, со две третини гласови од вкупниот број на градоначалници,
врз основа на јавен конкурс.

Мандатот на Директорот трае 4 (четири) години.
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Член 16
 За лице кое ќе ги води работите на претпријатието до неговото конституирање, се

именува Г-дин Ратко Димитровски, Претседател на Советот на развој на Источниот
планскиот регион.

Член 17
       Статутот на МЈП ќе се донесе и именувањето на органите ќе се изврши во рок од 3
месеци дена од денот на Уписот во Централниот регистер и со истиот поблиску ќе се се
уреди  организацијата, управувањето и раководењето со јавното претпријатие, општите
акти и постапката за нивното донесување, како и други прашања од значење за
меѓуопштинското јавно претпријатие.

Другите акти на МЈП ќе се донесат во рок од 3 месеци од донесувањето на Статутот.

Член 18
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен

гласник на општина М.Каменица, а ќе започне да се применува по нејзино усвојување од
страна на сите Совети на општините-основачи.

Бр.07-1781/1
10.12.  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 извршување на Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2010
година

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

Бр.08- 1798/1 Градоначалник
10.12.2009г.           М-р Дарко  Митевски с.р.
М.Каменица
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Врз основа на член 36,став 1 ,точка 2 од Законот за локална
самоуправа(Сл.весник  на Р.М бр.5/2002),член 23 став 5 од Законот за
финансирање на единиците на локална самоуправа(Службен весник на Р.М
бр.61/2004,96/2004 и 67/07) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на општина
М.Каменица (Сл.Гласник  на општина М.Каменица бр.4/2005) Советот на
општина М.Каменица на седницата на ден 10.12.2009 год донесе

Одлука за извршување на Буџетот на општина М.Каменица за
                                         2010 година

                                        Член  1
Буџетот на општина М.Каменица за 2010 година (во понатамошен текст Буџет)се
извршува според одредбите на оваа Одлука.

                                                Член 2
Буџетот на општина М.Каменица се состои од :општ,посебен и развоен дел:

-општиот дел ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи и
други одливи на буџетот за фискалната година како и глобални проекции на
приходите ,приливите ,расходите и одливите за наредните две години,

-посебниот дел содржи план на одобрените средства на буџетските корисници по
програми и ставки за фискалната година

-развојниот дел ги содржи плановите на програмите за развој на буџетските
корисници прикажани по развојните проекти

Буџетот на општината се состои од :Основен буџет,Буџет на самофинансирачки
активности,Буџет на донации ,Буџет на дотации и Буџет на кредити.
Планот на програмите за развој ги содржи среднорочните проекции на одобрени
средства по:
-одделни буџетски програми и потпрограми
-години во кои истите ќе се реализираат
-изворите на финансирање
                                                      Член 3
Општинските буџетски корисници се должни утврдените средства во буџетот да ги
користат наменски,рационално и економично.

                                         Член 4
Расходите утврдени со Буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници
не можат да преземаат обврски.
За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи
намалување на другите расходи во сразмерен износ.
                                                Член 5
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Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и
другите приливи на основниот буџет на општината .
 Доколку во текот на извршувањето на Буџетот ,Градоначалникот на општината
утврди дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства во
Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително
отстапуваат од планот предлага на Советот на општината изменување и
дополнување на Буџетот.

                                                  Член 6
Пренамената во рамките на одобрените буџети на општинските буџетски корисници
ја одобрува Советот на Општината.
Одобрените средства со Буџетот  на ниво на ставка во рамките на потпрограма и
Буџет , не може да бидат намалени повеќе од 15% со прераспределбите во
тековната фискална година.

                                                  Член 7
   Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на општинскиот буџетски  корисник
,корисникот  може да врши прераспределба меѓу расходните ставки ,програми и
потпрограми по  претходно одобрување од Советот на општината.
Општинските буџетски корисници во услови кога во Буџетот на дотации
,планираните приходи и други приливи не се реализираат или се реализираат над
планираниот износ доставуваат барање за намалување /зголемување на Планот на
приходите и другите приливи и Планот на одобрените средства во овие буџети кои
Градоначалникот ги доставува до Советот на општината.

               Член 8
Општинските Буџетски корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен
финансиски план по квартали за користење на одобрените средства .Користењето
на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на
финансисиот план по месеци.
                                              Член 9
Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените
средства во буџетот односно платите се утврдуваат за: избраните и именуваните
лица се пресметува врз основа на просечно исплатената месечна плата по вработен
во Републиката за претходната година.
 Вредноста на бодот за утврдување на платите на вработените во општинска
администрација на општина М.Кеменица со статус на државни службеници за 2010
година изнесува 75,30денари .
За останатите вработени кои немаат статус на државни службеници за 2010 година
платите се исплаќаат согласно Законот за исплата на плати.

                                               Член 10
Исплатата на плати во локалните јавни установи ја контролира и одобрува
Министерството за финансии .Општината е должна два дена пред исплата на плати
до надлежното Министерство и Министерството за финансии да достави барање за
одобрување на средства за плати кон кои ќе ги приложи пропишаните обрасци
,копија од рекапитуларот за пресметани плати ,образец Ф-1 за бројот на вработените
по име и презиме ,плата како и други податоци во пишана и електронска верзија за
односниот месец за кој се однесува исплатата.
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   Член 11
Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоци за
ноќевање изнесува 800,00 денари.
Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.
За патување во траење од 8-12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во став
1 од овој член.
Доколку на вработениот му се обезбедени ноќевање и исхрана му следува 20%од
утврдениот износ .

                                              Член 12
 Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во општината и
локалните јавни установи се исплаќа врз основа на член 9 од Законот за исплата на
плати.

                                               Член 13
Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици
од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување  и други
случаи на вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува
помош согласно Законот за извршување на Буџет на Р.М за 2010година.

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа ,на
неговото семејство му припаѓа парична помош согласно Законот за извршување на
Буџет на Р.М за 2010 година.

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член
од потесното семејство (брачен другар ,деца родени во брак или вон брак
,посиноците ,посвоените деца и децата земени на издржување )доколку живеат во
заедница ,му припаѓа парична помош согласно Законот за извршување на Буџет на
Р.М за 2010 година.

Сите исплати на претходно наведените надоместоци се врши врз основа на
претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна
на Градоначалникот на општината.
                                                Член 14
Користењето на средствата од Буџетот на општината за вршење на функциите на
буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат
расходите по пооделни ставки ,почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните
набавки.
Набавката на стоки  и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во
случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени
поединечни износи во противвредност од 6.000денари каде задолжително мора да
биде приложена фискална сметка ,при што расходите треба да бидат искажани по
класификација на соодветниот расход.

                                                      Член 15
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во пооделните програми и
попрограми ги извршува Градоначалникот на општината ,а финансирањето ќе се
врши врз основа на решенија од Градоначалникот согласно средствата предвидени
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во Буџетот на општина М.Каменица за 2010 година и тоа:
-за еднократна парична помош
-за развој на културата,спортот и екологијата
-за парична помош на месните заедници

Финансирањето на средствата на единките корисници во случај на недостиг на
средства на нивните сметки 903 и 787 ќе се врши преку новоотворената сметка 603.
                                                         Член 16
Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат
испразнети работни места само под услов ако за тоа се обезбедени средства во
буџетот на општината .За обезбедените средства Градоначалникот  на општината
дава писмено известување за обезбедените средства по претходно дадено
позитивно мислење од Агенцијата за државни службеници согласно актите за
систематизацијата.
                                                       Член 17
За средствата утврдени во Буџетот на општината се распоредуваат во програмите
за :
-Програма за Совет на оппштината,
-Програма за Градоначалникот
-Програма за општинска администрација
-Програма за урбанистичко планирање
-Програма за комунални дејности
-Програма за култура
-Програма за социјална заштита
-Програма за образование
За распоредувањето на средствата одлучува Советот на општина М.Каменица а за
извршувањето на Буџетот на општината е одговорен Градоначалникот на општина
М.Каменица.
                                                     Член 18
За користење на средствата утврдени во Буџетот на општината во рамките на
резервите (постојана и тековна буџетска резерва) која не може да надмине износ од
3% од вкупно планираните средства во основниот Буџет на општината одлучува
Советот на општината а ги извршува Градоначалникот на општината.
   Градоначалникот на општината донесува решение за исплата на средства од
резервите најмногу во износ од 50.000 денари.
     За искористените средства Градоначалникот поднесува Годишен Извештај за
користење на средствата од резервите.

                     Член 19
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се
наплатени во износ поголем од утврдениот ,погрешно или повеќе наплатениот износ
се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени а доколку
такви приходи нема тогаш на товар на другите приходи на буџетот .Повратот на
погрешно или повеќе уплатените приходи се врши со решение на Градоначалникот
освен во случаи кога надлежноста им припаѓа на други органи.

                   Член 20
Буџетот на општина М.Каменица се извршува од 01.01.2010 година до 31.12.2010
година .
                                                     Член 21
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Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во Сл.Гласник на општина
М.Каменица  а ќе се применува од 1 Јануари  2010година.

Бр. 07- 1799/1   Совет на општина М.Каменица
10.12.2009  г                                                                Претседател

М.Каменица   Драган Димитровски-дипл.руд. инж.с.р.


