Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8

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 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- 248/1
19.02.2010 г.

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 36 став 1 т.1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ б. 5/2002) член 23 став 5 од Законот за финансирање на
единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија бр.
61/2004, 96/2004, 67/2007) и член 21 од Зататутот на ЕЛС М.Каменица („Службен гласник
на општина Македонска Каменица бр. 4/2005), Советот на ЕЛС Македонска Каменица на
седницата одржана на ден 18.02. 2010 година донесе:

О Д Л У К А
За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на ЕЛС
М.Каменица за 2010 година

Член 1

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8
Во Одлуката за извршување на Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2010 година бр.
07-1799 од 10.12.2009 година („Службен гласник на општина Македонска Каменица“ бр.
7/2009), во член 9 ставот 2 се мени и гласи:
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 73,85денари .

Член 2
Во член 11 ставот 1 се менува и гласи:
Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоци за
ноќевање изнесува 500,00 денари.
.
Член 3
Исплатата по оваа одлука ќе се врши од 01.01.2010 година.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.07-249/1
19.02.2010 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

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8
1.Се прогласува Одлуката за изменување на Правилникот за начинот на
користење на надоместокот за дневници за службени патувања во Републиката и
надоместоци за службени патувања во странство
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 246/1
19.02.2010 г.

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

М.Каменица

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за джавните службеници („Службен
весник на Р.М.“ број 59/00.....36/07), член 113 од Законот за работните односи („Службен
весник на Р.М.“ број 62/05 ....57/07), член 36 став 1 точка 14 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Р.М.“ број 5/2002), член 21, 22 и 24 од Општиот
колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на
Р.М.“ број 10/2008), и член 21 од Статутот на општина Македонска Каменица („Службен
гласник на општина Македонска Каменица број4/2005.) Советот на ЕЛС М.Каменица на
седницата одржана на ден 18.02. 2010 година донесе:
ОДЛУКА
за изменување на Правилникот за начинот на користење на надоместокот за
дневници за службени патувања во Републиката и надоместоците за службени
патувања во странство
Член 1
Во Правилникот за начинот на користење на надоместокот за дневници за
службени патувања во Републиката за и надоместоците за службени патувања во
странство бр.07-855/1 од 19.06.2009 („Службен гласаник на ЕЛС македонска Каменица “
бр.3/2009) во член 3 ставовите 1 ,3 и 5 се менуваат и гласат:
(1)Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоци
за ноќевање изнесува 500,00 денари.
(3) Доколку патувањето трае од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот
износ од 500,00денари, односно во износ од 250,00 денари.
(5) На вработените на кои им се обезбедени ноќевање и исхрана им се следува
20% од утврдената дневница, односно 100,00 денари.

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8

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

Бр.07- 247/1
19.02.2010 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 ослободување од плаќање на комунална такса
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 242/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 6 од Законот за комунални такси („Службен весник на
Република Македонија“ бр.61/2004) , а согласно член 22 став 1 точка 4 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на нРепублика Македонија“ бр.5/2002), Советот на
ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден 18.02. 2010 година донесе:

О Д Л У К А
За ослободување од плаќање на комунална такса

Член 1

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8
Се ослободуваат од плаќање на комунална такса за користење и одржување на
јавно осветлување имателите на броилата за мерење на електрична енергија во
населените места каде што нема јавно осветлување,дефицитарните занимања и
занаетите во умирање.
Член 2
Сопствениците на електричните броила за ослободување од плаќање на
комунална такса , согласно член 1 од оваа Одлука , потребно е да достават изјава дека
не се корисници на јавно осветлување , односно дека во нивна близина нема поставено
бандера за улично осветлување и потврда од претседателот на месната самоуправа .
Согласно доставените податоци , Комисија составена од редот на вработените од
општинската администрација на ЕЛС Македонска Каменица ќе изготвува список на
имателите на броилата кои ќе бидат ослободени и кој список ќе го достават до ЕВНПодружница Делчево.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-243/1
19.02.2010 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 формирање на општински совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата 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- 270/1

Градоначалник

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8
19.02.2010 г.
М.Каменица

М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 414 од Законот за безбедност на сообраќајот на патишта
(„Службен весник на Република Македонија “ бр.54/2007), член 36 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот
на општина М.Каменица („Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.4/2005) , Советот на
ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 18.02. 2010 година донесе:
О Д Л У К А
За формирање на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патишта на
ЕЛС Македонска Каменица
Член 1
Заради развивање и унапредување на сообраќајното образование и воспитување
на учесниците во сообраќајот, оставрување на соработка и координација во развивањето
на сообраќајно – превентивната работа и самозаштитата, унапредување на општата
безбедност на сообраќајот на патиштата како од општествен интерес, како и заради
иницирање и предлагање на потребни мерки за поголема безбедност на сообракајот на
патишта се формира општински совет за безбедност на сообраќајот на патишта –
Македонска Каменица.
Член 2
Општинскиот совет за безбедноста на сообраќајот на патишта се грижи за;
- Унапредување на работите сврзани со безбедноста на сообраќајот на
патиштата
- Унапредување на сообраќајното воспитување и образование на учесниците во
сообраќајот
и
развивање
на
сообраќајно-образовната
работа
на
предучилишните установи и училиштата
- Остварување на соработка и кординација во превентивната работа на
државните органи, институциите, правните лица и другите субјекти и другите
субјекти по прашањата на самозаштита во обласата на сообраќајот на
патиштата
- Организирање и учество во сообраќајно воспитни акции и манифестации од
областа на сообраќајната превентива
- Потикнување, развивање и помагање на научно-истражувачката работа во
областа на сообраќајот на патиштата
- Набавка и издавање на сообраќајно воспитни публикации, филмови и слично
- Организирање на научни и стручни собири за работа од областа на
безбедноста на патниот сообраќај
- Соработка со средствата за јавно информирање, заради навремено, целосно и
објективно информирање на јавноста за мерките за унапредување на
сообраќајната превентива и безбедноста на сообраќајот на патиштата.
Член 2

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8

За претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот и
патиштата – Македонска Каменица се именуваа:
1. Ненад Павловски - Претседател
2. Малиш Постоловски- Член
3.Љупчо Трајановски- Член
4. Анка Стоименовска- член
5. Горица Спасевска-Член
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето ,а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.07-271/1
19.02.2010 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 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- 238/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8
(„Сл.гласник на општина Македонска Каменица “ бр.4/2005), Советот на ЕЛС Македонска
Каменица на седницата одржана на ден 18.02.2010 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Квартален извештај

Член 1
Советот на ЕЛС Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај на буџетот
на ЕЛС Македонска Каменица за период Јануари-декември 2009 година.
Кварталниот извештај е составен дел на оваа Одлука.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-239/1
19.02.2010
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:

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1.Се прогласува Одлуката за усвојување на извештајот и програмата на ТППЕ
М.Каменица
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 264/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен 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 18.02.2010 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на извештајот и програмата на ТППЕ М.Каменица
Член 1
Советот на ЕЛС Mакедонска Каменица го усвои извештајот за работењето на
ТППЕ Македонска Каменица во 2009 година и Програмата за работа и оперативниот план
за 2010 година.
Извештајот , Програмата и Оперативниот план 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.07-265/1
19.02.2010 г
М.Каменица
Совет на ЕЛС М.Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8
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 неприфаќање на барање
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 266/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36, а во врска со член 22 став 1 т.4 од Законот за локална
самоуправа („Службен 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
18.02.2010 година донесе:

О Д Л У К А
За неприфаќање на барање
Член 1

Не се прифаќа барањето на жителите на улиците „ Осоговска“ и „4-ти Јули“ во
Македонска Каменица за чување на живина во своите дворови , бидејки тоа е спротивно
на Законот за комунални дејности и Одлуката за одржување на комуналниот ред на
подрачјето на општина М.Каменица

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

Бр.07-267/1

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8
19.02.2010 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 одобрување на финансиски средства
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 252/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен 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 18.02.2010 година донесе:

О Д Л У К А
За одобрување финансиски средства

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8

Член 1
На ЈП „ Доминг“ Македонска Каменица му се одобруваат финансиски средства во
висина од 20.000,оо денари за плаќање на долг спрема ЕВН подружница Делчево, за
користење на уклопникот за опслужување со електрична енергија на канцелариите
сместени во зградата на Домот на рударите.

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

Бр.07-253/1
19.02.2010 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 усвојување на извештај
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8

Бр.08- 260/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен 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 18.02.2010 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на извештај

Член 1
Се усвојува извештајот за работењето на овластениот комунален инспектор,
овластениот инспектор за заштита на животна средина и градежен инспектор за 2009
година.
Извештајот е состаен дел на оваа Одлуката.
Член 2

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

Бр. 07-261/1
19.02.2010 г
М.Каменица

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

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма
1.Се прогласува Програмата за работа на овластениот комунален инспектор,
овластениот инспектор за заштита на животна средина и градежен инспектор 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- 256/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен 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 18.02.2010 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на програма

Член 1
Се усвојува програмата за работењето на овластениот комунален инспектор,
овластениот инспектор за заштита на животна средина и градежен инспектор за 2010
година.

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8
Програмата за работењето на овластениот комунален инспектор, овластениот
инспектор за заштита на животна средина и градежен инспектор за 2010 година е состаен
дел на оваа Одлуката.
Член 2

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

Бр.07-259/1
19.02.2010 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 усвојување на Програмата на ЈП„Камена Река“
М.Каменица за 2010 год
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 272/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8
(„Сл.гласник на општина Македонска Каменица “ бр.4/2005), Советот на ЕЛС Македонска
Каменица на седницата одржана на ден 18.02.2010 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Програма

Член 1
Се усвојува Програмата за работа на ЈП „ Камена Река“ Македонска Каменица за
2010 година .
Програмата е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

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

Бр.07-273/1
19.02.2010 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 усвојување на програмата за јавна чистота за 2010
година

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 268/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен 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 18.02.2010 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Програма

Член 1
Советот на ЕЛС Македонска Каменица ја усвои Програмата за јавна чистота за
2010 година.
Програмата е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

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

Бр.07-269/1
19.02.2010г
М.Каменица

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

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8

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 ослободување од плаќање на надомест за
уредување на градежно земјиште
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 262/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 46 и член 47 од Законот за градежно земјиште („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 82/20080 член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од статутот на општина
Македонска Каменица бр. 4/2005),. Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата
одржана на ден 18.02.2010 година донесе:
О Д Л У К А
За ослободување од плаќање на надомест за уредување на
Градежно земјиште
Член 1
Со оваа Одлука се врши ослободување од плаќање на надомест за уредување на
градежно земјиште – комуналии за објект од јавен интерес типска фискултурна сала
модел 1.
Член 2
Типската фискултурна сала модел 1 ќе се гради на ГП бр. 2.02, КП бр. 4287/1 КО
Каменица , во рамките на школскиот двор, за потребите на гимназијата „ Миле Јаневски
Џингар“ Македонска Каменица
Член 3

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8

Инвеститор на работите на типската фискултурна сала модел 1 ќе биде
Министерството за образование и наука на Република Македонија.
Член 4
По изградбата на објектот истиот да се приклучи на постојната комунална
инфраструктура.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во „
Службен гласник на општина Македонија“

Бр.07-269/1
19.02.2010 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 давање на согласност
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 236/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8
(„Службен гласник на општина Македонска Каменица бр. 4/2005), Советот на ЕЛС
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 18.02.2010 година донесе:

О Д Л У К А
За давање на согласност
Член 1
Советот на ЕЛС Македонска Каменица дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на цените за вода за пиење и одведување на отпадни води.
Одлуката , усвоена од Управниот одбор на ЈП „ Камена Река“ Македонска
Каменица е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето , аќе се
применува од 01.03.2010 година.
Одлуката ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС М.Каменица.

Бр.07-237/1
19.02.2010 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 утврдување на цената за собирање и изнесување на
смет
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8

Бр.08- 258/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 47 од Законот за управување со отпад („Службен весник на
Република Македонија “ бр. 71/2004,107/2007) член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС
Македонска Каменица („Службен гласник на општина Македонска Каменица бр. 4/2005), а
по Барање од 08- 222/1 од 16.02.2010 година ,Советот на ЕЛС Македонска Каменица на
седницата одржана на ден 18.02.2010 година донесе:
О Д Л У К А
За утврдување на цената за собирање и изнесување на смет
Член 1
Цената за собирање и изнесување на смет изнесува :
1. За физички лица ( домакинства) за собирање и изнесување на смет
- Стамбена површина
2.20 денари/м2
2. За правни лица
- Површина за деловен простор
- Дворна површина

5,40 денари/м2
2,50 денари/м2

3. За училишта и детски градинки
- Површина за работни простории
- Дворна површина

3,80 денари/м2
2,50 денари/м2

Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на донесувањето , а ќе се
применува од 01.03.2010 година.
Одлуката ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС М.Каменица.

Бр.07-257/1
19.02.2010 г
М.Каменица

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

Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица бр. 8

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
уредување на превозот во патниот сообраќај на подрачјето 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- 274/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 7 и 9 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 68/2004,127/2006 и 114/2009)член 36 0д Законот за
локална самоуправа („Службен весники 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 18.02.2010 година донесе:

О Д Л У К А
За изменување и дополнување на Одлукат за уредување на превозот во патниот
сообраќај на подрачјето на ЕЛС Македонска Каменица

Член 1
Во член 4 став 3 се менува и гласи:
„ лиценцата за вршење на општински превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај
се издава на образец А-4 во жолта боја.„
Во ставот 4 зборовите „посебен линиски превоз“ и „ предвидени со овој член“ се
бришат.
Член 2
Членот 22 се менува и гласи:
„ За да може еден превозник да врши посебен линиски превоз на патници во
внатрешниот патен сообраќај треба да има извадено лиценца за слободен превоз на
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патници и посебен линиски превоз на патници од Министерството за транспорт и врски, а
дозволата ќе го разграничи каде се врши превозот.
Ако превозот се врши на подрачјето на општината, дозволата за посебен линиски
превоз ја издава градоначалникот на ЕЛС Македонска Каменица, а доколку превозот се
врши помеѓу две или повеќе општини, дозволата ја издава Министерството за транспорт
и врски.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе е објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.
Бр.07-275/1
19.02.2010 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 на Одлуката за определување на
тарифата за опремување,одбележување и одржување на автотакси 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- 250/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

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 36 од
Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ бр.5/02") и член 21 од Статутот на ЕЛС
Македонска Каменица („Службен гласник на општина Македонска Каменица бр. 4/2005),
Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 18.02.2010
година донесе:
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О Д Л У К А
За изменување на Одлуката за определување на тарифата за опремување,
обележување и одржување на автотакси стојалишта на подрачјето на општина
Македонска Каменица
Член 1
Во член 2 став 1 од Табела 1 се бришат тарифите за „ посебен линиски превоз“
Комби возило
(8+1) седишта
Минибус, автобус
(9-25) седишта
Автобус
(26-35) седишта
Автобус
(36-54) седишта

Посебен линиски превоз на
патници
Посебен линиски превоз на
патници
Посебен линиски превоз на
патници
Посебен линиски превоз на
патници

12.000,00
16.000,00
18.000,00
22.000,оо

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе е објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.08-250/1
19.02.2010 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 Решението за именување на член на УО на Меѓуопштинското
јавно претпријатие „ Депонија Исток“
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 254/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.
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Врз основа на член 18 од Законот за меѓуопштинска соработка („службен весник
на Република Македонија„ бр.79/2009) ,член 13 од Одлуката за основање меѓуопштинско
јавно претпријатие за управување со отпад бр. 07-1781/1 од 10.12.2009 година, („Службен
гласник на општина М.Каменица “ бр. 7/2009) и член 21 од Статитот на општина
Македонска Каменица („Сл.гласник на општина Македонска Каменица бр.4/2005), Советот
на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден 18.02.2010 година донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
За именување на член на УО

Член 1
За член на Управниот одбор на Меѓуопштинското јавно претпријатие за
управување со отпад „ ДЕПОНИЈА ИСТОК “ се именува Драги Стаменковски.
Член 2
Мандатот на членот на Управниот одбор од член 1 на ова Решение е 4 (четири)
години.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето ,а ќе се објави во Службен
гласник на општина Македонска Каменица

Бр.07-255/1
19.02.2010 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 Програма
1.Се прогласува Програмата за работа на Советот на општина 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- 244/1
19.02.2010 г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za lokalnata samouprava (Slu`ben vesnik na
RM br. 5/02), Sovetot na Op{tina M. Kamenica na sednicata odr`ana na 18.02.2010
godina donese:

PROGRAMA
za rabota na Sovetot na op{tina Makedonska Kamenica za 2010 godina
1. OP[T DEL
Spored nadle`nostite {to se opredeleni so Ustavot na R.Makedonija, Zakonot za
lokalnata samouprava, Statutot i Delovnikot za rabota na Sovetot na op{tina
Makedonska Kamenica, Sovetot donesuva Programa za rabota za 2010 godina.
Vo Programata se obele`ani osnovnite ramki i nasoki za rabota na Sovetot vo
kalendarskata 2010 godina soglasno nadle`nostite koi se vo ingerencii na Sovetot
na op{tina Makedonska Kamenica. Programata ovozmo`uva transparentnost vo
rabotata na Op{tinata i e otvorena za postojano pro{iruvawe i dopolnuvawe
soglasno so uka`uvawa na zainteresirani subjekti i poedinci od Op{tinata.
2. POSEBEN

DEL

2.1.Prvo tromese~ie - period Januari - Mart 2010 godina
1. Donesuvawe na Programa za rabota na Sovetot na Op{tina M.Kamenica za 2010
godina.
Izrabotuva: Komisija za izgotvuvawe na Programata za rabota na Sovetot na
Op{tina M.Kamenica
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica.
2. Izve{taj za realizirawe na Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te na
podra~jeto na Op{tina M.Kamenicaza 2009 godina.
Izrabotuva: Op{tinska administracija
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica.
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3. Izve{taj za realizirawe na Programata za izgradba, rekonstgrukcija i
odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici vo Op{tina M..Kamenica za 2009 godina.
Izrabotuva: Op{tinska administracija
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica.
4. Izve{taj za realizirawe na Programata za izrabotka, izmeni i dopolnuvawe na
Urbanisti~ki planovi na teritorijata na Op{tina M.Kamenica za 2009 godina.
Izrabotuva: Op{tinska Administracija
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica.
5. Izve{taj za realizacija na Programata za aktivnostite na Op{tina M.Kamenica
vo oblasta na za{titata i spasuvaweto i protivpo`arnata za{tita za 2008 godina.
Izrabotuva: op{tinskata administracija - TPPE
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica.
6. Izve{taj za raboteweto na JP Kamena Reka M.Kamenica so godi{na presmetka
za periodot od 01..01. do 31.12. 2009 godina.
Izrabotuva: JP Kamena Reka M. Kamenica.
Donesuva: Upraven odbor na JP Kamena Reka M. Kamenica.
Dava soglasnost: Sovet na Op{tina M. Kamenica
7. Izve{taj za raboteweto na JP Doming M. Kamenica za 2009 godina
Izrabotuva: JP Doming M.Kamenica
Donesuva: Upraven odbor na JP Doming M.Kamenica
Dava soglasnost: Sovet na Op{tina M. Kamenica
8. Izve{taj za rabotata na:
- OU,,Kiril i Metodij,, M.Kamenica za 2009 godina
- Detska gradinka ,,Bambi,, M.Kamenica
Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova
Donesuva: U~ili{niot odbor na ustanovata.
9. Izve{taj za rabotata na:
- Detska gradinka ,,Bambi,, M.Kamenica za 2009 godina
Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova
Donesuva: U~ili{niot odbor na ustanovata.
10. Zavr{na smetka na:
- OU,,Kiril i Metodij,, M. Kamenica za 2009 godina.
Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova
Donesuva: U~ili{niot odbor na ustanovata.
11. .Zavr{na smetka na:
- Detska gradinka ,,Bambi,, M.Kamenica za 2009 godina
Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova
Donesuva: U~ili{niot odbor na ustanovata
12. Zavr{na smetka na Buxetot na:
-Op{tina M.Kamenica za 2009 godina.
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica
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Izrabotuva: Op{tinska administracija

2.2. Vtoro tromese~ie - period April - Juni 2009 godina
1. Programa i Plan za upravuvawe so otpad
Izrabotuva: Op{tinska administracija
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica
2. Procena na zagrozenosta od prirodni nepogodi, epidemii, epizotii, epifitotii
i drugi nesre}i za podra~jeto na Op{tina M.Kamenica
Izrabotuva: op{tinskata administracija vo sorabotka so Direkcijata za za{tita i
spasuvawe.
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica
3. Plan za za{tita i spasuvawe od prirodni nepogodi, epidemii, epizotii,
epifitotii i drugi nesre}i za podra~jeto na Op{tina M.Kamenica
Izrabotuva: op{tinskata administracija vo sorabotka so Direkcijata za za{tita i
spasuvawe.
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica
4.Programa za odbele`uvawa na zna~ajni praznici, nastani i li~nosti.
Izrabotuva: Odbor za odbele`uvawe na zna~ajni praznici, nastani i li~nosti.
Donesuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica
5. Informacija za sostojbata so grobi{tata vo Op{tina M.Kamenica i plan i
aktivnosti za nivno dislocirawe.
Izrabotuva: JP,,Kamena Reka,, M. Kamenica
Usvojuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica
6. Informacija za sostojbata na sportsktie tereni i objekti so predlog na merki.
Izrabotuva: Komisija za javni dejnosti.
Usvojuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica
7. Informacija za celokupniot imot na Op{tina M.Kamenica.
Izrabotuva: Op{tinska administracija
Usvojuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica
8. Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina M. Kamenica za prvo tromese~ie
vo 2010 godina.
Izrabotuva: Op{tinska administracija.
Usvojuva : Sovet na Op{tina M. Kamenica.
9. Donesuvawe, izmenuvawe i dopolnuvawe na urbanisti~kite planovi vo Op{tina
M. Kamenica vo tekot na 2010 godina. Realizacijata }e bide vo tekot na celata
godina soglasno postapkite za nivno donesuvawe.
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3.3. Treto tromese~ie - period Juli - Septemvri 2009 godina
1. Programa za proslavuvawe na 28 Avgust
Izrabotuva: Odbor za odbele`uvawe na zna~ajni praznici, nastani i li~nosti, vo
sorabotka so KIC Romansa
Usvojuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica
2. Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina M. Kamenica za vtoro
tromese~ie vo 2010 godina.
Izrabotuva: Op{tinska administracija.
Usvojuva : Sovet na Op{tina M. Kamenica
3. Informacija za naplata na komunalnite taksi vo 2010 godina.
Izrabotuva: Oddelenie za finansii, danoci i LER
Usvojuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica
4. Izve{taj za izvr{uvawe na buxetot na Op{tina M. Kamenica za tretoto
tromese~ie vo 2010 godina.
Izgotvuva: Op{tinska administracija
Usvojuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica.
5. Godi{en Izve{taj za javna bezbednost na podra~jeto na op{tina Makedonska
Kamenica
Izgotvuva: P.S. Makedonska Kamenica
Usvojuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica
6. Izve{taj za rabotata na Gradona~alnikot na op{tina Makedonska Kamenica.
Izgotvuva: Op{tinska Administracija
Usvojuva: Sovet na Op{tina M.Kamenica
4.4. ^etvrto tromese~ie - period Okotmvri - Dekemvri 2009 godina
1. Informacija za po~etokot na {kolskata godina, sostojbite vo pret{koliskite
ustanovi, osnovnite u~ili{ta i srednoto u~ili{te
Izrabotuva: Komisija za javni dejnosti.
Usvojuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica
2. Godi{na programa za rabota na:
- OU,,Kiril i Metodij,, M.Kamenica za 2010/2011 godina.
Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova.
Donesuva: U~ili{niot odbori na ustanovata.

3. Godi{na programa za rabota na:
- Detska gradinka ,,Bambi,, M. Kamenica za 2010/2011godina
Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova.
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Donesuva: U~ili{niot odbor na ustanovata
4. Godi{na programa za rabota na:
-Sredno op{tinsko u~ili{te Mile Janevski-Xingar za 2010/2011 godina
Izrabotuva: Op{tinskata javna ustanova.
Donesuva: U~ili{niot odbor na ustanovata
5. Programa za odr`uvawe na ulicite vo zimski uslovi vo Op{tina M. Kamenica
za 2010/2011 godina
Izrabotuva: Op{tinska administrcija
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica
6. Buxet na Op{tina M. Kamenica za 2011 godina
Izrabotuva: Op{tinska administracija
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica
7. Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto na Op{tina
M.Kamenica za 2011 godina.
Izrabotuva: Op{tinska administracija
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica
8. Programata za komunalni dejnosti na Op{tina M. Kamenica za 2011 godina.
Izrabotuva: Op{tinska administracija
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica
9. Programa za izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici
vo Op{tina M..Kamenica za 2011 godina.
Izrabotuva: Op{tinska administracija
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica
10. Programata za izrabotka na urbanisti~ki planovi na teritorijata na Op{tina
M.Kamenica za 2011 godina.
Izrabotuva: Op{tinska administracija
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica
11. Programata za aktivnostite na Op{tina M. Kamenica vo oblasta na za{titata i
spasuvaweto i protivpo`arnata za{tita za 2011 godina.
Izrabotuva: Op{tinskata administracija.
Donesuva: Sovet na Op{tina M. Kamenica.

3.NORMATIVEN DEL
So ovoj del od Programata za rabota na Sovetot na Op{tina M. Kamenica
obrabotuva normativnata dejnost na Sovetot {to treba da se izvr{uva vo tekot
2009 godina, koja se odnesuva vo donesuvawe na normativni akti za usoglasuvawe
postojnite propisi vo izminatiot period od strana na Sovetot vrz osnova
propisite {to }e bidat doneseni vo 2009 godina.

se
na
na
na
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4. ZAVR[EN DEL
Za izvr{uvawe na Programata se zadol`uvaat predlaga~ite, izgotvuva~ite i site
ostanati u~esnici da se pridr`uvaat na rokovite utvrdeni so Programata. Vo tekot na
2010 godina, Sovetot na Op{tina M. Kamenica }e gi razgleduva i site dopolnitelni
pra{awa {to }e proizlezat do tekovnoto rabotewe na ELS M. Kamenica.
Izvr{uvaweto na programata }e zavisi od zakonskite i finansiskite uslovi.
Ovaa Programa vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo Slu`ben
glasnik na Op{tina M. Kamenica

Бр.07-245/1
19.02.2010 г
М.Каменица

Sovet na ELS Makedonska Kamenica
Pretsedatel
Dragan Dimitrovski Dipl.rud.in`. с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука
1.Се прогласува Одлуката за усвојување на извештајот за исплатени парични
средства за еднократна парична помош
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.08- 240/1
19.02.2010 г.
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) член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица („Сл.гласник на ЕЛС
М.Каменица“ бр.4/2005) и член 3 став 3 од Правилникот за одредување на висината на
парична помош бр. 07-568/1 од 07.05.2009 година („Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица“бр.
2/2009) Советот на ЕЛС македонска Каменица на седницата одржана на ден 18.02.2010
година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Извештај за исплатени парични средства за
еднократна парична помош

Член 1
Се усвојува извешатјот за исплатени парични средства за еднократна парична
помош за период од 23.09.2009 година до 31.12.2010 година, поднесен од страна на
Комисијата за разгледувања на барања за еднократна парична помош формирана со
Решение на Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица бр.08-652/1 од 15.05.2009 година.
Извештајот е составен дел на Одлуката.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.07-241/1
19.02.2010 г
М.Каменица

Sovet na ELS Makedonska Kamenica
Pretsedatel
Dragan Dimitrovski дipl.rud.inг. с.р.

