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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 измена на распоредот на средствата 

на буџетот на општина Македонска Каменица за 2018 година.  

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-2154/1                 Градоначалник 

21.11.2018 г.                         Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на oпштина М.Каменица бр.4/2005), Советот на oпштина 

Македонска Каменица на 14 та седница одржана на ден 21.11.2018 година донесе: 

 

                                                             О  Д  Л  У  К  А 

           За усвојување на измена на распоредот на средствата во Буџетот на 

општина Македонска Каменица за 2018  година 

 

                                                                   Член 1 

 

           Советот на општина Македонска Каменица ја усвои измената  на распоредот на 

средствата во Буџетот на општина Македонска Каменица за 2018 година 

           Измената  на распоредот на средствата во Буџетот на општина Македонска 

Каменица за 2018 година   е составен дел на оваа Одлука. 

 

 

                                                                    Член 2 

 

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

гласник на oпштина М.Каменица. 

 

 

 Бр. 08-2155/1                                                      Совет на општина М.Каменица 

 21.11.2018 г.                                                                   Претседател 

М.Каменица                                                              Иван Кузмановски с.р.  
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката  за давање  согласност на ценовник за извршување на 

услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река  “Македонска  Каменица. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-2156/1                  Градоначалник 

21.11.2018 г.                                   Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на 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 општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина 

М.Каменица на 14 та седница одржана на ден 21.11.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

   За  давање согласност на ценовник за извршување на услуги и работи 

од страна на ЈП „Камена Река  “Македонска  Каменица   

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на ценовник за 

извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река  “Македонска  Каменица   

Ценовникот  за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река“ 

Македонска  Каменица   е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

Службен гласник на општина М.Каменица. 

 

Бр. 08-2157/1                                                            Совет на општина М.Каменица 

 21.11.2018 г.                                                                        Претседател 

М.Каменица                                                                 Иван Кузмановски с.р.   

                                                                                            

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката  за давање  согласност на  Годишниот план за 

вработување во ЈП „Камена Река “Македонска  Каменица  за 2019  година. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

 

Бр.09-2158/1                  Градоначалник 

21.11.2018 г.                                  Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

 

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен Весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18), 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 општина 

М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина М.Каменица на 14 та седница одржана на 

ден 21.11.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

   За  давање согласност на Годишниот план за вработување во                            

ЈП „Камена Река “Македонска  Каменица  за 2019  година 

Член 1 

 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на  Годишниот 

план за вработување во ЈП „Камена Река “Македонска  Каменица  за 2019  година. 

Годишниот план за вработување  е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

 

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

Службен гласник на општина М.Каменица. 

 

Бр. 08-2159/1                                                      Совет на општина М.Каменица 

 21.11.2018 г.                                                                   Претседател  

М.Каменица                                                              Иван Кузмановски 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 престанување со работа и спроведување на 
ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма 
и назначување на ликвидаторна Меѓуопштинско јавно претпријатие за 
управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК– Штип. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-2160/1                  Градоначалник 

21.11.2018 г.                                  Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

 

 Врз основа на членовите 51, 538 и 539 од Законот за трговските друштва 
(„Службен весник на РМ“ бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 
23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 
120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 217/2015; 6/2016; 
30/2016; 61/2016; 64/2018; 120/2018.), Советот на oпштина Македонска Каменица  на 
14 та седница  одржана на 21.11.2018 година, донесе 

 
                        О  Д  Л  У  К  А 

за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на 
фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидаторна 

Меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА 
ИСТОК– Штип 

 
                                                               Член 1 
 

Со оваа Одлука престанува со работа и се спроведува постапка за ликвидација 

на Меѓуопштинското јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – 

Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр.119, Штип.  

          Член 2 
 

Основниот влог во износ од 305.900,00 денари, се враќа на основачите, 

односно на:  

– Општина Чешиново-Облешево, во износ од  12.600,00 денари   

– Општина Македонска Каменица, во износ од 14.000,00 денари   

– Општина Берово, во износ од 23.500,00 денари  

– Општина Пехчево, во износ од  9.300,00 денари   
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– Општина Кочани, во износ од  64.000,00 денари   

– Општина Виница, во износ од  33.500,00 денари   

– Општина Штип, во износ од  80.400,00 денари   

– Општина Зрновци, во износ од 5.000,00 денари   

– Општина Делчево, во износ од 29.500,00 денари   

– Општина Пробиштип, во износ од  27.300,00 денари   

– Општина Карбинци, во износ од 6.800,00 денари.   

                    Член 3 

  

Се менува називот на фирмата на Меѓуопштинското јавно претпријатие за 

управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип  и гласи: Меѓуопштинското јавно 

претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип – во ликвидација. 

Се менува и скратениот назив на фирмата МЈП ДЕПОНИЈА ИСТОК- Штип и 

гласи: МЈП ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип – во ликвидација. 

                               Член 4 

 

 Дарко Митевски – др по менаџмент во образованието, со адреса на живеење на 
ул. „14 Јуни“ бр. 3 – Македонска Каменица, се разрешува од функцијата овластено 
лице за застапување до конституирање на МЈП ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип и се 
именува за ликвидатор на МЈП ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип – во ликвидација. 
         Член 5 
 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.08-2161/1                                                               Советот на општина М.Каменица                   
21.11.2018 г.                                                                            Претседател 
М.Каменица                                                                      Иван Кузмановски 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 за барање за исплата на парични 

средстa  во износ од 30.000,00 денари на  Драган Ристовски  од с.Тодоровци. 
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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.09-2162/1                                                                     Градоначалник 

21.11.2018 г.                                 Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина 

М.Каменица на 14 та седница одржана на ден 21.11.2018  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр. 08-2123/1 од 

14.11.2018  година на Драган Ристовски од  с.Тодоровци  за одобрување на   парични  

средства за болничко лекување.       

Барањето на Драган Ристовски од  с.Тодоровци е составен дел на оваа Одлука. 

                                                         Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични 

срадства во износ од 30.000,00 денари на сметката на Драган Ристовски од  

с.Тодоровци.                         

                                                        Член 3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

Бр. 08-2163/1                                                               Совет на општина М.Каменица 

 21.11.2018 г.                                                                                Претседател  

М.Каменица                                                                    Иван Кузмановски 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 за барање за исплата на парични 

средстa  во износ од 30.000,00 денари на  Горан Димитровски од Македонска 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 

Бр.09-2164/1                                                                          Градоначалник 

21.11.2018 г.                                    Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина 

М.Каменица на 14 та седница одржана на ден 21.11.2018  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр. 08-2122/1 од 

14.11.2018  година на Горан Димитровски од  Македонска Каменица  за одобрување на   

парични  средства за болничко лекување.       

Барањето на Горан Димитровски од  Македонска Каменица  е составен дел на 

оваа Одлука.  

                                                           Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични 

срадства во износ од 30.000,00 денари на сметката на Горан Димитровски од  

Македонска Каменица.                          

                                                           Член 3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

 

Бр. 08-2165/1                                                            Совет на општина М.Каменица 

 21.11.2018 г.                                                                        Претседател  

М.Каменица                                                                  Иван Кузмановски 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 за барање за исплата на парични 

средстa  во износ од 30.000,00 денари на  Русeлена Ѓоргиевска  од с.Саса. 
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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.09-2166/1                                                                     Градоначалник 

21.11.2018 г.                                Соња Стаменкова с.р  

М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина 

М.Каменица на 14 та седница одржана на ден 21.11.2018  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр. 08-2140/1 од 

20.11.2018  година на Русeлена Ѓоргиевска од  с.Саса   за одобрување на   парични  

средства за болничко лекување.       

Барањето на Русeлена Ѓоргиевска од  с.Саса   е составен дел на оваа Одлука. 

                                                            Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични 

срадства во износ од 30.000,00 денари на сметката на Русeлена Ѓоргиевска од с.Саса.                        

                                                          Член 3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

Бр. 08-2167/1                                                      Совет на општина М.Каменица 

 21.11.2018 г.                                                                   Претседател  

М.Каменица                                                              Иван Кузмановски с.р.  
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