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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 завршна сметка  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.09-521/1        Градоначалник 

11.03.2019 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 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на завршна сметка на Буџетот на општина Македонска 

Каменица за 2018   година  

Член 1 

Советот на општина Мaкедонска  Каменица ја усвои  завршната  сметка на 

Буџетот на општина Македонска Каменица за 2018 година  

 Завршната  сметка на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2018 

година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

Службен гласник на Oпштина М.Каменица. 

             Бр. 08-522/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 г.                                                              Претседател 

              М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 

(,,Службен весник на Р. М број “ 5/2002) и член 33  точка 1 од Законот за 

финансирање на единиците на локална самоуправа  (,,Службен весник на Р. М“ 

број 61/2004, 96/2004, 22/2007, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015 и 

209/2018година ) Советот на општина Македонска Каменица на 18 та седница 

одржана на ден 11.03. 2019 година донесе: 

 

      ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

ЗА 2018 ГОДИНА 

1. Општ дел  

Завршната сметка на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2018 

година се состои од: 

                                                                 Член 1 

 Планирано Остварено 
   
I.ВКУПНИ ПРИХОДИ 265.529.540 232.499.071 

Даночни приходи 9.363.457 9.629.491 
Неданочни приходи            6.865.000 2.882.956 
Капитални приходи 145.761.000 118.862.997 
Приходи од дотации           75.081.040 69.173.000 
Трансфери 20.459.043 26.099.776 
Приходи од донации            8.000.000 5.850.851 
   
II.ВКУПНИ РАСХОДИ 263.029.540 224.647.451 

Од утврдени намени 262.879.540 224.532.451 
Резерви 150.000 115.000 
   
III.ДЕФИЦИТ 7.851.620 7.851.620 

IV.ФИНАНСИРАЊЕ -7.851.620                             -7.851.620 

Прилив            -5.690.902               -5.690.902 
   Приливи од домашни заеми           -5.690.902                             -5.690.902 
   Приливи од странски заеми   
Депозити  -5.690.902 
   
Одлив 2.500.000 2.160.718 
Отплата на главница 2.500.000 2.160.718 

 
Член 2 

Планираните приходи и приливи по извори и видови и расходи и одливи по 

основни намени се искажуваат во Билансите на приходи и расходи на 

завршната сметка на Буџетот на општина Македонска Каменица како што 

следува: 
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Салдото на сите сметки на Буџетот на општина Македонска Каменица на 

31.12.2018 година изнесува :15.485.387,00 денари. 

Салдо на 31.12.2018 година :                                                             

Салдо на основен буџет :                                                                    8.177.861 ,00  

Салдо на сметка дотации:                                                                   6.820.394,00  

Салдо на сметка самофинансирачки активности:                               487.132,00 

Салдо на сметка донации:                                                                              0 ,00   

 Салдо на сметка кредити:                                                                              0,00 

Салдото на сметката основен буџет во износ од 8.177.861,00 денари се 

пренесува како приход на основниот буџет на општина Македонска Каменица 

за 2019 година . 

Салдото на сметката на наменски дотации во износ од 6.820.394,00 денари се 

пренесува како приход на буџетот на наменски дотации на ЕЛС Македонска 

Каменица за 2019 година. 

Салдото на сметката на  самофинансирачки активности во износ од 487.132,00 

денари се пренесува како приход на буџетот на самофинансирачки активности 

на ЕЛС Македонска Каменица за 2019 година. 

Салдото на сметката на донации во износ од 0,00 денари  се пренесува како 

приход на буџетот на донации на ЕЛС Македонска Каменица за 2019 година. 

Салдото на сметката за кредити во износ од 0 денари се пренесува како 

приход на буџетот на кредити на ЕЛС Македонска Каменица за 2019 година  

  

                                                                Член 3 

Планираните и остварените приходи по извори и видови ,односно планираните 

и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на 

приходи и расходи на Завршната сметка за општина Македонска Каменица за 

2018 година и тоа како што следува: 
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                                                                Член 4     
 
Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локална 
самоуправа на општина Македонска Каменица за 2018 година се прикажуваат 
расходите по програми ,потпрограми, по сметки и ставки. 
 
 
 
 
 
                                                              Член 5 
 
Општиот дел на Завршната сметка на општина Македонска Каменица за 2018 
година се објавува во ,,Службен гласник на општина Македонска Каменица”. 
 
 
 
 
 
 
             Бр. 08-522/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 г.                                                              Претседател 

              М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р. 

                                                                       
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.6 
 

 
 
 
 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.7 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.8 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.9 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.10 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.11 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.12 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.13 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.14 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.15 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.16 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.17 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.18 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.19 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.20 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.21 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.22 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.23 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.24 
 

 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.25 
 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.26 
 

 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 Годишен финансиски извештај 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- 523/1       Градоначалник 

11.03.2019 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  18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на Годишен финансов  извештај  на општина 

Македонска Каменица за 2018  година  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот финансиски  

извештај  на општина Македонска Каменица за 2018 година 

Годишниот финансиски  извештај  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. 08-524/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 г.                                                              Претседател 

              М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р. 
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Годишен извештај за  општина Македонска  Каменица за 2018 година 
 
 

Буџет  и Одлука за извршување на Буџетот за 2018 година за општина 
М.Каменица 

 
 Буџетот на општина М.Каменица за 2018 година беше донесен од страна на 
Советот на Општина М.Каменица на ден 21.12.2017 година , согласно законските 
прописи, односно согласно законот за Буџетите ( Сл. Весник на РМ  бр.64/05, 108/08, 
156/09 и 95/10), Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) и 
Буџетскиот циркулар – насоките за изготвување на буџетите на ЕЛС од Министерство 
за финансии. 
 Буџетот на општината претставува годишен план за финансирање на 
функциите и обврските на ЕЛС, а се состои од годишна проценка на приходите по 
видови и трошоците по намени и е единствен и истиот ги опфаќа планираните расходи 
за финансирање на потребите на Советот на општината, Градоначалникот, 
Општинската администрација и пооделни програми прикажани по ставки и подставки. 
 Буџетот на општина М.Каменица за 2018 година и Одлуката за извршување на 
буџетот се усвоени на Седницата на Совет број 08-1941/1 од 21.12.2017 година. 
 
 
 
1.1 Надлежности 

Општината самостојно во рамките на законот и статутот ги врши работите од јавен 
интерес, од локално значење утврдени од законот за локална самоуправа или со друг 
закон. 
Надлежности односно работи од јавен интерес од локално значење се: 

- Урбанистичко планирање, издавање одобрение за градење од локално 
значење, уредување на просторот и градежно земјиште; 

- Заштита на животната средина и природа, со превземање мерки за заштита и 
спречување од загадување на водата,воздухот и земјиштето; 

- Локален економски развој 
- Комунални дејности – снабдување со вода за пиење, пречистување на отпадни 

води, јавно осветлување, одржување на јавна чистота, собирање отпад, 
изградба, одржување и реконструкција на локални патишта и улици; 

- Култура – подршка на културни установи и проекти; 
- Образование, основање, финансирање и администрирање на училишта со 

соработка на централната власт; 
- Социјална и детска заштита, изградба и одржување на детски градинки и 

домови за стари лица и лица со посебни  потреби; 
- Здраствена заштита, односно управување со мрежата на јавни здравствени 

организации, превентивни активности, надзор над заразни болести; 
- Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од природни 

непогоди; 
- Противпожарна заштита со територијалните противпожарни единици; 
- Надзор над работите од нејзината надлежност. 

 
 
 
1.2 Организација 
Органи на општината се: 

- Совет на општина 
- Градоначалник 
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Совет 
 

 Советот на општината е претставнички орган на граѓаните кој го сочинуваат 
претставници – советници, избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно 
гласање. Мандатот на членовите на советот трае 4 години. Претседателот на советот 
се избира од редот на членовите на советот со мандат од 4 години, кој ќе добие 
мнозинство гласови од вкупниот број на членови. 
 Советот ги врши следниве работи: 

- Го донесува статутот на општината и други прописи; 
- Донесува буџет на општината  и годишна сметка; 
- Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на 

општината во рамки утврдени со закон; 
- Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот на општината и годишната 

сметка; 
- Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината; 
- Врши и други работи утврдени со закон. 

 
 

Градоначалник  
 

 Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно 
гласање за период од 4 години. 
Градоначалникот ги врши следните работи: 

- Ја претставува и застапува општината; 
- Ја контролира законитоста на прописите на советот; 
- Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот; 
- Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на 

сопственоста на општината; 
- Избира директори на јавните служби кои што се основани од општината врз 

основа на јавен конкурс; 
- Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската 

администрација ; 
- Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на 

општинската администрација; 
- Врши други работи утврдени со статутот и законот. 

 
 
 

Администрација 
 

 Администрацијата на општината е задолжена за извршување на работите во 
рамките на општината. Вработените во општинската администрација кои вршат 
стручни, нормативно – правни, извршни, управно – надзорни работи и решаваат 
управни работи имаат статус на административни службеници. За нивното 
вработување, права и должности, систем на плати и надоместоци, 
одговорности,оценување и престанок на работниот однос се применуваат одредбите 
од Законот за административни службеници. 
 
2. ЗАВРШНА СМЕТКА – БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОД 
2.1 Приходи на Општина Македонска Каменица за 2018 година 
 
 Од планираните приходи вкупно 176.483.500 денари во Буџетот на Општина 
М.Каменица за 2018 година се остварени вкупно 155.055.930 денари. 
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ОСНОВЕН БУЏЕТ ЗА 2018  

Приходи    

Даночни приходи  9.363.457 9.629.491 

Неданочни приходи 900.000 463.666 

Капитални приходи 145.761.000 118.862.997 

Трансфери и донации 20.459.043                 26.099.776 

ВКУПНО:               176.483.500               155.055.930 

 
 

БУЏЕТ НА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

Приходи Планирани  Реализирани  

Дотации 75.081.040 70.015.163 

ВКУПНО: 75.081.040 70.015.163 

 
 

БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНА – 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

Приходи Планирани  Реализирани  

Неданочни приходи 5.965.000 2.419.290 

ВКУПНО 5.965.000 2.419.290 

 
 

БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА- РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

Приходи Планирани Реализирани 

Трансфери и донации 8.000.000 5.850.851 

ВКУПНО  8.000.000 5.850.851 

   
БУЏЕТ НА КРЕДИТИ ЗА 2018 ГОДИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

Приходи Планирани Реализирани 

Приходи 0 0 

ВКУПНО                  0                    0 

 
а ) Даночни приходи 
 Даночните приходи во 2018 година се остварени во износ од  9.629.491 денари,  
при што нивниот распоред по видови на даночниот приход е даден табеларниот 
приказ:  
 
Основен буџет за 2018 – реализација  
 

Приходи  Планирани  Реализирани  

Данок од доход, добивка и 
капитална добивка 

1.260.000 1.371.227 

Даноци на имот  2.200.000 1.980.482 

Даноци на специфични услуги  5.893.457 6.277.782 

Такси на користење или дозволи за 
вршење на дејности 

10.000 0 

ВКУПНО: 9.363.457 9.629.491 
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б )  Неданочни приходи  
 
 Неданочните приходи во вкупниот буџет на ЕЛС М.Каменица за 2018 година се 
остварени во износ од    463.666    денари, при што нивниот распоред по видови на 
неданочниот приход е даден во табеларниот приказ во следните табели: 
 
 
Основен буџет за 2018 година – реализација  
 

Приходи  Планирани  Реализирани  

Глоби, судски и административни 
такси 

450.000 209.140 

Такси и надоместоци 200.000 146.667 

Други неданочни приходи 250.000 107.859 

ВКУПНО: 900.000 463.666 

 
в ) Трансфери 
 
 Трансферите од вкупниот буџет на ЕЛС М.Каменица за 2018 година се 
остварени во вкупен износ од 26.099.776  денари, при што нивниот распоред по 
видови на трансфери во пооделни буџети е даден во следните табели: 
 
 

Приходи Планирани Реализирани 

Трансфери  од други нивоа на власт          20.459.043         26.099.776 

ВКУПНО   

 

г ) Капитални приходи за 2018 година се планирани и реализирани во следниот 
износ: 
 

Приходи Планирани Реализирани 

Трансфери од други нивоа на власт  145.761.000 118.862.997 

ВКУПНО 145.761.000 118.862.997 

 

Расходи на општина М.Каменица за 2018 година по програми и потпрограми 

Буџетот на општина М.Каменица за 2018 година се состои од  19 потпрограми и тоа: 

 

ПОТПРОГРАМИ 

А00-Совет на општина Македонска 
Каменица 

А10-Изборни активности и референдуми 

Д00-Градоначалник на општина 
Македонска Каменица  

Е00-Општинска администрација 

ЕА0-Капитални трошоци на општината 
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ЕАА-Изградба на мостови, згради, 
уредување на кеј на река Каменичка  

Ф10-Урбанистичко планирање 

ФАА-Изградба на индустриска зона  

Ј30-Јавно осветлување 

Ј40-Јавна чистота  

ЈД0-Изградба и реконструкција на 
локални патишта и улици  

ЈДА-Изградба и реконструкција на улици 

во Македонска Каменица  

ЈДБ-Изградба и реконструкција на 
локални патишта во Македонска 
Каменица 

ЈДЦ-Реконструкција на тротоари 

ЈГА-Изградба на системи за 
водоснабдување 

К40-Културни манифестации и творештво 

Н1-Основно образование 

Н2-Средно образование 

В1-Детски градинки 

 

 
Извештај за расходите по програми на завршната сметка на општина М.Каменица за 
2018 година 
 

А0 Совет на општина М.Каменица   

 401 Основни плати   170.000   153.869 

404 Надоместоци 1.420.000 1.384.778 

413 Тековна резерва   150.000   115.000 

452 Каматни плаќања   250.000     79.851 

492 Отплата на главнина кон 
домашни институции 

 
2.500.000 

 
2.160.718 

 Вкупно: 4.490.000 3.894.216 

 
           Од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2018 година во програма А10 
планирани средства беа во износ од 200.000 а реализација нема . 
 

 Од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2018 година во програмата Д0,  
потпрограмата Д00 – Градоначалник во 2018 година планирани средства се во вкупен 
износ од 2.358.000 а  реализирани се  1.936.852  денари. Исплатени се средства по 
следните основи: 
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-основни плати 
-придонеси за социјално осигурување 
-патни и дневни расходи кои опфаќаат патни трошоци 
-социјални надоместоци кои опфаќаат исплати за новороденчиња и еднократна 
парична помош 
 

Д0 Градоначалник   

 401 Основни плати 1.000.000 800.844 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

378.000 268.958 

404 Надоместоци 20.000 14.613 

420 Патни и дневни расходи 110.000 53.437 

464 Разни трансфери 50.000 0 

471 Социјални надоместоци 800.000 799.000 

 Вкупно:  2.358.000 1.936.852 

 
 
 
  Од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2018 година во програмата Е0, потпрограма 
Е00 – Општинска администрација планирани се средства во износ од 62.637.500 
денарио а  реализирани се 48.378.814 денари. Исплатени се средства по следните 
основи: 

- Основни плати 
- Придонеси за социјално осигурување  
- Патни и дневни расходи кои опфаќаат дневни и патни трошоци 
- Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт кои опфаќаат трошоци за 

електрична енергија , поштенски услуги, телефон, горива и масла, регистрација 
на моторни возила, транспорт на луѓе. 

- Материјали и ситен инвентар кои опфаќаат трошоци за канцелариски 
материјали, списанија и весници, прехранбени продукти и пијалоци, хигиена, 
материјали за поправки, резервни делови и др. Материјали. 

- Поправки и тековно одржување кои опфаќаат трошоци за одржување на 
софтвер и друга опрема. 

- Договорни услуги кои опфаќаат исплати по банкарска провизија, осигурување, 
правни услуги, судски такси, копирање и печатење и други договорни услуги. 

- Други тековни расходи кои опфаќаат трошоци за членарини, репрезентација, 
семинари, огласи и др.оперативни расходи. 

- Привремени вработувања трошоци за ангажирани лица преку агенција за 
привремени вработувања 

- Разни трансфери 
- Купување на опрема 
- Вложувања 
- Отплата на финансиска позајмица 

 

Е0 Општинска администрација  

 401 Основни  плати 14.000.000 9.183.075 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

7.700.000 3.267.757 

404 Надоместоци 1.300.000 496.842 

420 Патни и дневни расходи 650.000 241.505 

421 Комунални услуги,греење и 
комуникација 

6.320.000 6.064.476 

423 Материјални и ситен 
инвентар 

2.072.000 2.071.820 
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424 Поправки и тековно 
одржување 

590.000 587.492 

425 Договорни услуги 4.965.500 3.546.054 

426 Други тековни расходи 2.380.000 2.379.857 

427 Привремени вработувања 4.260.000 4.213.787 

464 Разни трансфери 15.800.000 15.060.133 

463 Трансфер до невладини 
организации 

1.350.000 142.485 

480 Купување на опрема и 
машини 

1.150.000 1.123.531 

485 Вложување во нефинансиски 
средства 

100.000 0 

 Вкупно : 62.637.500 48.378.814 

 
 
Програма ЕА0 – капитални трошоци на општината за 2018 година планирани средства 
има во износ од 14.060.000 денари а реализирани средства има во износ од  
12.780.857 денари. 
 

ЕА0 Капитални трошоци  

 482 Други градежни објекти 14.060.000 12.780.857 

 
 
 
  Од  Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2018 година во програмата Ф1, потпрограма Ф10 
– Урбанистичко планирање планирани се средства во износ од 2.000.000 денари а   
реализирани се  1.086.117 денари. Исплатени се средства по следните основи : 
 

Ф10 Урбанистичко планирање  

 425 Договорни услуги 2.000.000 1.086.117 

 
 Од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2018 година во програмата ФА, потпрограма ФАА- 
Изградба на индустриска зона  планирани беа средства во износ од 1.000.000 денари 
а  реализација  нема .  
 
  
 Од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2018 година во програмата Ј3, потпрограма Ј30 – 
Јавно осветлување планирани беа средства во износ од 6.000.000 денари а 
реализирани се средства во износ од 5.685.690 денари. 
 

Ј30 Јавно осветлување   

 421 Комунални услуги 6.000.000 5.685.690 

 
 
 Од Буџетот на ЕЛС М.Каменица  за 2018 година во програмата Ј4, потпрограма Ј40 – 
Јавна чистота од планираните 18.900.000 денари  ,реализирани се  средства во износ 
од  17.988.557   денари. 
 

Ј40 Јавна чистота   

 424 Поправки и тековно 
одржување 

18.100.000 17.395.000 

423 Материјали и ситен инвентар 800.000 593.557 
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Од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2018 година во програмата ЈД- изградба и 
реконструкција на локални улици,патишта  и реконструкција на тротоари од 
планираните  55.300.000 денари реализирани се 49.746.432 денари 
 

ЈД Изградба и реконструкција на локални 
патишта ,улици и тротоари 

 

 424 Поправки и тековно 
одржување 

2.400.000 2.237.280 

482 Други градежни објекти 
 

52.400.000 47.085.377 

485 Вложување и нефинансиски 
средства – експропријација 
на имот 

500.000 423.775 

 
 
 
 Од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2018 година во програмата ЈГ, потпрограма ЈГА – 
Изградба на системи за водоснабдување  планирани се средства во износ од 
2.000.000 денари а  реализација нема за оваа година. 
 

ЈГА Изградба на системи за 
водоснабдување 

 

 482 Други градежни објекти  2.000.000 0 

 
 
Во Буџетот за 2018 година во програма К4-Културни манифестации и творештво  
планирани средства беа   во износ од 3.500.000 денари , а реализирани се   3.077.959  
денари. 
 

К40 Културни манифестации  

 464 Разни трансфери 3.500.000 3.077.959 

 
 

Завршна сметка на основно образование за 2018 година-блок дотација  
 
 

Н1 Основно образование  

 401 Основни плати 25.193.249 22.975.392 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

9.317.993 8.498.301 

421 Комунални услуги 2.690.000 2.422.069 

420 Патни и дневни расходи       20.000         900 

423 Материјали и ситен 
инвентар 

   990.000   695.763 

424 Поправки и тековно 
одржување 

6.179.464 6.037.754 

425 Договорни услуги 4.390.000 3.908.287 

426 Други тековни расходи     470.000    292.384 

464 Разни трансфери     50.000     49.263 

 Вкупно : 49.300.706 44.880.113 
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Завршна сметка за сметка самофинансирачки акитвности  за 2018 година за 

основно образование 
  

Н1 Основно образование  

 423 Материјали и ситен инвентар 100.000 8.632 

425 Договорни услуги 700.000 44.700 

426 Други тековни расходи 200.000 37.180 

 Вкупно : 1.000.000 90.512 

 
 

Завршна сметка за под сметка 603 за 2018 година за основно образование 
 

Н1 Основно образование  

 423 Материјали и ситен инвентар 700.000 700.000 

 Вкупно : 700.000 700.000 

 
 

Завршна сметка за 2018 година за средно образование за сметка блок 
дотација 

 

Н2 Средно образование  

 401 Основни плати 8.890.000 8.681.057 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

3.291.000 3.210.841 

421 Комунални услуги 959.154 911.814 

420 Патни и дневни трошоци      5.000 0 

423 Материјали и ситен инвентар 386.563 386.376 

424 Поправки и тековно 
одржување 

588.400 569.680 

425 Договорни услуги 2.150.000 2.147.790 

426 Други тековни услуги 188.000 132.042 

427  Привремени вработувања 117.346 95.217 

464 Разни трансфери 30.000 15.000 

480 Купување на опрема и 
машини 

440.400 440.400 

 Вкупно : 17.045.863 16.590.217 

 
 

Завршна сметка за 2018 година за средно образование за сметка 
самофинансирачки активности 

 
 

Н2 Средно образование  

 420 Патни и дневни 10.000 0 

423 Материјали и ситен инвентар 150.000 36.600 

424 Поправки и тековно 
одржување 

100.000 0 

425 Договорни услуги 190.000 12.870 

426 Други тековни услуги 190.000 29.100 

 Вкупно : 640.000 78.570 
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Завршна сметка за 2018 за детска градинка за сметка самофинансирачки 
активности 

 
 

В1 Детска градинка  

 420 Патни и дневни расходи 90.000 4.796 

421 Комунални услуги 170.000 35.898 

423 Материјали и ситен инвентар 3.470.000 1.979.129 

424 Поправки и тековно 
одржување 

120.000 11.399 

425 Договорни услуги 145.000 70.503 

426 Други тековни расходи 180.000 58.424 

480 Купување на опрема и 
машини 

150.000 0 

 Вкупно : 4.325.000 2.160.149 

 
 

Завршна сметка за 2018 година за детска градинка за сметка блок дотација 
 
 

В1 Детска градинка  

 401 Основни плати 4.928.051 4.835.321 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

1.822.949 1.788.466 

421 Комунални услуги 443.000 417.179 

423 Материјали и ситен 
инвентар 

568.994 568.994 

424 Поправки и тековно 
одржување 

141.977 129.317 

425 Договорни услуги 218.000 217.113 

426 Други тековни услуги 101.500 100.743 

427 Привремени вработувања 440.000 440.000 

464 Разни трансфери 70.000 47.700 

 Вкупно : 8.734.471 8.544.833 

 
Завршна сметка за детска градинка за 2018 година за под сметка 603 
 

В1 Детска градинка   

 421 Комунални услуги 1.838.000 1.837.430 

427 Привремени вработувања 1.500.000 1.500.000 

 Вкупно : 3.338.000 3.337.430 

 
 
3. ЗАВРШНА СМЕТКА – БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
 
3.1 Извештај за средства, побарувања, обврски и изворите и нивната 
вредност 
Согласно усвоениот извештај за извршен попис за 2018 година за општина 
Македонска Каменица и согласно усвоените препораки по пописот со архивски 
број 08-300/1 од 04.02.2019 година состојбата на сметката Орган на општина 
за 2018 године е следната: 
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Биланс на состојба заклучно со 31.12.2018 година  
 
020 – Градежни објекти –набавна -480.985.335 
029 – Исправка на градежни работи-49.146.750 
Сегашна вредност на градежни објекти-431.838.585 
020 – Улици и патишта-602.018.690 
029 – Исправка на вредност на улица и патишта-98.648.776 
Сегашна вредност на улиици и патишта-503.369.914 
 
022 – Опрема-набавна -23.363.379 
029 – Исправка на вредност на опрема (амортизација) -15.610.521 
Сегашна вредност на опрема-7.752.858 
030 – Инвестиции во тек-5.724.835 
220 – Добавувачи-6.102.439 
 
1. Биланс на состојба  - Буџет на општина 2018 година  
 
 Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства кои што не се 
на сметката на 31.12.2018 година и краткорочни побарувања. 
 

АКТИВА  

 Жиро сметка – салдо на 31.12.2018 година  8.177.861 

Побарувања  5.625.695 

Вкупно : 13.803.556 

 
 
 Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски 
разграничувања кои произлегуваат од вишокот на приходи на крајот на годината : 
 

ПАСИВА  

 Дел од вишок на приход за пренос за 
наредна година 

8.177.861 

Пасивни временски разграничувања 5.625.695 

Вкупно : 13.803.556 

 
 
2. Билан на состојба – Орган на општина 2018 година 
 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од : 
Активни временски разграничувања што се однесуваат на  ненадмирени обврски 
спрема добавувачите за пристигнати фактури / ситуации и пресметаните и 
ненадмирени плати и надоместоци за вработените /  заклучно со месец Декември 
2018 година , материјали, резервни делови и ситен инвентар. 
Постојани средства – материјалните средства претставуваат набавна вредност на 
истите зголемена за износот на ревалоризацијата и намалена за износот на 
амортизација во текот  на годината. 
 

АКТИВА  

 Постојани средства 948.686.192 

Парични средства и побарувања 48.328.559 

Материјали и ситен инвентар 400.412 

Вкупно : 997.415.163 
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Пасивата во Билансот на состојба се состои од: 

- Извори на капитални средства  
- Извори на останат капитал 
- Долгорочни обврски 
- Краткорочни обврски спрема добавувачите 
-  Краткорочни обврски за плати и др.обврски и надоместоци за совет 

 

ПАСИВА  

 Државен капитал 943.361.768 

Долгорочни обврски 41.053.624 

Тековни обврски  12.999.771 

Вкупно: 997.415.163 

 
 
3. Биланс на состојба – Агенција за државни патишта 2018 година 
 
 Сметката на Општина М.Каменица – Агенција за државни патишта е посебна 
сметка преку кој во текот на 2018 година се трансферираат средства на буџетот на 
Општина М.Каменица од Агенцијата за државни патишта. 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства  што се на сметка на 
31.12.2018 година и изнесува 0 денари бидејќи сите средства се префрлени на 
сметката на буџет на општина М.Каменица. 
 
 

АКТИВА   

 Жиро сметка 0 

Вкупно : 0 

 
 
Пасивата на Билансот на состојба  за 2018 година се состои од пасивни временски 
разграничувања кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната 
година. 
 

ПАСИВА   

 Дел од вишокот за пренос за наредна година 0 

Вкупно : 0 

 
 
4. Биланс на состојба – Сметка на Агенција за вработување за 2018 година 
 
 
Активата на Билансот на состојба  се состои од 0,00 денари 
 

АКТИВА  

 Активни временски разграничувања 0 

 Вкупна актива: 0 

 
Пасивата на Билансот на состојба  се состои од 0,00 денари 
 

ПАСИВА  

 Обврски 0 

Вкупна пасива 0 



Службен  гласник на ЕЛС  М. Каменица  бр.18                                                                               стр.39 
 

 
5. Биланс на состојба – Сметка за наменска дотација  
 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка на 
31.12.2018 година. 
 

АКТИВА  

 Салдо на 31.12.2018 година 6.820.394 

Вкупна актива : 6.820.394 

 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања 
кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година. 
 
 

ПАСИВА  

 Дел од вишокот на приход за пренос за 
наредната година  

6.820.394 

Вкупна пасива : 6.820.394 

 
 
6. Биланс на состојба – Сметка за проект „ Реконструкција со адаптација на 
културен дом во Македонска Каменица,, за 2018 година  
 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметката  
на 31.12.2018 година. 
Проектот е целосно имплементиран и завршен и оваа  сметка во 2018 година е 
затворена. 
 

АКТИВА  

 Салдо на 31.12.2018 година 0 

Вкупна актива : 0 

 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања 
кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредна година. 
 

ПАСИВА  

 
 

Дел од вишок на приход за наредна година 0 

Вкупна пасива : 0 

  
 
7. Биланс на состојба – Сметка за проект „ Хуманоста на дело “ - Општинско 
корисна работа  
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметката  
на 31.12.2018 година . 
 

АКТИВА  

 АВР 171.000 

Вкупна пасива : 171.000 
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Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања 
кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредна година. 
 

ПАСИВА  

 ПВР 171.000 

Вкупна пасива : 171.000 

 
8. Биланс на состојба – Депозитна сметка  
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметката 
на 31.12.2018 година. 
 

АКТИВА  

 АВР 0 

Вкупна пасива : 0 

 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања 
кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година. 
 

ПАСИВА  

 ПВР 0 

Вкупна пасива : 0 

 
 
9. Биланс на состојба – Сметка за проект „Изградба на локален пат во село 
Саса и село Моштица“ за 2018 година  
 
Проектот е целосно завршен ,исплатен и сметката е затворена. 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка ма 
31.12.2018 година. 
 

АКТИВА  

 АВР 0 

Вкупна актива : 0 

 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања  
кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година. 
 

ПАСИВА  

 ПВР 0 

Вкупна пасива : 0 

 
10. Биланс на состојба – Сметка за проект „ Да бидеме хумани“ –Општинско 
корисна работа  
 
Оваа сметка е затворена бидејки проектот е завршен. 
 
 

АКТИВА  

 АВР 0 

Вкупна актива : 0 
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Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања 
кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година.  
 

ПАСИВА  

 ПВР 0 

Вкупна пасива : 0 

 
11. Биланс на состојба – Сметка „ОИК“ 
 

АКТИВА  

 АВР 0 

Вкупна актива : 0 

 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања 
кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредна година. 
 

ПАСИВА  

 ПВР 0 

Вкупна пасива : 0 

 
12. Биланс на состојба – Сметка „Финансиска поддршка на општините“ 
 

АКТИВА  

 АВР 2.035.849 

Вкупна актива : 2.035.849 

 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања 
кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредна година. 
 

ПАСИВА  

 ПВР 2.035.849 

Вкупна пасива : 2.035.849 

 
 
             ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНА РЕЗЕРВА 
  
                 ПОТСТАВКА 413110 ПРОГРАМА А0-СОВЕТ НА ОПШТИНА 
 
        Согласно донесената одлука на Совет со архивски број 08-1398/1 од 09.07.2018 
година исплатени се средства во износ од 115.000 денари од ставка 413 потставка 
413110-Тековна резерва (непредвидени трошоци) програма А0 за покривање на 
трошоците за одржан кошаркарски турнир Final Four во женска конкуренција . 
 
 
Изготвил: 
Данче Ангеловска-Одговорен сметководител с.р. 
 
 
 
                                                                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                                                                                      СОЊА СТАМЕНКОВА с.р. 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за извршување 

на Буџетот на  општина 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.09-525/1        Градоначалник 

11.03.2019 г.                        Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

    Врз основа на член 36 став 1 точка 2 и член 62 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 23 став 8 од 

Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа( “Службен весник на 

Р.Македонија” бр. 61/2004,96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/15 и 209/18) и член 

21 став 1 точка 4 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина 

М.Каменица бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица на  18та седница 

одржана на ден  11.03.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

  За измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина 

Македонска Каменица за 2019 година 

 

Член 1 

 

   Во Одлуката за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за 

2019 година бр.08-2340/1 од 21.12.2018 година (“Службен гласник на општина 

М.Каменица” бр.15/2018) член 14 се менува и гласи: 

- Во случај на заминување на работник во пензија му  се  исплатува двократен 

износ за отпремнина пресметана врз основа на просечна месечна нето плата по 

работник во Републиката објавена на денот на исплатата.  

 

 

Член 2 

                                                            

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

Службен гласник на општина М.Каменица. 

 

             Бр. 08-526/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на Квартален извештај за извршување 

на Буџетот на општина Македонска Каменица за периодот од 01.01.2018 година 

до 31.12.2018 година.  

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-527/1        Градоначалник 

11.03.2019 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 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Квартален извештај 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на oпштина Македонска Каменица за период од 01.01.2018 

година до  31.12.2018  година. 

 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на oпштина Македонска 

Каменица за период oд 01.01.2018 година до 31.12.2018 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. 08-528/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на Годишен финансиски извештај и 

завршна сметка на  СОУ ” Миле Јаневски Џингар” 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.09-529/1        Градоначалник 

11.03.2019 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  18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен финансиски  извештај  и завршна сметка на                 

СОУ ” Миле Јаневски Џингар” Македонска  Каменица за 2018 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот финансиски  

извештај  и завршната  сметка на СОУ ” Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица 

за 2018 година. 

Годишниот  финансиски  извештај  и завршната  сметка на СОУ ” Миле 

Јаневски Џингар” Македонска Каменица за 2018 година е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

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

гласник на Oпштина М.Каменица. 

 

             Бр. 08-530/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на Годишен финансиски извештај и 

завршна сметка на  КИЦ” Романса” 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.09-531/1        Градоначалник 

11.03.2019 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 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на Годишен финансиски  извештај  и завршна сметка 

на    КИЦ ” Романса ” Македонска Каменица за 2018  година 

 

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица го усвои Годишниот финансиски  

извештај  и завршната  сметка на КИЦ  ” Романса ” Македонска  Каменица за 2018 

година. 

Годишниот  финансиски  извештај  и завршната  сметка на КИЦ ”Романса ” 

Македонска Каменица за 2018 година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

 

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

гласник на Oпштина М.Каменица. 

 

             Бр. 08-532/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на Годишен финансиски извештај и 

завршна сметка на  ООУ ”Св.Кирил и Методиј” 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- 533/1       Градоначалник 

11.03.2019 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 18 та седница  одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен финансиски  извештај  и завршна сметка на            

ООУ ” Св.Кирил и Методиј ” Македонска Каменица за 2018  година 

 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот финансиски  

извештај  и завршната  сметка на ООУ ” Св.Кирил и Методиј ” Македонска Каменица за 

2018 година. 

Годишниот  финансиски  извештај  и завршната  сметка на ООУ ” Св.Кирил и 

Методиј”  Македонска Каменица за 2018  година е составен дел на оваа Одлука. 

 

                                                             Член 2 

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

гласник на Oпштина М.Каменица. 

             Бр. 08-534/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на Годишен финансиски извештај и 

завршна сметка на  ЈП” Камена Река ” 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- 535/1       Градоначалник 

11.03.2019  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 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на Годишен финансиски  извештај  и завршна сметка 

на    ЈП ” Камена Река ” Македонска Каменица за 2018  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица го усвои Годишниот финансиски  

извештај  и завршната  сметка на ЈП ” Камена Река ”  Македонска  Каменица за 2018  

година. 

Годишниот  финансиски  извештај  и завршната  сметка на ЈП ” Камена Река ” 

Македонска  Каменица за 2018 година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на Oпштина М.Каменица. 

             Бр. 08-536/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на Годишен финансиски извештај и 

завршна сметка на  ЈОУДГ” Бамби” 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.09-537/1        Градоначалник 

11.03.2019 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 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен финансиски  извештај  и завршна сметка на   

ЈОУДГ ”Бамби ” Македонска  Каменица за 2018  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица го усвои Годишниот финансиски  

извештај  и завршната  сметка на ЈОУДГ ”Бамби ” Македонска Каменица за 2018  

година. 

Годишниот  финансиски  извештај  и завршната  сметка на ЈОУДГ ”Бамби” 

Македонска Каменица за 2018  година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на Oпштина М.Каменица. 

             Бр. 08-538/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 давање согласност на Одлуката за утрдување на 

вредноста на бодот за пресметување на платата на административните 

службеници вработени во ЈОУДГ„ Бамби” 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- 539/1       Градоначалник 

11.03.2019 г.               Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица  

 

Врз основа на член 88 став 3  од Законот за административни службеници 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15,  5/16, 
80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17 и 11/18),  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 општина М.Каменица на 18 та седница  одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

   За  давање согласност на Одлуката  за утврдување  на вредноста на 

бодот за пресметување на плататата на административните службеници 

вработени во  ЈОУДГ „Бамби “Македонска  Каменица 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на  Одлуката  за 

утврдување  на вредноста на бодот за пресметување на плататата на 

административните службеници вработени во  ЈОУДГ „Бамби “Македонска  Каменица 

донесена од Директорот на ЈОУДГ „Бамби “Македонска  Каменица заведена под бр. 

03-73/1 од 27.02.2019 година. 

   Одлуката  за утврдување  на вредноста на бодот за пресметување на платата 

на административните службеници вработени во  ЈОУДГ „Бамби “Македонска  

Каменица донесена од Директорот на ЈОУДГ „Бамби “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. 08-540/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на финансиски извештај на ФК 

„Каменица-Саса“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од 

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.09-541/1        Градоначалник 

11.03.2019 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 Општина 

М.Каменица на 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ФК „ Каменица - Саса“ 

Македонска Каменица за одобрените парични средства од   

општина Македонска Каменица за  2018 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои   финансискиот извештај  

на ФК „ Каменица - Саса“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од    

општина Македонска Каменица за  2018 година 

                Финансискиот извештај  на ФК „ Каменица - Саса“ Македонска Каменица за 

одобрените парични средства од    општина Македонска Каменица за  2018 година е 

составен дел на оваа Одлука. 

 

Член 2 

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

гласник на Општина М.Каменица. 

 

             Бр. 08-542/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на финансиски извештај на ЗГ „Надеж- 

Норе“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од 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- 543/1                Градоначалник 

11.03.2019 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 Општина 

М.Каменица на 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЗГ „ Надеж- Норе“ 

Македонска Каменица за одобрените парични средства од општина 

Македонска Каменица за  2018 година 

 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои   финансискиот извештај  

на ЗГ „ Надеж-Норе“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од   

општина Македонска Каменица за  2018 година 

                Финансискиот извештај  на ЗГ„Надеж-Норе“ Македонска Каменица  за 

одобрените  парични средства од  општина Македонска Каменица за  2018 година е 

составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на Општина М.Каменица. 

             Бр. 08-544/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на финансиски извештај на ЕД „Здравец 

2002“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од 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- 545/1       Градоначалник 

11.03.2019 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 Општина 

М.Каменица на 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЕД  „ Здравец 2002 “ 

Македонска Каменица за одобрените парични средства                                  

од општина Македонска Каменица за  2018 година 

 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои   финансискиот извештај  

на ЕД „ Здравец 2002 “ Македонска Каменица за одобрените парични средства од   

општина Македонска Каменица за  2018 година 

                Финансискиот извештај  на ЕД „ Здравец 2002 “ Македонска Каменица  за 

одобрените  парични средства од  општина Македонска Каменица за  2018 година е 

составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

 

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

гласник на Општина М.Каменица. 

             Бр. 08-546/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на финансиски извештај на КК „Баскет 

Кам“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од 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- 547/1       Градоначалник 

11.03.2019 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 Општина 

М.Каменица на 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на КК „ Баскет Кам“ 

Македонска Каменица за одобрените парични средства                                  

од општина Македонска Каменица за  2018 година 

Член 1 

           Советот на општина Македонска Каменица го усвои   финансискиот извештај  на 

КК „ Баскет Кам“  Македонска Каменица за одобрените парични средства од   општина 

Македонска Каменица за  2018 година 

           Финансискиот извештај  на КК „ Баскет Кам“ ЕД „  Македонска Каменица  за 

одобрените  парични средства од  општина Македонска Каменица за  2018 година е 

составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

 

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

гласник на Општина М.Каменица. 

             Бр. 08-548/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на финансиски извештај на Пчеларско 

Здружение „ЕКО КАМ МЕД“ Македонска Каменица за одобрените парични 

средства од 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- 549/1       Градоначалник 

11.03.2019 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 Општина 

М.Каменица на 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на Пчеларско Здружение            

„ ЕКО КАМ МЕД  “ Македонска Каменица за одобрените парични 

средства  од општина Македонска Каменица за  2018 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои   финансискиот извештај  

на Пчеларско Здружение „ЕКО КАМ МЕД “  Македонска Каменица за одобрените 

парични средства од   општина Македонска Каменица за  2018 година 

                Финансискиот извештај  на Пчеларско Здружение „ЕКО КАМ МЕД “  

Македонска Каменица  за одобрените  парични средства од  општина Македонска 

Каменица за  2018 година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на Општина М.Каменица. 

             Бр. 08-550/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на финансиски извештај на КУД „ Вера 

Јоциќ“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од 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- 551/1       Градоначалник 

11.03.2019 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 Општина 

М.Каменица на 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на КУД  „ Вера Јоциќ  “ 

Македонска Каменица за одобрените парични средства  од општина 

Македонска Каменица за  2018 година 

 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои   финансискиот извештај  

на КУД „ Вера Јоциќ  “ Македонска Каменица за одобрените парични средства од   

општина Македонска Каменица за  2018 година 

                Финансискиот извештај  на КУД  „ Вера Јоциќ  “ Македонска Каменица  за 

одобрените  парични средства од  општина Македонска Каменица за  2018 година е 

составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на Општина М.Каменица. 

             Бр. 08-552/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на финансиски извештај на УСК „ 

Каменица Спорт“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од 

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- 553/1       Градоначалник 

11.03.2019 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 Општина 

М.Каменица на 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на УСК  „ Каменица Спорт  

“ Македонска Каменица за одобрените парични средства  од 

општина Македонска Каменица за  2018 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои   финансискиот извештај  

на УСК  „ Каменица Спорт“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од   

општина Македонска Каменица за  2018 година 

                Финансискиот извештај  на УСК  „ Каменица Спорт “ Македонска Каменица  

за одобрените  парични средства од  општина Македонска Каменица за  2018 година е 

составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на Општина М.Каменица. 

             Бр. 08-554/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на финансиски извештај на ЦПЛИП                      

„ ПОРАКА“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од 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.09-555/1        Градоначалник 

11.03.2019 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 Општина 

М.Каменица на 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЦПЛИП  „ ПОРАКА  “ 

Македонска Каменица за одобрените парични средства  од општина 

Македонска Каменица за  2018 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои   финансискиот извештај  

на ЦПЛИП  „ ПОРАКА  “ Македонска Каменица за одобрените парични средства од   

општина Македонска Каменица за  2018 година 

                Финансискиот извештај  на ЦПЛИП „ ПОРАКА “ Македонска Каменица  за 

одобрените  парични средства од  општина Македонска Каменица за  2018 година е 

составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на Општина М.Каменица. 

 

             Бр. 08-556/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 усвојување на Годишен извештај за исплатени 

парични средства за еднократна парична помош на физички лица за периодот  

од 01.01.2018  година до 31.12.2018 година.  

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09- 557/1       Градоначалник 

11.03.2019 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 18 та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на Годишен   извештај  за исплатени парични 

средства за еднократна парична помош на  физички лица за период    

од 01.01.2018 година  до 31.12.2018  година   

              Член 1  

Советот на општина Македонска  Каменица го усвои   Годишниот    извештај  за 

исплатени парични средства за еднократна парична помош на  физички лица за 

период од 01.01.2018 година  до 31.12.2018  година 

Годишниот  извештај  за исплатени парични средства за еднократна парична 

помош на  физички лица за период од 01.01.2018 година  до 31.12.2018 година е 

составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина М.Каменица. 

 

             Бр. 08-558/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 Решение  

 

1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на 

локален совет за превенција 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.09- 559/1       Градоначалник 

11.03.2019 г.               Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) а во врска со член 11 став 3 и член 25 став 3 од законот за полиција 

(“Службен весник на РМ бр114/2006, 148/2008, 6/2009, 145/2012, 41/14, 33/15, 31/16, 

106/16, 120/16 и 21/18) и член 21 од Статутот на општина Македонска Каменица 

(“Службен гласник на општина Македонска Каменица”), Советот на општина 

Македонска Каменица на 18та седница одржана на ден 11.03.2019 година донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

За разрешување и именување на членови на локалниот совет за превенција на 

општина Македонска Каменица 

Член 1 

 

          Од претседател и членови на локалниот совет за превенција на општина 

Македонска Каменица се разрешуваат 

 

- Дарко Митевски                                                   -   претседател 

- Бранко Тричков                                                    -   член 

- Влатко Стојчев                                                     -   член 

- Мице Бошкоски                                                     -   член 

- Добри Јаневски                                                     -   член 

- Јовица Велиновски                                               -   член 

- Анжелика Маркова Бошкоска                               -   член 

- Александар Јовановски                                        -   член 

- Марија Спиродонова                                             -   член 

- Благоја Стамболиски                                             -  член 

- Соња Стаменкова                                                  -  член 

- Љупчо Трајановски                                                -  член 

- Влатко Димитровски                                               - член 
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           За претседател и членови на локалниот совет за превенција на општина 

Македонска Каменица се именуваат 

- Соња Стаменкова                                                 -  претседател 

- Бранко Тричков                                                      - член  

- ВлаткоСтојчев                                                        - член  

- Дејан Стоименов                                                    - член 

- Иван Кузмановски                                                  - член 

- Добри Јаневски                                                      - член 

- Влатко Андоновски                                                - член 

- Виктор Ристовски                                                   - член 

- Дејан Постоловски                                                 - член 

- Марија Спиродонова                                             - член 

- Златко Јангеловски                                                - член 

- Сунчица Спасевска                                                - член 

- Билјана Костадиновски                                          - член 

- Николчо Захариевски                                            - член 

- Момчило Јовановски                                             - член 

- Круме Стојановски                                                 - член 

- Габриела Стоименовска                                        - член 

- Горан Огнановски                                                   - член 

- Снежана Златановска                                            - член 

 

Член 2 

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

Службен гласник на општина Македонска Каменица. 

             Бр. 08-560/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 вклопување на бесправно изградени објекти во 

идна урбанистичкo  планска документација. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09- 561/1       Градоначалник 

11.03.2019 г.             Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 

53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), Правилникот 

за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планската 

документација (Сл. весник на РМ бр. 23/11, 54/11 и 162/12) и член 21 од Статутот на 

општина М. Каменица (Сл. гласник на општина М. Каменица бр.4/05), Советот на 

општина М. Каменица на 18 та седницата одржана на ден 11.03.2018  година  донесе 

 

О Д Л У К А 

За вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичка планска   

документација 

Член 1 

            За поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти 

на територијата на општина Македонска Каменица кои се надвор од постојните урбани 

опфати на населените места во општината од следните лица:  

1. Јовица Илиевски со адреса на живеење на ул „ Илинденска“ бр.16 во 
Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправeн 
објект семејна куќа со барање број Уп1 бр.10-654 од 27.11.2018 година, означен 
како зграда број 1   изграден на КП бр.5448  во м.в. „ Прекопо“ КО Моштица,  
с.Моштица, општина Македонска Каменица 
 

2. Владе Вангеловски со адреса на живеење во село Моштица во Македонска 
Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен  објект семејна 
куќа со барање број Уп1 бр.10-126 од 03.02.2016 година, означен како зграда 
број 1  изграден на КП бр.4644  во м. в.„ Садин Валог“ КО Моштица,  с.Моштица  
општина Македонска Каменица. 

 

3. Виолета Стоименовска со  адреса на живеење во село Луковица во Македонска 
Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен  објект семејна 
куќа со барање број Уп1 бр.10-673 од 14.12.2018 година, означен како зграда 
број 2  изграден на КП бр.1612/1  во м.в. „ Бачјата“ КО Луковица,  с.Луковица  
општина Македонска Каменица. 
 

4. Киро Цветковски со адреса на живеење на ул „ Александар Македонски“ 
бр.36/2-6 во Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на 
бесправен објект викенд куќа и гаража со барање број Уп1 бр.10-377 од 
01.06.2018 година, означен како зграда број 1 и зграда број 3  изграден на КП 
бр.143  во м.в. „ Гробиштата“ КО Тодоровци,  с.Тодоровци, општина Македонска 
Каменица. 
 

5. Драго Цветковски со адреса на живеење живеење во село Тодоровци во 
Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен  
објект семејна куќа со барање број Уп1 бр.10-51 од 20.01.2016 година, означен 
како зграда број 1  изграден на КП бр.1947 и на КП број 1946 во м.в. „Ѓурѓина 
ливада“ КО Тодоровци, с.Тодоровци, општина Македонска Каменица.  
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6. Душан Богатинов со адреса на живеење на ул „ Каменичка“ бр.48 во 
Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправно 
изграден објект викенд куќа со барање број Уп1 бр.10-659 од 29.11.2018 година, 
означен како зграда број 1 изграден на КП бр.484/2 во м.в. „Овесиште“ КО 
Kаменица,  општина Македонска Каменица.    
 

7. Ванчо Митевски со адреса на живеење на ул „ Јане Сандански“ бр.31 во 
Виница, кој бара утврдување на правен статус на бесправно изграден објект 
викенд куќа со барање број Уп1 бр.10-343 од 25.03.2016 година, означен како 
зграда број 1  изграден на КП бр.4269 во м. в. „Сталево Дрвје“ КО Дулица, во 
с.Дулица општина Македонска Каменица.      
 

                                                                                                                                                       

Советот на општина Македонска  Каменица констатира дека може да се 

изврши проширување на урбаниот плански опфат на населените места  и 

бесправните објекти да се вклопат во идните урбанистички планови. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица. 

 

 

              Бр. 08-562/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 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 определување на крајбрежниот појас на 

суводолици во плански опфат на УПС  Цера општина Македонска Каменица. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09- 563/1                       Градоначалник 

11.03.2019 г.                                 Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 
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Врз основа на член 131 став 2 точка 3 од Законот за води (“Службен весник на 

РМ”, број 87/08, 06/09, 161/09, 83/0, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 

52/2016),Советот на Општина Македонска Каменица на 18 та седница одржана на ден 

11.03. 2019 година, донесе: 

                                                                           О Д Л У К А 

        ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРАЈБРЕЖНИОТ ПОЈАС НА СУВОДОЛИЦИ ВО         

ПЛАНСКИ ОПФАТ НА УПС ЦЕРА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

Член 1 

 

Со оваа одлука се определува широчината на крајбрежен појас на суводолиците во 

населено место Цера, Општина Македонска Каменица, дефинирани  со кординати 

како што следи: 

Суводолица 1- Поток 1 од Т12 со стационажа од км 0+500.00 дефинирана со 

координати Y - 7625642.0151, Х- 4658642.1554, до Т13 со стационажа од км 

0+550.00 дефинирана со координати Y - 7625601.1014, Х- 4658667.3153 

Суводолица 2- Поток 2 од Т10 со стационажа од км 1+000.00 дефинирана со 

координати Y - 7626378.7331, Х- 4658767.7110, до Т11 со стационажа од км 

1+050.00 дефинирана со координати Y - 7626407.7360, Х- 4658802.4278 

Суводолица 5-Поток 5 од Т1 со стационажа од км 0+300.00 дефинирана со координати 

Y - 7626678.0150, Х- 4658944.7577 до Т2 со стационажа од км 0+350.00 дефинирана со 

координати Y 7626723.4984, Х- 4658973.5173, 

Суводолица 6 -Поток 6 од Т2 со стационажа од км 0+300.00 дефинирана со 

координати дефинирана со координати Y 7626723.4984, Х- 4658973.5173, до Т3 со 

стационажа од км 0+450.00 дефинирана со координати Y 7626818.7006 , Х- 

4659005.3127 

Суводолица 7 -Поток 7 од Т2 со стационажа од км 0+300.00 дефинирана со 

координати дефинирана со координати Y 7626723.4984, Х- 4658973.5173, до Т4 со 

стационажа од км 0+164.00 дефинирана со координати Y - 7626765.1075, Х- 

4659131.0522 

Суводолица 8 -Поток 8 од Т5 со стационажа од км 0+150.00 дефинирана со 

координати дефинирана со координати Y 7626521.4357, Х- 4659094.6565, до Т6 со 

стационажа од км 0+350.00 дефинирана со координати Y - 7626649.5040, Х- 

4659205.9812 

Суводолица 10-Поток 10 од Т7 со стационажа од км 1+400.00 дефинирана со 

координати дефинирана со координати Y 7626357.5133, Х- 4659145.1160, до Т8 со 

стационажа од км 1+450.00 дефинирана со координати Y - 7626353.3143, Х- 

4659201.6379 
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Суводолица 11 од Т8 со стационажа од км 1+450.00 дефинирана сокоординати Y - 

7626353.3143, Х- 4659201.6379, до Т9 со стационажа од км0+100.00 дефинирана со 

координати Y - 7626381.4640, Х- 4659296.9599 

Суводолица 3 - Поток 3, Суводолица 4- Поток 4, Суводолица 9- Поток 9,Суводолица А 

- Поток А се надвор од планскиот опфат на селото но претставуваат целосен систем. 

 

Член 2 

 

Широчината на крајбрежниот појас на суводолиците, од крајната линија 

на регулацијата на суводолицата ќе изнесува најмалку 3м . 

 

Член 3 

 

Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог на Урбанистички план 

за село Цера, Општина Македонска Каменица – Синтезен план во размер 

1:2500 и геодетски координати за опфатот. 

Член 4 

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

Службен гласник на Општина Македонска каменица. 

 

 

             Бр. 08-564/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   11.03.2019 г.                                                              Претседател 

              М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р. 
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                                                         С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А   

1.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Завршна сметка на општина 

Македонска Каменица за 2018  година.                                                                                  
2. Одлука за усвојување на Завршна сметка на општина Македонска Каменица за 2018  
година.                        

3.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на  Годишен извештај на 

општина Македонска Каменица за 2018  година.                                                                 
4. Одлука за усвојување на  Годишен извештај на општина Македонска Каменица за 
2018година.                                                                                                                                     

5. Заклучок за прогласување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2019 година.                                  
6. Одлука  за измена и  дополнување     на         Одлуката    за     извршување на 
Буџетот на општина Македонска Каменица за 2019 година. 

7.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Квартален извештај за 

извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за период од 01.01.2018 
година  до 31.12.2018 година.                                                                                                  
8. Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина 
Македонска Каменица за период од 01.01.2018 година  до 31.12.2018 година. 

9. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Завршна сметка и Годишен 

извештај за  2018 година на СОУ” Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица. 
10.Одлука за усвојување на Завршна сметка и Годишен извештај за  2018 година на 
СОУ” Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица. 

11.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Завршна сметка и Годишен 

извештај за  2018 година на КИЦ ” Романса” Македонска  Каменица. 
12. Одлука за усвојување на Завршна сметка и Годишен извештај за  2018 година на 
КИЦ ” Романса” Македонска  Каменица. 

13.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Завршна сметка и Годишен 

извештај за  2018 година на ООУ ” Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица. 
14. Одлука за усвојување на Завршна сметка и Годишен извештај за  2018 година на 
ООУ ” Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица. 

15.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Завршна сметка и Годишен 

извештај за  2018 година на ЈП” Камена Река ” Македонска  Каменица. 
16. Одлука за усвојување на Завршна сметка и Годишен извештај за  2018 година на ЈП” 
Камена Река ” Македонска  Каменица. 

17.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Завршна сметка и Годишен 

извештај за  2018 година на ЈОУДГ ” Бамби” Македонска Каменица. 
18. Одлука за усвојување на Завршна сметка и Годишен извештај за  2018 година на 
ЈОУДГ ” Бамби” Македонска Каменица. 

19.Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност на одлуката за 

утврдување на вредност на бодот за пресметување на плата на административните 
службеници вработени во ЈОУДГ  „ Бамби“  Македонска Каменица. 
20.Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бодот за 
пресметување на плата на административните службеници вработени во ЈОУДГ                      
„ Бамби“  Македонска Каменица. 

21.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ФК 

“Каменица-Саса” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина 
Македонска Каменица за 2018 година.                                                              
22. Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ФК “Каменица-Саса” Македонска 
Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2018 
година.                                                              

23.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЗГ 

“Надеж-Норе“ Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина 
Македонска Каменица за 2018 година.                                                                                 
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24.Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЗГ “Надеж-Норе“ Македонска 
Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2018 
година.                                    

25. Заклучок за прогласување на  Одлука за усвојување на Финансиски извештај на 

Еколошко  друштво  “Здравец”  Македонска  Каменица за одобрените парични 
средстава од општина Македонска Каменица за 2018 година.                                                                    
26.Одлука за усвојување на Финансиски извештај на Еколошко  друштво “Здравец” 
Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска 
Каменица за 2018 година.                     

27.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на   Финансиски   извештај на  

КК  “Баскет Кам”   Македонска  Каменица за   одобрените  парични   средстава од   
општина Македонска Каменица за 2018 година.                                                                                  
28. Одлука за усвојување на Финансиски извештај на  КК “Баскет Кам” Македонска 
Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2018 
година. 

29. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Финансиски извештај на 

Пчеларско Здружение  “ЕКО КАМ МЕД “ Македонска Каменица за одобрените парични 
средстава од општина Македонска Каменица за 2018 година. 
30. Одлука за усвојување на Финансиски извештај на Пчеларско Здружение  “ЕКО КАМ 
МЕД “ Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска 
Каменица за 2018 година. 

31.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Финансиски извештај на 

КУД “Вера Јоциќ” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина 
Македонска Каменица за 2018 година. 
32.Одлука за усвојување на Финансиски извештај на КУД “Вера Јоциќ” Македонска 
Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2018 
година. 

33. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Финансиски извештај на 

УСК “Каменица  Спорт” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од 
општина Македонска Каменица за 2018 година. 
34.Одлука за усвојување на Финансиски извештај на УСК “Каменица  Спорт” 
Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска 
Каменица за 2018 година. 

35.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Финансиски извештај на 

ЦПЛИП “ПОРАКА” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина 
Македонска Каменица за 2018 година. 
36.Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЦПЛИП “ПОРАКА” Македонска 
Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2018 
година. 

37.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на  Годишен извештај за 

исплатени парични средства за еднократна парична помош за физички лица  за период 
од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година. 
38.Одлука за усвојување на  Годишен извештај за исплатени парични средства за 
еднократна парична помош за физички лица  за период од 01.01.2018 година до 
31.12.2018 година. 

39. Заклучок за прогласување на Решение за разрешување и именување на членови 

на локален совет за превенција на општина Македонска Каменица. 
40. Решение за разрешување и именување на членови на локален совет за превенција 
на општина Македонска Каменица. 

41.Заклучок за прогласување на Одлука за вклопување на бесправно изградени 

објекти во идна урбанистичко планска    документација. 
42.Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко 

планска    документација. 
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43.Заклучок за прогласување на Одлука за определување на крајбрежниот појас на 

суводолици во плански опфат на УПС  Цера општина Македонска Каменица.                     

44. Одлука за определување на крајбрежниот појас на суводолици во плански опфат 

на УПС  Цера општина Македонска Каменица. 


