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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 пристапување кон донесување на нов Статут на 

општина Македонска Каменица.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на  објавањето во „Службен гласник на 

општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-761/1       Градоначалник 

22.04.2019 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), член 21 и член 128 од Статутот на општина 

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

Амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI нa Уставот на Република Македонија и 

Уставниот закон за спроведување на амандманите („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.36/2019),  Советот на општина М.Каменица на 19 та седница одржана на 

ден  22.04.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

   За пристапување кон донесување на нов Статут на општина Македонска Каменица 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Предлог за пристапување кон 

донесување на нов Статут на општина Македонска Каменица доставен од 

Градоначалникот на општина Македонска Каменица заведен под број.08-727/1 oд 

12.04.2019 година.  

Предлог за пристапување кон донесување на нов Статут на општина Македонска 

Каменица доставен од Градоначалникот на општина Македонска Каменица е составен 

дел на оваа Одлука. 

                                                            Член 2 

Советот го задолжува Градоначалникот да  формира  Комисија од редот на 

вработените во општинската администрација со задача да изготви Нацрт-Статут во рок 

од 15 дена од денот на усвојување на Предлог за пристапување кон донесување на нов 

Статут од Советот на општина Македонска Каменица.                                                        
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                                                             Члан 3 

         Комисијата изготвениот Нацрт-Статутот е потребно да го достави до Комисијата за 

Статут и прописи при Советот на општината која ќе треба да го утврди предлог-Статутот 

и ќе го достави до Советот на општината за негово усвојување. 

                                                                          Член 4  

   Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

             Бр. 08-762/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   22.04.2019 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 за кофинансирање. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето  во „Службен гласник на 

општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-763/1       Градоначалник 

22.04.2019 г.               Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

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

Република Македонија” бр5/2002),и член 21 од Статутот на општина М.Каменица 

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

на 19 та седница одржана на ден  22.04.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
                                    За давање согласност за кофинансирање 

 
Член 1 

               Согласно Одлуката за давање согласност за кофинансирање бр.08-1846/1 од 

20.09.2018 година  донесена од Советот на општина Македонска Каменица, Договорот за 

грант бр.МСИП 33 на вкупен износ од 4.321.434,00 денари и склучениот Договорот за 

набавка на возило ровокопач бр.05-376/10 од 15.04.2019 година на купен износ од 

5.706,008,00 денари, Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за 

кофинансирање  на средства од Буџетот на општина Македонска Каменица во вкупен 

износ од 1.384,574,00 денари односно колку што изнесува разликата  помеѓу одобрениот 

грант и вредноста на склучениот Договор. 
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                                                                    Член 2 

             Финансиските средства во износ од 1.384,574,00 денари ќе бидат  исплатени од  

Буџетот на општина Македонска Каменица.   

                                                           Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето  во „Службен Гласник на  

општина Македонска Каменица“ 

             Бр. 08-764/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   22.04.2019 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 усвојување на Квартален извештај за извршување на 

Буџетот на општина Македонска Каменица за периодот од 01.01.2019 година до 

31.03.2019 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на  објавањето во „Службен гласник на 

општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-765/1       Градоначалник 

22.04.2019 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 19 та седница одржана на ден 22.04.2019 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 01.01.2019 

година до  31.03.2019  година. 
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 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на oпштина Македонска 

Каменица за период oд 01.01.2019 година до 31.03.2019 година е составен дел на оваа 

Одлука. 

 

Член 2 

 

   Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

  

             Бр. 08-766/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   22.04.2019 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 Буџетски календар за 2020 година за                                 

општина Македонска Каменица  

 

1. Се прогласува Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на 

општина Македонска Каменица за 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на  објавување  во „Службен гласник на 

општина  Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-767/1       Градоначалник 

22.04.2019 г.               Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

        

Врз основа на член 27 точка 4 од Законот за финансирање на единиците за 

локална самоуправа (,,Службен весник на Р.М“ број 61/2004, 22/2007, 67/2007, 

156/2009, 47/2011 и 192/2015) и член 39 од Статутот на општина М.Каменица, 

Советот на општина Македонска Каменица на 19та седница на одржана на ден 

22.04.2019 година донесе: 

                                                        БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР  

За подготовка и донесување на Буџетот на општина                        

Македонска Каменица за   2020 година 

 

Можен датум Буџетски активности Одговорност 

01.09.2019-
30.09.2019 

Министерот за финансии 
доставува Буџетски 
циркулар во кој се 
содржани главните насоки 
за изготвување на предлог 
–Буџетите за наредната 
година и висината на 
дотациите на Буџетот на 
Р.М кој им го доставува 
општината  
 

Министерство за финансии 
Член 21 од Законот за буџетите 
(,,Службен весник на Р.М “ број 
64/05,4/08,103/08,156/09,95/10,180/
11,171/12,192/15,167/16) и член 27 
став 1 и 2 од Законот за 
финансирање на ЕЛС (,,Службен 
весник на Р.М“ број 
61/04,22/07,67/07,156/09,47/11и 
192/15) 
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05.10.2019 Градоначалникот и 
службата за финансии се 
состануваат за да ги 
одредат приоритетите и 
одредбите на буџетот за 
наредната година 
 

Градоначалникот ,Служба за 
финансирање и Буџет 

10.10.2019 Буџетските информации се 
доставуваат до другите 
одделенија на општината и 
до сите општински локални 
установи 
 

Служба за финансирање и Буџет 

25.10.2019 Проценката на трошоците 
изготвените 
програмскиактивности за 
наредната буџетска година 
се враќаат во Одделението 
за финансирање и буџетод 
останатите одделенија од 
општинските буџетски 
корисници 

Одговорни лица 
Буџетски корисници 

30.10.2019 1.Се собираат буџетските 
барања  
2.Барањата се 
анализираат и 
усогласуваат  
3.Се изготвува билансот на 
приходи 
4.Се изготвува билансот на 
расходи  
 

Одделение за финансии и буџет 

Ноември/2019 Градоначалникот ги 
разгледува и одобрува 
предложените буџетски 
пресметки и го одобрува 
Предлог-Буџетот подготвен 
од Службата за 
финансирање и Буџет 

Градоначалник 

Ноември 
/Декември 2019 

1.Предлог-Буџетот се 
доставува до Советот  
2.Се одобрува содржината 
на предлог-буџетот и се 
дава на достапност на 
јавноста  
 

Градоначалник 
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Декември/2019 До советот се доставува 
конечен предлог –буџет од 
страна на градначалникот  

Градоначалник 

Декември/2019 Се води расправа во 
телата на општината  

Комисија за финансии и буџет 

Декември /2019 1.Се одржува седница на 
Советот на општината за 
донесување на буџетот за 
наредната година  
2.Доколку Советот не го 
усвои предлог –буџетот се 
донесува одлука за 
времено финансирање 
согласно член 28 став 2 од 
Законот за финансирање 
на ЕЛС (,,Сл.весник на Р.М 
“број 61/2004, 22/2007, 
67/2007, 156/2009,  47/2011, 
192/2015) 

Советот на општина Македонска 
Каменица  

01 јануари 
2020 

Започнува нова Буџетска 
година 

Градоначалник и финансиска 
служба  

 

Буџетскиот календар влегува во сила со денот на  објавувањето во 

,,Службен гласник на општина Македонска Каменица“. 

             Бр. 08-768/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   22.04.2019 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 давење согласност за измена и дополнување  на 

Статутот на ЈОУДГ “Бамби “ Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на  објавувањето во  „Службен гласник на 

општина  Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-769/1        Градоначалник 

22.04.2019 г.                          Соња Стаменкова с.р  

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

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

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

на 19 та седница одржана на ден 22.04.2019 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање гогласност за измена  и дополнување на Статутот на ЈОУДГ 

“Бамби” Македонска  Каменица  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за измена  и 

дополнување на Статутот на ЈОУДГ “Бамби” Македонска Каменица .  

Статутарната Одлука за измена  и дополнување на Статутот на ЈОУДГ “Бамби” 

Македонска Каменица заведена  под број.02-88/2 од 26.03.2019 година е  составен дел на 

оваа Одлука. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

             Бр. 08-770/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   22.04.2019 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 Огласот за запишување на 

ученици во прва година во СОУ “Миле Јаневски Џингар “– Македонска  Каменица 

во учебната 2019/2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина  Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-771/1             Градоначалник 

22.04.2019 г.                              Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 
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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 Општина М.Каменица 

на 19 та седница одржана на ден 22.04.2019  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност 

Член 1 

Советот на oпштина Македонска Каменица дава согласност на Огласот за 

запишување на ученици во прва година во СОУ “Миле Јаневски Џингар” Македонска 

Каменица во учебната 2019/2020 година. 

Огласот за запишување на ученици во прва година во СОУ “Миле Јаневски 

Џингар” Македонска Каменица во учебната 2019/2020  година  е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

Бр. 08-772/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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 усвoјување на  барањето на учениците од III година 

при СОУ “Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица за исплата на парични 

средства во износ од 15.000,00 денари како финансиска помош за реализација на 

завршна екскурзија за учебната 2018/2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на  објавувањето  во „Службен гласник на 

општина  Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-773/1        Градоначалник 

22.04.2019 г.                          Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 
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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 М.Каменица 

на 19та седница  одржана на ден 22.04.2019  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање на учениците  од III година при СОУ “Миле Јаневски 

Џингар” Македонска Каменица за исплата на парични средства  

Член 1 

Советот на oпштина Македонска  Каменица го усвои барањето бр.08-646/1 од 

28.03.2019 година на учениците од III година при СОУ “Миле Јаневски Џингар” 

Македонска Каменица за исплата на парични средства  како финансиска  помош за 

реализација на завршна екскурзија за учебната 2018/2019 година. 

 Барањето  на на учениците од III година при СОУ “Миле Јаневски Џингар” 

Македонска Каменица за исплата на парични средства  е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ од 

15.000,00 денари на сметката на  Туристичката Агенција “Црво Експрес“ Штип. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

Бр. 08-774/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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 на согласност на Програмата за eднодневна  

екскурзија низ Република Северна  Македонија за ученици од трето  одделение во 

учебната 2018/2019 година во ООУ„Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 

општина  Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-775/1        Градоначалник 

22.04.2019 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 Општина М.Каменица 

на 19 та седница одржана на ден 22.04.2019  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност  на Програмата за изведување на еднодневна 

екскурзија низ Република Северна Македонија за ученици од трето одделение           

во учебната 2018/2019 година  

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица  дава согласност на  Програмата за 
изведување на еднодневна екскурзија низ Република Северна Македонија за ученици од 
трето одделение во учебната 2018/2019 година.  

Програмата за изведување на еднодневна екскурзија е составен дел на оваа 
Одлука. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

Бр. 08-776/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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 на согласност на Програмата за дводневна 

екскурзија низ Република Северна  Македонија за ученици од шесто одделение во 

учебната 2018/2019 година во ООУ„Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 

општина  Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-777/1        Градоначалник 

22.04.2019 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 Општина М.Каменица 

на 19 та седница одржана на ден 22.04.2019  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност  на Програмата за изведување на дводневна    

екскурзија низ Рeпублика Северна Македонија за ученици од шесто одделение          

во учебната 2018/2019  година  

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица дава согласност на Програмата за 
изведување на дводневна екскурзија низ Рeпублика Северна Македонија за ученици од 
шесто одделение во учебната 2018/2019 година.  

Програмата за изведување на дводневна  екскурзија е составен дел на оваа 
Одлука. 

                                                                   Член 2 

Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

Бр. 08-778/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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 на согласност на Програмата за тридневна  

екскурзија низ Република Северна  Македонија за ученици од девето  одделение 

во учебната 2018/2019 година во ООУ„Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 

општина  Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-779/1        Градоначалник 

22.04.2019 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 Општина М.Каменица 

на 19 та седница одржана на ден 22.04.2019  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност  на Програмата за изведување на тридневна  

екскурзија низ Република Северна Македонија за ученици од девето одделение           

во учебната 2018/2019 година  

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица  дава согласност на  Програмата за 
изведување на тридневна екскурзија низ Република Северна Македонија за ученици од 
девето одделение во учебната 2018/2019 година.  

Програмата за изведување на тридневна  екскурзија е составен дел на оваа 
Одлука. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

Бр. 08-780/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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 на согласност на Програмата за изведување 

на настава во природа  за учениците  од V одделение во учебната 2018/2019 

година во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Македонска Каменица. 



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

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.09- 781/1       Градоначалник 

22.04.2019 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 Општина М.Каменица 

на 19 та седница одржана на ден 22.04.2019  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност  на Програмата за изведување на настава во  

природа за учениците  од V одделение во учебната 2018/2019 година во                         

ООУ „ Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица 

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица  дава согласност на  Програмата за 
изведување на настава во  природа за учениците  од V одделение во учебната 2018/2019 
година во  ООУ „ Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица 

Програмата за изведување на настава во  природа за учениците  од V одделение 
во учебната 2018/2019 година во ООУ „ Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица е 
составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

Бр. 08-782/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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 усвојување на Годишен извештај за работењето на 

Центарот за развој на Источен плански регион за 2018 година со финансиски 

извештај и Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на 

Источен плански регион 2015-2019 година за 2018 година.  
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на  објавањето во „Службен гласник на 

општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-783/1       Градоначалник 
22.04.2019 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 19 та седница одржана на ден 22.04.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен 
плански регион за 2018 година со финансиски извештај  и Годишен извештај за 
спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион 2015-2019                       

за 2018 година. 
 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот  извештај за 
работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2018 година со 
финансиски извештај  и Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на 
Источен плански регион 2015-2019 за 2018 година. 
  Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански 
регион за 2018 година со финансиски извештај  и Годишен извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Источен плански регион 2015-2019 за 2018 година е составен дел 
на оваа Одлука. 
 

Член 2 

   Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

Бр. 08-784/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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 усвојување на финансиски извештај на ЗГ ЖФК 

„Каменица Саса“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од 

општина Македонска Каменица за 2018 година.  
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-785/1        Градоначалник 

22.04.2019 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 19 та седница одржана на ден 22.04.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЖФК „ 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 
ЖФК „ Каменица  Саса“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од    
општина Македонска Каменица за  2018 година 
                Финансискиот извештај  на ЖФК „ Каменица  Саса“ Македонска Каменица за 
одобрените парични средства од општина Македонска Каменица за  2018 година е 
составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

   Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

Бр. 08-786/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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 усвојување на финансиски извештај на ЗГ УСК „Астра-

Спорт“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од општина 

Македонска Каменица за 2018 година.  
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-787/1       Градоначалник 

22.04.2019 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 19 та седница одржана на ден 22.04.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЗГ УСК „Астра-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 
ЗГ УСК „Астра-Спорт“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од    
општина Македонска Каменица за  2018 година 
                Финансискиот извештај  на ЗГ УСК „Астра-Спорт “Македонска Каменица за 
одобрените парични средства од општина Македонска Каменица за  2018 година е 
составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

   Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

Бр. 08-788/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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 усвојување на финансиски извештај на ЗРСК „Шаран“ 

Македонска Каменица за одобрените парични средства од општина Македонска 

Каменица за 2018 година.  
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-789/1        Градоначалник 

22.04.2019 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 19 та седница одржана на ден 22.04.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЗРСК „Шаран “ 

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 
ЗРСК „Шаран“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од општина 
Македонска Каменица за  2018 година. 
                Финансискиот извештај  на ЗРСК „Шаран“ Македонска Каменица за одобрените 
парични средства од општина Македонска Каменица за  2018 година е составен дел на 
оваа Одлука. 

Член 2 

   Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“.  

 Бр. 08-790/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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 усвојување на финансиски извештај на ЗГ Ловно 

друштво „Македонска Каменица-Саса“ Македонска Каменица за одобрените 

парични средства од општина Македонска Каменица за 2018 година.  
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-791/1        Градоначалник 

22.04.2019 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 19 та седница одржана на ден 22.04.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЗГ Ловно друштво                

„ Македонска 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 
ЗГ Ловно друштво „ Македонска Каменица - Саса“ Македонска Каменица за одобрените 
парични средства од    општина Македонска Каменица за  2018 година 
                Финансискиот извештај  на ЗГ Ловно друштво „ Македонска Каменица - Саса“ 
Македонска Каменица за одобрените парични средства од општина Македонска 
Каменица за  2018 година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

   Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

Бр. 08-792/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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 усвојување на Годишен Извештај за исплатени 

парични средства за новороденчиња за 2018 година. 
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2.  Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето  во „Службен гласник на 

општина Македонска Каменица.“ 

 

Бр.09-793/1        Градоначалник 

22.04.2019 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 Македонска 

Каменица на 19та седницата одржана на ден 22.04.2019  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај за исплатени парични средства за 

новороденчиња за 2018  година 

 

Член 1 

 

 Советот на oпштина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за 

исплатени парични средства за новороденчиња за 2018 година. 

 Годишниот  извештај за исплатени парични средства за новороденчиња за 2018 е 

составен дел на оваа Одлука. 

 

Член 2 

 

Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

Бр. 08-794/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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 усвојување на Годишен финансиски извештај и 

завршна сметка на  ЈП” Доминг ” Македонска  Каменица за 2018 година.  
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавњето  во „Службен гласник на 

општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-795/1       Градоначалник 

22.04.2019 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 19 та седница одржана на ден 22.04.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на Годишен финансиски  извештај  и завршна сметка на    

ЈП ” Доминг ” Македонска Каменица за 2018  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица го усвои Годишниот финансиски  
извештај  и завршната  сметка на ЈП ” Доминг”  Македонска  Каменица за 2018  година. 

Годишниот  финансиски  извештај  и завршната  сметка на ЈП ” Доминг ” 
Македонска  Каменица за 2018 година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

Бр. 08-796/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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 воспоставување на меѓуопштинска соработка.          

 2.Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во  „Службен гласник на      

општина  Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-797/1       Градоначалник 

22.04.2019 г.              Соња Стаменкова с.р  

М.Каменица 
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Врз основа на член 5 став 1, а во согласност со член 9 став 2 алинеја 2 и член 29 

од Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен весник на Р.Mакедонија”  бр.79/2009), 

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 19 та седница одржана на 

ден  22.04.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За воспоставување на меѓуопштинска соработка 

Член 1 

Општина Македонска Каменица ќе воспостави меѓуопштинска соработка  со 

општина Делчево со склучување на Договор за вршење на работи и работни задачи во 

Одделението за инспекциски надзор - инспекторат - oвластен   градежен инспектор. 

Договорот за меѓуопштинска соработка  со кој ќе бидат регулирани меѓусебните 

права и обврски на општините, ќе биде склучен со потпишување од страна на 

градоначалниците на општините Македонска Каменица и Делчево, по претходно 

донесени Одлуки од страна на Советите на општините. 

                                                            Член 2 

По склучувањето на Договорот од член 1 на оваа Одлука, овластениот  градежен 

инспектор ќе ги извршува своите работни  задачи во општина Македонска Каменица по 

барање на локалната самоуправа. 

                                                             Члан 3 

           Одлуката влегува во сила со денот на  објавувањето во „Службен гласник на 

општина М.Каменица“. 

Бр. 08-798/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 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. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 

општина  Македонска Каменица“. 

 

Бр.09-799/1             Градоначалник 

22.04.2019 г.                             Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

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 и 115/14), 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 19 та седница одржана на ден 22.04.2019  

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.  Јоцо Стојмиров со адреса на живеење во с.Дулица бб, кој бара утврдување на 

правен статус на бесправно изграден објект семејни куќи со барање број Уп1 бр.10-

305 од 23.03.2018 година, означени како зграда број 1 и зграда број 2 кои се 

изградени на КП бр.3543 КО Дулица, со адреса во с.Дулица, општина Македонска 

Каменица. 

2.   Лубе Велиновски со адреса на живеење во с.Косевица бб, кој бара утврдување на 

правен статус на бесправно изграден објект семејна куќа со барање број Уп1 бр.10-

404 од 29.06.2018 година, означен како зграда број 1 кој е изграден на КП бр.1454 КО 

Косевица, со адреса во с.Косевица, општина Македонска Каменица. 

3.   Митко Костадиновски со адреса на живеење на ул.,,Валевичарска ‘’ бр.бб, кој бара 

утврдување на правен статус на бесправно изграден објект станбен и помошни 

објекти со барање број Уп1 бр.10-689 од 29.12.2018 година, означени како зграда број 

2, зграда 3, зграда 4  кои  се изградени на КП бр.1496 КО Каменица и зафаќа дел на 

КП број 1495 КО Каменица, со адреса во  Каменица, општина Македонска Каменица. 

4.  Орце Атанасовски со адреса на живеење во с.Дулица бб, кој бара утврдување на 

правен статус на бесправно изграден објект доградба на семејна куќа со барање број 

Уп1 бр.10-357 од 11.05.2018 година, означен како зграда број 4 кој е изграден на КП 

бр.681 КО Дулица, со адреса во с.Дулица, општина Македонска Каменица. 
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5. Зоран Николовски со адреса на живеење во с.Саса бр.бб, кој бара утврдување на 

правен статус на бесправно изграден објект семејна куќа со барање број Уп1 бр.09-

865 од 01.09.2011 година, означен како зграда број 1 кој е изграден на КП бр.2275/1 

КО Саса и зафаќа дел од соседната парцела 2276/1 КО Саса, со адреса во с.Саса, 

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 од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина Македонска Каменица“. 

Бр. 08-800/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 22.04.2019 г.                                                              Претседател 

 М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р. 
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