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

бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), 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 

30.06.2019 година.  

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09-1473/1        Градоначалник 

23.08.2019 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 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на Oпштина М.Каменица бр.20/2019), Советот на Oпштина Македонска 

Каменица на 23 та седница одржана на ден 23.08.2019 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  30.06.2019  година. 

 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на oпштина Македонска 

Каменица за период oд 01.01.2019 година до 30.06.2019 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 општина Македонска Kаменица“. 

 

             Бр. 08-1474/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

   23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), 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 Годишен план за вработување 

во општина Македонска Каменица за 2020 година.  

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09- 1475/1       Градоначалник 

23.08.2019 г.              Соња Стаменкова с.р  

М.Каменица 

 

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

Весник на Република Северна Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18,198/18 и 143/19), 

член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 5/2002) и член 20  од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина 

М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина М.Каменица на 23 та седница одржана на 

ден 23.08.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

       За  давање согласност на Годишниот план за вработување во општина 

Македонска Каменица за 2020  година 

            Член 1  

Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на  Годишниот план 

за вработување  во општина Македонска Каменица  за  2020  година заведен под бр.04-

1440/1 од 191.08.2019 година. 

  Годишниот план за вработување   е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Kаменица“. 

           Бр. 08-1476/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката  за донација на специјална градежна машина-ровокопач 

со приклучна механизација на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица.  

2. Заклучокот влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.          

 

Бр.09-1477/1        Градоначалник 

23.08.2019 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 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица 

на 23 та седница одржана на ден 23.08.2019  година донесе: 

                                                              О Д Л У К А 

     За донација  на специјална градежна машина –ровокопач со  приклучна 

механизација на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица 

 

                                                               Член 1 

 

            Врз основ на Договорот за заем за Проектот за подобрување на општинските 

услуги (МСИП проект) од 07.06.2012 година, потпишан помеѓу Република Македонија и 

Меѓународната банка за обнова и развој - Светска бака, Договорот за грант бр.МСИП-33 

склучен помеѓу општина Македонска Каменица и Министрството за финансии на износ од 

4.321,434,00 денари, Одлука бр.08-1846/1 од 20.09.2018 година  и Одлука бр. 08-764/1 од 

22.04.2019 година  донесени од Советот на општината за давање согласност за 

кофинансирање на средства за набавка на специјална градежна машина  со приклучна 

механизација за потребите на ЈП,,Камена Река ,,Македонска Каменица  во вкупен износ 

од 1.384.574,00 денари, склучениот договор за набавка на специјална градежна машина –

ровокопач со  приклучна механизација на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица бр. 05-

376/10 од 15.04.2019 година по претходна спроведена постапка за јавна набавка помеѓу 

општина Македонска Каменица и ,,Синпекс,, Доо Битола, записникот од извршениот 

технички прием, како и извршената целосна исплата по склучениот договор Советот на 

општина Македонска Каменица донесува Одлука за донација на специјална градежна 

машина–ровокопач со  приклучна механизација на ЈП„Камена Река“ Македонска 

Каменица 
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                                                                Член 2 

 Советот на општината ги задолжува Градоначалникот на општина Македонска 

Каменица и директорот на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица да  склучат Договор за 

донација со клаузула дека специјална градежна машина –ровокопач со  приклучна 

механизација ќе се користи исклучиво за потребите на ЈП „Камена Река“ и неможе да се 

оттуѓи. 

                                                                Член 3 

 Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

           Бр. 08-1478/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за создавање на јавно приватно партнерство за 

енергетски услуги и изведба за јавно осветлување на површини од јавен интерес 

во општина Македонска Каменица.  

2. Заклучокот влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.      

Бр.09-1479/1        Градоначалник 

23.08.2019 г.                          Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 22  и член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на Oпштина 

М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина 

М.Каменица на 23 та седница одржана на ден 23.08.2019  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

     За создавање на јавно приватно партнерство за енергетски услуги и изведба за 

јавно осветлување на површини од јавен интерес во општина Македонска Каменица  

 

                                                              Член 1 

            Со оваа Одлука Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за 

спроведување на постапка за склучување на јавно-приватно партнерство од областа на 

енергетиката за јавно осветлување со мерки и модели на енергетса ефикасноост на 

површини од јавен интерес по ЕСКО модел.  
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                                                               Член 2 

 

 Се овластува Градоначалникот на  општина Македонска Каменица да ги превземе 

сите потребни активности за реализација на активностите од член 1 на оваа Одлука. 

  

                                                                Член 3 

       

 Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.   

 

            Бр. 08-1480/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за одредување локација за спроведување на мерката 

асанација на терен односно   нештетно отстранување (горење или закопување) на 

трупови на животни.  

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09- 1481/1       Градоначалник 

23.08.2019 г.              Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за  заштита и спасување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011, 

41/2014, 129/2015, 71/2016 и 106/2016), Уредбата за спроведување на мерка асанација на 

терен („Службен весник на Република Македонија“ бр. 101/2010) член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002)  и член 20 

од Статутот на Oпштина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ 

бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица на 23 та седница одржана на ден 23.08.2019  

година донесе: 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица  бр.23                                                                    стр.10 
 

                                                            О  Д  Л  У  К  А                                     

За одредување локација за спроведување на мерката асанација на терен односно   

нештетно отстранување (горење или закопување) на трупови на животни 

                                                                 Член 1 

     Советот на општина Македонска Каменица за споведување на мерката асанација 

на терен односно нештетно отстранување (горење или закопување) ја определува 

постојната градска депонија која се наоѓа на место викано „Каменички Рид“ со КП бр.2630 

КО Каменица запишана во Имотен лист бр.589 сопственост на Ребублика Северна 

Македонија.                                                                

                                                                   Член 2  

Наведената локација ќе се користи за оваа намена се до нејзиното затварање и 

нејзината пренамена за претоварна станица по што ќе биде определена нова локација за 

спроведување на мерката асанација на терен односно нештетно отстранување (горење 

или закопување) на трупови на животни 

                                                                      Член 3 

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

гласник на општина Македонска Kаменица“. 

 

           Бр. 08-1482/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), 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 формирање на паралелки со 

помал број на ученици од законски утвдениот лимит од 24 ученика за учебната  

2019/2020 година  во OOУ “Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица. 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Бр.09-1483/1        Градоначалник 

23.08.2019 г.                         Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 
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Врз основа на член 41 став  5 од Законот за основно образование (“Службен 

весник на Р.Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 

24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/17, 64/18), член 

36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

5/2002) и член 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица („Службен гласник на Oпштина 

М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица на 23 та седница одржана на 

ден 23.08.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност согласност за формирање на паралелки со       

помал број на ученици во OOУ “Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица                                  

за учебната 2019/2020 година. 

               Член 1  
Советот на oпштина Македонска Каменица дава согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици од законски утвдениот лимит од 24 ученика за 
учебната  2019/2020 година  во OOУ “Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица. 

Барањето на OOУ “Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица 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 Македонска Каменица“. 

 
           Бр. 08-1484/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), 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 формирање на паралелки со 

помал број на  ученици  од законски утврдениот лимит од 25 ученика за учебната  

2019/2020 година  во СОУ “Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица. 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09-1485/1        Градоначалник 

23.08.2019 г.                         Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 
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Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средно образование(“Службен весник 

на Р.Македонија” бр.44/95,  16/96,  24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 41/01, 29/02, 40/03, 42/03, 

78/03, 67/04, 51/05, 55/05, 113/05, 03/06, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09, 30/10, 

116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 61/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 

145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/17, 64/18), член 36 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на oпштина 

М.Каменица („Службен гласник на oпштина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на општина 

М.Каменица на 23та седница одржана на ден 23.08.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на    

ученици  во СОУ “Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица                                  

за учебната 2019/2020 година. 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за формирање на 
паралелки со помал број на  ученици  од законски утврдениот лимит од 25 ученика за 
учебната  2019/2020 година  во СОУ “Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица. 

Барањето на СОУ “Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица  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 Македонска Каменица“. 
 

           Бр. 08-1486/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), 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 Годишен план за вработување 

во ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица за 2020 година.  

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09- 1487/1       Градоначалник 

23.08.2019 г.              Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 
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Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен 

Весник на Република Северна Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18,198/18 и 143/19), 

член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 5/2002) и член 20  од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина 

М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина М.Каменица на 23 та седница одржана на 

ден 23.08.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

       За  давање согласност на Годишниот план за вработување во                             

ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за 2020  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на  Годишниот план за 

вработување  во ЈП „Камена Река“  Македонска Каменица  за  2020  година заведен под 

бр.04-284/1 од 14.08.2019 година. 

  Годишниот план за вработување   е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Kаменица“. 

 Бр. 08-1488/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), 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 финансискиот  извештај  за работењето 

на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица  за период од 01.01.2019 година до 

30.06.2019 година. 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09-1489/1        Градоначалник 

23.08.2019 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 20 од Статутот на општина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), советот на oпштина М.Каменица 

на 23 та седницата одржана на ден 23.08.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

 За усвојување на  финансиски  извештај  за работењето на ЈП „Камена Река “ 

Македонска Каменица  за период од  01.01.2019 година до 30.06.2019 година 

Член 1  

Советот на општина Македонска Каменица го  усвои   финансискиот  извештај  за 

работењето на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица  за период од 01.01.2019 година 

до 30.06.2019 година. 

Финансискиот извештај  за работењето на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица  

за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019  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 Македонска Каменица“. 

Бр. 08-1490/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), 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 Годишен план за вработување 

во ЈОУДГ„Бамби“ Македонска Каменица за 2020 година.  

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09-1491/1        Градоначалник 

23.08.2019 г.                         Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 
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Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен 

Весник на Република Северна Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18,198/18 и 143/19), 

член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 5/2002) и член 20  од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина 

М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина М.Каменица на 23та седница одржана на ден 

23.08.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

       За  давање согласност на Годишниот план за вработување во                             

ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2020  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на  Годишниот план за 

вработување  во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица  за  2020  година заведен под 

бр.04-139/1 од 16.08.2019 година. 

  Годишниот план за вработување   е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Kаменица“. 

Бр. 08-1492/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), 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 утврдување на работното време 

во   ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица. 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09- 1493/1       Градоначалник 

23.08.2019 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 20  од Статутот на општина М.Каменица 

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

на 23та седница одржана на ден 23.08.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

       За  давање согласност на утврдување на работното време во                           

ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2020  година 

Член 1  

 Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на  Одлуката бр.02-

142/3 од 19.08.2019 година донесена од Управниот Одбор на ЈОУДГ „Бамби“за 

утврдување на работното време во установата. 

               Одлуката на Управен Одбор на ЈОУДГ „Бамби“ е составед дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Kаменица“. 

Бр. 08-1494/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за измена  на Одлуката за вклопување  на бесправно 
изградени објекти во идна урбанистичко планска документација  заведена под 
бр.07-1518/1 од 26.09.2013 година. 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09-1495/1        Градоначалник 

23.08.2019 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 20 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина 

М.Каменица на 23 та седница одржана на ден 23.08.2019 година донесе: 

                                                             О Д Л У К А  

За измена  на Одлуката за вклопување  на бесправно изградени објекти во идна 
урбанистичко планска документација  заведена под бр.07-1518/1 од 26.09.2013 година. 

 
Член 1   

 

 

 Одлуката за вклопување  на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко 
планска документација  заведена под бр. 07-1518/1 од 26.09.2013 година („Службен 
гласник на општина М.Каменица“ бр.06/2013 од 26.09.2013 година ) се менува така што во  
член 1 став 1   точка 7 се брише.  
 

  

                                                                 Член 2 

                                                                   

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

гласник на општина М.Каменица“. 

 

                Бр. 08-1496/1                                                   Совет на општина М.Каменица                            

                23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), 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 

урбанистичка планска   документација. 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09- 1497/1                       Градоначалник 

23.08.2019 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 20 од Статутот на општина М.Каменица (Сл. 

гласник на општина М. Каменица бр.20/19), Советот на општина М.Каменица на 23та 

седница одржана на ден 23.08.2019  год  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. Оливера Мирчевска со место на живеење на ул. ,,Првомајска’’ бр.К2-12 во 

М.Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправно изграден објект 

викенд куќа со барање број Уп1 бр.10-668 од 11.12.2018 кој е изграден на КП 

бр.1544 КО Луковица, со адреса во место викано ,,Бавчите ,, во с.Луковица, 

М.Каменица, општина Македонска Каменица. 

2. АД ,,Водостопанство’’ на РМ  со адреса на ул. ,,Аминта Трети’’ бр.2 во Скопје, кој 

бара утврдување на правен статус на бесправно изграден објект затворачница на 

темелен испуст со барање број Уп1 бр.10-685 од 25.12.2018 година, кој е изграден 

на КП бр.4305  ИЛ бр. 152 КО Дулица, КП бр.3366  ИЛ бр. 103 КО Дулица, КП 

бр.1033  ИЛ бр. 344 КО Калиманци со адреса во место викано ,,Брана Калиманци,, 

во с.Дулица, М.Каменица, општина Македонска Каменица. 

3. АД ,,Водостопанство’’ на РМ  со адреса на ул. ,,Аминта Трети’’ бр.2 во Скопје, кој 

бара утврдување на правен статус на бесправно изграден објект метеографска 

куќичка со барање број Уп1 бр.10-686 од 25.12.2018 година, кој е изграден на КП 

бр.3364 и  КП бр.3366  ИЛ бр. 103 КО Дулица, со адреса во место викано ,,Брана 

Калиманци,, во с.Дулица, М.Каменица, 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 донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на општина Македонска Каменица“. 

      Бр. 08-1498/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за донесување на Конечен Предлог Урбанистички план за 

село Цера, општина Македонска Каменица, плански период 2017-2027 година. 

2. Заклучокот влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.      

Бр.09-1499/1        Градоначалник 

23.08.2019 г.                          Соња Стаменкова с.р  

М.Каменица 

 

Врз основа на член 39 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 

(Сл.весник на Р.Македонија бр.199/14, 42/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18, 

168/18) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица ( Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/19), Советот на општина Македонска Каменица на 23та седница 

одржана на ден 23.08.2019 година донесе: 

ОДЛУКА 

За донесување на Конечен Предлог Урбанистички план за село Цера, општина 

Македонска Каменица, плански период 2017-2027 година 

Член 1 

Со оваа Одлука се донесува Конечен Предлог Урбанистички план за село Цера, општина 

Македонска Каменица, плански период  2017-2027 год. 

Член 2 

Конечен Предлог Урбанистички план за село Цера, општина Македонска Каменица, 

плански период  2017-2027 год е со површина на  урбан опфат од  28,89 ха изработен  од 

ИН – ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија, со тех.бр. 50/2017 од февруари 

2019 година. 

Член 3 

Конечен Предлог Урбанистички план за село Цера, општина Македонска Каменица, 

плански период  2017-2027 год е со површина на  урбан опфат од  28,89 ха. Границите на 

урбаниот опфат се дефинирани со геодетски координати дадени во текстуалниот дел на 

планот како и во геодетскиот елаборат за ажурирана геодетска подлога. 
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Член 4 

Составен дел на оваа Одлука е Конечен Предлог Урбанистички план за село Цера, 

изработен  од “ИН – ПУМА” Институт за урбанизам, сообраќај и екологија, со тех.бр. 

50/2017 од февруари 2019 година. 

Член 5 

Составен дел на оваа Одлука е Конечен Предлог Урбанистички план за село Цера кој се 

состои од текстуален и графички дел, извештаите од јавна презентација и анкета и 

согласноста  од Министерство за транспорт и врски бр.24-5519/2 од 12.07.2019 година. 

Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот по објавувањето во „Службен гласник 

на општина Македонска Каменица“. 

            Бр. 08-1500/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за поставување на урбана опрема-детско игралиште  на 
дел од КП 4568/1, КО Каменица во склоп на ЈОУГД Бамби и Дневен центар за лица 
со посебни потреби во Македонска  Каменица. 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09-1501/1        Градоначалник 

23.08.2019 г.                       Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 80-а став 1 од Законот за градење (,,Службен весник на 
Република Македонија,,бр.130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 
30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18) и член 20 од Статутот на општина 
М.Каменица (Сл.гласник на општина М.Каменица бр.20/19), Советот на општина 
М.Каменица на 23та седница одржана на ден   23.08.2019 година донесе 
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OДЛУКА 

За поставување на урбана опрема-детско игралиште  на дел од КП 4568/1, КО 
Каменица во склоп на ЈОУГД Бамби и Дневен центар за лица со посебни потреби во 

Македонска  Каменица 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба за поставување на урбана опрема- детско 
игралиште   на дел од КП 4568/1, КО Каменица во склоп на ЈОУГД Бамби и Дневен центар 
за лица со посебни потреби во Македонска Каменица 

 
Член 2 

 Урбаната опрема-детско игралиште  ќе биде поставена на дел од КП бр.4568/1 КО 
Каменица,  во склоп на ЈОУГД Бамби и Дневен центар за лица со посебни потреби. 

 
Член 3 

 Барателот  на поставувањето на Урбаната опрема-детско игралиште ќе биде 
општина Македонска Каменица во соработка со рудник “Саса” М.Каменица 

 
Член 4 

 Составен дел на оваа Одлука ќе биде Основен проект за детско игралиште во 
склоп на ЈОУГД Бамби и Дневен центар за деца со посебни потреби во Македонска 
Каменица изработен од Друштво за проектирање и инжинеринг “Хидро градежен 
инжинеринг” со тех.број ОП-17/19 и Ревизија на основен проект за детско игралиште 
изработен од  Друштво за производство, промет, услуги, проектирање и изградба , 
експорт – импорт ДОО “Тагора” ДОО Скопје со тех.бр.84-2019/Р. 

 
Член 5 

 Oваа  Одлука  стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на општина М.Каменица“. 
             Бр. 08-1502/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување  за  барање за исплата на парични 

средствa на Гоце Лефков од с.Луковица  во износ од 30.000,00денари. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Бр.09-1503/1                                                         Градоначалник 

23.08.2019 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 20 од Статутот на oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица 

на 23 та седница одржана на ден 23.08.2019  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

               Член 1  

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр.08-1429/1 од 

16.08.2019  година на  Гоце Лефков  од с.Луковица за одобрување на   парични  средства 

за болничко лекување.     

Барањето на  Гоце Лефков  од с.Луковица е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства 

во износ од 30.000,00 денари на сметката на Гоце Лефков  од с.Луковица.                     

Член 3 

 Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

             Бр. 08-1504/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување  за  барање за исплата на парични 

средствa на Душанка Соколовска од с.Цера  во износ од 30.000,00 денари. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09-1505/1                                                          Градоначалник 

23.08.2019 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 20 од Статутот на oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица 

на 23 та седница одржана на ден 23.08.2019  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр.08-1430/1 од 

16.08.2019  година на  Душанка Соколовска  од с.Цера за одобрување на   парични  

средства за болничко лекување.     

Барањето на Душанка Соколовска  од с.Цера е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства 

во износ од 30.000,00 денари на сметката на Душанка Соколовска  од с.Цера.                  

Член 3 

 Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

           Бр. 08-1506/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 23.08.2019 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување  за  барање за исплата на парични 

средствa на Ферчо Стоименовски од с.Тодоровци  во износ од 30.000,00денари. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.09-1507/1                                                         Градоначалник 

23.08.2019 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 20 од Статутот на oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина М.Каменица 

на 23 та седница одржана на ден 23.08.2019  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр.08-1431/1 од 

16.08.2019  година на  Ферчо Стоименовски  од с.Тодоровци за одобрување на   парични  

средства за болничко лекување.     

Барањето на Ферчо Стоименовски  од с.Тодоровци е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства 

во износ од 30.000,00 денари на сметката на Ферчо Стоименовски  од с.Тодоровци. 

                

Член 3 

 Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

             Бр. 08-1508/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

 23.08.2019 г.                                                                   Претседател                      

М.Каменица                                                           Иван Кузмановски с.р. 
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