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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 Oдлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување на 
Буџетот на општина Македонска Каменица за период од 01.01.2019 година  до 
31.12.2019 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-351/1               Градоначалник 

10.02.2020 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 30та седница одржана на ден 10.02.2020 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  31.12.2019  година. 

 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на oпштина Македонска 

Каменица за период oд 01.01.2019 година до 31.01.2019 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.08-352/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 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 Oдлуката  за утврдување на надоместок на надворешни членови за 

учество во комисија за урбанизам при општина Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-353/1               Градоначалник 

10.02.2020 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 23 став 4 и 5 од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/2014, 42/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 

64/18, 168/18) и член 20 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на 

општина Македонска Каменица бр.20/2019), Советот на општина Македонска Каменица 

на 30та седница  одржана на ден 10.02.2020 година  донесе 

ОДЛУКА 

За  утврдување на надоместок на надворешни членови за учество во   

комисија за урбанизам при општина Македонска Каменица 

Член 1 

Комисијата за урбанизам формирана од страна Градоначаникот   на општината е 

составена од надворешни членови носители на овластувања за изработка на 

урбанистички планови. 

Член 2 

Комисијата постапува по поднесените иницијативи за изработка на урбанистички 

планови од страна на заинтересирани физички и правни лица, ја изработуваат планската 

програма за урбанистичките планови и доставува предлог за нејзино одбрување, 

регулациски план на генерален урбанистички план и локална урбанистичка планска 

документација за потребите на општината, доставуваат предлог за одобрување или 

неприфаќање на планска програма за локална урбанистичка планска документација за 

потребите на правни и физички лица, даваат стручно мислење на нацртот на генерален 

урбанистички план односно на предлогот на урбанистичките планови, даваат стручно 

мислење за предлогот на регулациски план на генерален урбанистички план, 

спроведуваат јавна презентација и јавна анкета при одобрување на локална 

урбанистичка – планска документација, доставуваат предлог до градоначалникот на 
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општината за одобрување на локална урбанистичко- планска документација и даваат 

мислење за техничка исправка на урбанистички план. 

Член 3 

На надворешните членови на комисијата за урбанизам им следува надоместок за 

учество во работата на комисијата, која се обезбедува од буџетот на органот којшто ја 

формира комисијата за урбанизам. 

Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените 

иницијативи треба да ги обезбедат правните или физички лица подносители на 

иницијативите. 

Висината на надоместокот се утврдува врз основа на обемот на извршените 

работи и реално направените трошоци за извршување на работите и истата ја утврдува 

градоначалникот на општината. 

Член 4 

За учество во работата на комисијата на надворешните членови  ќе се исплаќа 

надоместок  и тоа: 

За постапување по поднесени 
иницијативи 

Јавен повик за доставување 

на иницијативи за изработка 

на урбанистички планови 

2000,00 
денари 

ДУП, УПВНМ , ЛУПД., УПС 

доставување на ПРЕДЛОГ за 

одобрување на планската 

програма  

до градоначалникот за 
одобрување планска програма 

2000,00 
денари 

ДУП, УПВНМ, УПС 
Изработка на Извештај од 

стручно мислење 
2000,00 
денари 

ЛУПД  
Предлог за одобрување ЛУПД 

до Градоначалник  

 
2000 ,00 
денари 

ДУП, УПВНМ , ЛУПД 

за изработка на Извештај од 

спроведена јавна 

презентација и јавна анкета 

1000, 00 
денари 

Техничка исправка 

Доставување на мислење за 

техничка исправка на 

урбанистички план 

1000, 00 
денари 

 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.7 
 

Член 5 

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

гласник на општина Македонска Каменица”. 

Бр.08-354/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 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 Oдлуката  за  издавање банкарска гаранција за обезбедување на 

побарувањата на јавниот партнер врз основа на Договор за васпоставување на 

јавно приватно партнерство за давање на енергетски услуги на јавно осветлување.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-355/1                 Градоначалник 

10.02.2020 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на членот 18 став 3 од Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 22/07, 67/07, 

156/09, 47/11, 192/15, 209/18, 244/19), член 36 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), и член 20 од Статутот на општина 

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

Македонска Каменица  на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година ја донесе 

следната  

ОДЛУКА 

За издавање банкарска гаранција за обезбедување на побарувањата на јавниот 

партнер врз основа на Договор за васпоставување на јавно приватно партнерство 

за давање на енергетски услуги на јавно осветлување 

Член 1 

Врз основа на спроведена постапка за доделување договор за воспоставување 

јавно приватно партнерство по ЕСКО Модел за давање услуги на јавно осветлување во 

Општина Македонска Каменица со број 11851/2019, Општина Македонска Каменица 
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склучи договор за воспоставување јавно приватно партнерство по ЕСКО Модел со 

Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје заведен 

кај Општината со 05-327/1 од 05.02.2020 година.  

Член 2 

Согласно член 62 од Договорот за воспоставување јавно приватно партнерство по 

ЕСКО Модел цитиран во член 1 на оваа Одлука, Општината е должна да гарантира за 

исполнување на обврските од Договорот со банкарска гаранција во висина од 10% од 

инвестициската вредност на инсталираните мерки за енергетска ефикасност во 

Општината, безусловна, неотповиклива и наплатлива на прв повик која ЕСКО ќе може да 

ја активира во случај да не може да ги намири своите побарувања кон Општината 

согласно одредбите на Договорот.  

Член 3 

Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на одлуката за 

издавање банкарска гаранција во висина од 10% од инвестициската вредност на 

инсталираните мерки за енергетска ефикасност во Општината, односно износ од  

2.873.362,0 денари безусловна, неотповиклива и наплатлива на прв повик од страна на 

ЕСКО Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје, 

која ЕСКО ќе може да ја активира во случај да не може да ги намири своите побарувања 

кон Општината согласно одредбите на Договорот за воспоставување јавно приватно 

партнерство по ЕСКО Модел со Македонски Телеком Акционерско друштво за 

електронски комуникации - Скопје заведен кај Општината со број 05-327/1 од 05.02.2020 

година 

Член 4 

Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен Гласник на Општина Македонска Каменица“. 

 Бр.08-356/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 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 Oдлуката  за усвојување на Годишен извештај за исплатени парични 

средства за новороденчиња за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година.  
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-357                Градоначалник 

10.02.2020 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 Општина М.Каменица 

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

Каменица на 30та седницата одржана на ден 10.02.2020  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај за исплатени парични средства за 

новороденчиња за 2019  година 

 

Член 1 

 Советот на oпштина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за 

исплатени парични средства за новороденчиња за 2019 година. 

 Годишниот  извештај за исплатени парични средства за новороденчиња за 2019 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.08-358/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 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 Oдлуката за усвојување на барање од ФК „Каменица-Саса” 

Македонска Каменица.                                                                                         

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-359/1                Градоначалник 

10.02.2020 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барањето на ФК „Каменица-Саса” Македонска Каменица 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ФК „Каменица-

Саса“ Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  2.350.000,00  денари. 

            Барањето  на ФК „Каменица-Саса”  Македонска Каменица  е составен дел на оваа 

Одлука. 

 

Член 2 

 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

 

                                                                     Член 3 

 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-360/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 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 Oдлуката за усвојување на барање од КК „Баскет Кам” Македонска 

Каменица.                                                                                         
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-361/1              Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барањето на КК „Баскет Кам” Македонска Каменица 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на КК „Баскет Кам” 

Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  1.100.000,00  денари. 

            Барањето на КК „Баскет Кам” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 

Одлука. 

 

Член 2 

 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

 

                                                                     Член 3 

 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

 

Бр.08-362/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.12 
 

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 Oдлуката за усвојување на барање од  ЗРСК „Шаран” Македонска 

Каменица.                                                                                         

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-363/1               Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барањето на ЗСРД „ШАРАН” Македонска Каменица 

 

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ЗРСК „ШАРАН” 

Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  150.000,00  денари. 

            Барањето на ЗРСК „ШАРАН” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 

Одлука. 

 

Член 2 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

                                                                     Член 3 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

 

Бр.08-364/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.13 
 

 

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 Oдлуката за усвојување на барање од  КУД „Вера Јоциќ” Македонска 

Каменица.                                                                                         

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-365/1                 Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барањето на КУД „Вера Јоциќ” Македонска Каменица 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на КУД „Вера 

Јоциќ” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  150.000,00  денари. 

            Барањето на КУД „Вера Јоциќ” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 

Одлука. 

 

Член 2 

 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.14 
 

                                                                     Член 3 

 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

 

Бр.08-366/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 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 Oдлуката за усвојување на барање од  Ловно друштво „Македонска 
Каменица-Саса” Македонска Каменица.                                                                                        

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-367/1                           Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барањето на  Ловно  друштво „Македонска Каменица-Саса” 

Македонска Каменица 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на Ловно  друштво 

„Македонска Каменица-Саса”  Македонска Каменица за исплата на парични средства од 

Буџетот на општина Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  50.000,00  

денари. 
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            Барањето на Ловно  друштво „Македонска Каменица-Саса”  Македонска Каменица  

е составен дел на оваа Одлука. 

 

Член 2 

 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

 

                                                                     Член 3 

 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

 

Бр.08-368/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 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 Oдлуката за усвојување на барање од  ЦПЛИП „ПОРАКА“ Македонска 
Каменица.                                                                                        

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-369/1                           Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барањето на  ЦПЛИП „ПОРАКА” Македонска Каменица 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ЦПЛИП 

„ПОРАКА” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  115.000,00  денари. 

            Барањето на ЦПЛИП „ПОРАКА” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 

Одлука. 

 

Член 2 

 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

 

                                                                     Член 3 

 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

 

Бр.08-370/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 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 Oдлуката за усвојување на барање од  ЗГ „Надеж-Норе“ Македонска 
Каменица.                                                                                        

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-371/1               Градоначалник 

10.02.2020 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.17 
 

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

Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барањето на  ЗГ „Надеж-Норе” Македонска Каменица 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ЗГ „Надеж-Норе” 

Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  30.000,00  денари. 

            Барањето на ЗГ „Надеж-Норе” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 

Одлука. 

 

Член 2 

 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

 

                                                                     Член 3 

 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-372/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 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 Oдлуката за усвојување на барање од  ЖФК „Каменица Саса“ 
Македонска Каменица.                                                                                        
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-373/1                        Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барањето на  ЖФК „Каменица Саса” Македонска Каменица 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ЖФК „Каменица 

Саса” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  200.000,00  денари. 

            Барањето на ЖФК „Каменица Саса“ Македонска Каменица  е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

                                                                     Член 3 

 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

 

Бр.08-374/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 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: 

 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.19 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Oдлуката за усвојување на барање од  УСК „Каменица Спорт“ 
Македонска Каменица.                                                                                        

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09-375/1                Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барањето на УСК „Каменица Спорт” Македонска Каменица 

 

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на УСК  „Каменица 

Спорт” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  30.000,00  денари. 

            Барањето на УСК „Каменица Спорт” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 

Одлука. 

 

Член 2 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

 

                                                                     Член 3 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

 

 

Бр.08-376/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 

 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.20 
 

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 Oдлуката за усвојување на барање од  Пчеларско здружение  „ЕКО 
КАМ МЕД“ Македонска Каменица.                                                                                        

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-377/1               Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на барањето на  Пчеларско здружение „ЕКО КАМ МЕД”                   

Македонска Каменица 

 

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на Пчеларско 

здружение „ЕКО КАМ МЕД” Македонска Каменица за исплата на парични средства од 

Буџетот на општина Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  160.000,00  

денари. 

            Барањето на Пчеларско здружение „ЕКО КАМ МЕД” Македонска Каменица  е 

составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

                                                                     Член 3 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-378/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.21 
 

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 Oдлуката за неусвојување на барање од ЗГ „Шаховски клуб - 
Каменица Саса“ Македонска Каменица.                                                                                        

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-379/1               Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За  неусвојување на барањето на  ЗГ „Шаховски клуб - Каменица Саса”                                   

Македонска Каменица 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица не го усвои барањето  на ЗГ „Шаховски 

клуб - Каменица Саса” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот 

на општина Македонска Каменица  за  2020 година. 

            Барањето на ЗГ „Шаховски клуб - Каменица Саса“ 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 општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-380/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 

 

 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.22 
 

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 Oдлуката за усвојување на барање од  ЗГ „Глас на еднаквоста“ 
Македонска Каменица.                                                                                        

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-381/1                 Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на барањето на  ЗГ „Глас на еднаквоста”                                   

Македонска Каменица 

 

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ЗГ „Глас на 

еднаквоста” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на 

општина Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  30.000,00  денари. 

            Барањето на ЗГ „Глас на еднаквоста” Македонска Каменица  е составен дел на 

оваа Одлука. 

Член 2 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

 

                                                                     Член 3 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-382/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.23 
 

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 Oдлуката за усвојување на барање од ЗГ„ВАЛХАЛАФИН”                                   
Македонска   Каменица.                                                                                        

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  
 

 
Бр.09-383/1                         Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на барањето на  ЗГ „ВАЛХАЛАФИН”                                   

Македонска Каменица 

 

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ЗГ 

„ВАЛХАЛАФИН” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на 

општина Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  30.000,00  денари. 

            Барањето на ЗГ „ВАЛХАЛАФИН” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

                                                                     Член 3 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-384/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.24 
 

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 Oдлуката за усвојување на барање од Здружение на пензионери  
Македонска   Каменица.                                                                                        

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-385/1               Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барањето на  Здружение на пензионери                                 

Македонска Каменица 

 

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на Здружение на 

пензионери Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на 

општина Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од   100.000,00  денари. 

            Барањето на на Здружение на пензионери Македонска Каменица  е составен дел 

на оваа Одлука. 

Член 2 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

                                                                     Член 3 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

 

Бр.08-386/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.25 
 

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 Oдлуката за усвојување на барање од ЗГ „ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ 
САСА”  Македонска   Каменица.                                                                                        

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-387/1                Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на барањето на  ЗГ „ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА”                                   

Македонска Каменица 

 

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ЗГ „ПИНГ 

ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА” Македонска Каменица за исплата на парични средства од 

Буџетот на општина Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  50.000,00  

денари. 

            Барањето на ЗГ „ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА” Македонска Каменица  е 

составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

                                                                     Член 3 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

Бр.08-388/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.26 
 

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 Oдлуката за усвојување на барање од ЗГ „ЕЛЕНЕЦ ЦЕРА” с.Цера 
Македонска   Каменица.                                                                                        

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-389/1               Градоначалник 

10.02.2020 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 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

општина Македонска Каменица на 30та седница одржана на ден 10.02.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на барањето на  ЗГ „ЕЛЕНЕЦ ЦЕРА” с.Цера                                   

Македонска Каменица 

 

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ЗГ „ЕЛЕНЕЦ 

ЦЕРА” с.Цера Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на 

општина Македонска Каменица  за  2020 година во износ  од  50.000,00  денари. 

            Барањето на ЗГ „ЕЛЕНЕЦ ЦЕРА” с.Цера Македонска Каменица  е составен дел на 

оваа Одлука. 

Член 2 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 

здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 

Македонска Каменица  за 2020 година, Програма Е – општинска администрација, 

Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 

– други трансфери. 

                                                                     Член 3 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

 

Бр.08-390/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.27 
 

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 барање за одобрување на парични 
средства на Александар Стоименовски од Македонска Каменица.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-391/1                         Градоначалник 

10.02.2020 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 30та седница одржана на ден 10.02.2020  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.08-317/1 од 

04.02.2020  година на Aлександар Стоименовски од Македонска Каменица за одобрување 

на   парични  средства за болничко лекување на неговата ќерка.     

Барањето на Aлександар Стоименовски од Македонска Каменица е составен дел 

на оваа Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства 

во износ од 20.000,00 денари на сметката на Aлександар Стоименовски од Македонска 

Каменица. 

Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Бр.08-392/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.28 
 

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 барање за одобрување на парични 
средства на Симеон Доневски од Македонска Каменица.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-393/1               Градоначалник 

10.02.2020 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 30та седница одржана на ден 10.02.2020  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.08-318/1 од 

04.02.2020  година на Симеон Доневски од Македонска Каменица за одобрување на   

парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Симеон Доневски од Македонска Каменица е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства 

во износ од 20.000,00 денари на сметката на Симеон Доневски од Македонска Каменица. 

Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.08-394/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.29 
 

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 барање за одобрување на парични 
средства на Станко Ѓорѓиевски  од с.Саса Македонска Каменица.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-395/1                 Градоначалник 

10.02.2020 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 30та седница одржана на ден 10.02.2020  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.08-319/1 од 

04.02.2020  година на Станко Ѓорѓиевски од с.Саса Македонска Каменица за одобрување 

на   парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Станко Ѓорѓиевски од с.Саса  Македонска Каменица е составен дел 

на оваа Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства 

во износ од 30.000,00 денари на сметката на Станко Ѓорѓиевски од с.Саса Македонска 

Каменица. 

Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Бр.08-396/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.30 
 

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 барање за одобрување на парични 
средства на Деница Аралампиевска од  Македонска Каменица.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-397/1                Градоначалник 

10.02.2020 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 30та седница одржана на ден 10.02.2020  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.08-320/1 од 

04.02.2020  година на  Деница Аралампиевска од Македонска Каменица за одобрување 

на   парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Деница Аралампиевска од Македонска Каменица е составен дел на 

оваа Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства 

во износ од 30.000,00 денари на сметката на Деница Аралампиевска од Македонска 

Каменица. 

Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Бр.08-398/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС  Македонска Каменица  бр.30                                            Стр.31 
 

        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 барање за одобрување на парични 
средства на Михаил Костадиновски од  с.Дулица Македонска Каменица.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

 
Бр.09-399/1                 Градоначалник 

10.02.2020 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 30та седница одржана на ден 10.02.2020  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.08-332/1 од 

06.02.2020  година на Михаил Костадиновски од с.Дулица Македонска Каменица за 

одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Михаил Костадиновски од с.Дулица Македонска Каменица е составен 

дел на оваа Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства 

во износ од 30.000,00 денари на сметката на Михаил Костадиновски од с.Дулица 

Македонска Каменица. 

Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Бр.08-400/1                                               Совет на општина М.Каменица              

10.02.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 
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