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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 Програма за спроведување на општи 
мерки за заштита на населението од заразни болести  во 2020 година.  

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

 
Бр.09-935/1                  Градоначалник 

29.05.2020 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 oпштина Македонска 

Каменица на 32та седница одржана на ден 29.05.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

           За  усвојување на  Програма за спроведување на општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести во 2020 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица ја усвои Програмата за спроведување 

на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2020 година. 

Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести во 2020 година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-936/1                                             Совет на општина М.Каменица                             

29.05.2020 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 Одлуката  за усвојување на Квартален извештај за извршување на 
Буџетот на општина Македонска Каменица за период од 01.01.2020 година  до 
31.03.2020 година.  

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

 
Бр.09- 937/1                    Градоначалник 

29.05.2020 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 32та седница одржана на ден 29.05.2020 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 01.01.2020 

година до  31.03.2020  година. 

 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на oпштина Македонска 

Каменица за период oд 01.01.2020 година до 31.03.2020 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.08-938/1                                             Совет на општина М.Каменица                                

29.05.2020 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 прогласуваБуџетскиoт календар за подготовка и донесување на Буџетот на 
општина Македонска Каменица за 2021 година.   

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

 
Бр.09- 939/1                      Градоначалник 

29.05.2020 г.                             Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

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

локална самоуправа (Службен весник на Р.М број 96/2004,22/2007,67/2007, 

156/2009, 47/2011 , 192/2015,209/18 и Службен весник на РСМ 244/2019 г.) и член 

20 од Статутот на општина М.Каменица ( Службен Гласник на општина 

Македонска Каменица број 20/2019 од 31.05.2019 година , Советот на општина 

Македонска Каменица на 32 таседница на одржана на ден 29.05.2020 година 

донесе: 

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР  

За подготовка и донесување на Буџетот на општина Македонска Каменица  

за 2021 година 

Можен датум Буџетски активности Одговорност 

01.09.2020-
30.09.2020 

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

Министерство за финансии член 21 
од Законот за буџетите („Службен 
весник на Р.М“ број 64/05, 
4/08,103/08,156/09,95/10,180/11,171/
12, 192/15, 167/16 и Службен весник 
на РСМ број 79/2020 и 112/2020 
година ) и член 27 став 1 и 2 од 
Законот за финансирање на ЕЛС 
(„Службен весник на Р.М“  број 
96/2004, 22/2007, 67/2007, 156/2009, 
47/2011,192/2015,209/2018 и 
Службен весник на РСМ број 
244/2019 година) 
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05.10.2020 Градоначалникот и службата за 
финансии се состануваат за да 
ги одредат приоритетите и 
одредбите на буџетот за 
наредната година 

Градоначалникот, Служба за 
финансирање и Буџет 

10.10.2020 Буџетските информации се 
доставуваат до другите 
одделенија на општината и до 
сите општински локални 
установи 

Служба за финансирање и Буџет 

25.10.2020 Проценката на трошоците 
изготвените програмски 
активности за наредната 
буџетска година се враќаат во 
Одделението за финансирање 
и буџет од останатите 
одделенија од општинските 
буџетски корисници 

Одговорни лица  
Буџетски корисници 

30.10.2020 1.Се собираат буџетските 
барања 
2.Барањата се анализираат и 
усогласуваат 
3.Се изготвува билансот на 
приходи 
4.Се изготвува билансот на 
расходи 

Одделение за финансии и буџет 

Ноември/2020  Градоначалникот ги разгледува 
и одобрува предложените 
буџетски пресметки и го 
одобрува Предлог – Буџетот 
подготвен од Службата за 
финансирање и Буџет 

Градоначалник 

Ноември/Декември 
2020 

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

Градоначалник  

Декември/2020 До Советот се доставува 
конечен предлог-буџет од 
страна на градоначалникот 

Градоначалник  

Декември/2020 Се води расправа во телата на 
општината 

Комисија за финансии и буџет 

Декември/2020 1.Се одржува седница на 
Советот на општината за 
донесување на буџетот за 
наредната година 

Советот на општина Македонска 
Каменица  
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2.Доколку Советот не го усвои 
предлог-буџетот се донесува 
одлука за времено 
финансирање согласно член 28 
став 2 од Законот за 
финансирање на ЕЛС 
(„Сл.весник на Р.М“ број 
96/2004,22/2007,67/2007,156/20
09,47/2011,192/2015,209/2018 и 
Службен весник на РСМ број 
244/2019 година) 

01 јануари 2021 Започнува нова Буџетска 
година 

Градоначалник и финансиска 
служба 

 
Буџетскиот календар влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се  

објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“. 
 

Бр.08-940/1                                                                     Совет на општина М.Каменица               

29.05.2020 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 Одлуката  за давање  согласност на измена 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- 941/1                    Градоначалник 

29.05.2020 г.                          Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

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

Весник на Република  Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18,198/18 и „Службен 

Весник на Република Северна  Македонија“ бр. 143/19 и 14/2020), 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 Македонска Каменица на 32та седница одржана на ден 

29.05.2020 година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 

       За  давање согласност на измена на Годишниот  план за вработување во 

општина Македонска Каменица за 2020година 

Член 1 

Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на  измената на 

Годишниот план за вработување  во општина Македонска Каменица  за  2020  година 

заведен под бр.04-905/1 од21.05.2020 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.08-942/1                                                                             Совет на општина М.Каменица              

29.05.2020 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 Одлуката  за давање  согласност на измена на Годишен План за 
вработување за во ЈОУДГ„Бамби“Македонска Каменица 2020 година. 

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

 
Бр.09- 943/1                       Градоначалник 

29.05.2020 г.                            Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

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

Весник на Република  Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18,198/18 и„Службен Весник 

на Република Северна  Македонија“ бр. 143/19 и 14/2020), 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 Македонска Каменица на 32та седница одржана на ден 29.05.2020 

година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 

       За  давање согласност на измена на Годишниот план за вработување во                             

ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2020година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на  измената 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.08-944/1                                                                           Совет на општина М.Каменица              

29.05.2020 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 Одлукатаза усвојување на  Годишен извештај за исплатени парични 
средства за еднократна парична помош за физички лица  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.09-945/1              Градоначалник 

29.05.2020 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 oпштина Македонска 

Каменица на 32та седница одржана на ден 29.05.2020 година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на Годишен   извештај  за исплатени парични 

средства за еднократна парична помош на  физички лица запериод    

од 01.01.2019 година  до 31.12.2019  година   

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица го усвоиГодишниот    извештај  за 

исплатени парични средства за еднократна парична помош на  физички лица за период 

од 01.01.2019 година  до 31.12.2019  година 

Годишниот  извештај  за исплатени парични средства за еднократна парична 

помош на  физички лица за период од 01.01.2019 година  до 31.12.2019 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.08-946/1                                                                              Совет на општина М.Каменица             

29.05.2020 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 Одлуката  за усвојување на Финансиски извештај на ЕД „Здравец 
2002” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина 
Македонска Каменица за 2019 година.  

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

  
Бр.09- 947/1                                  Градоначалник 

29.05.2020 г.                                    Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 32                                                                     Стр.13 
 

 

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 Мaкедонска 

Каменица на 32та седница одржана на ден 29.05.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЕД „Здравец 2002“ 

Македонска Каменица за одобрените парични средства од                   

општина Македонска Каменица за  2019 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои   финансискиот извештај  на ЕД 

„Здравец 2002“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од  општина 

Македонска Каменица за  2019 година. 

                Финансискиот извештај на ЕД „Здравец 2002“   Македонска Каменица за 

одобрените парични средства од  општина Македонска Каменица за 2019 година е 

составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-948/1                                                                            Совет на општина М.Каменица               

29.05.2020 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 Одлуката за усвојување на Извештај за работењето  на TППЕ 
Македонска Каменица за  периодот 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- 949/1                          Градоначалник 

29.05.2020 г.                               Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 32                                                                     Стр.14 
 

 

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 32та седница одржана на ден 29.05.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  Извештај  за работењето  на ТППЕ  Македонска Каменица за 

периодот од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година  

Член 1 

               Советот на општина Македонска Каменица го усвои Извештајот за работењето  

на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година 

Извештајот за работењето  на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од  01.01.2019 

година до 31.12.2019 годинае составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-950/1                                                                          Совет на општина М.Каменица               

29.05.2020 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  Одлуката  за усвојување на Завршна сметка и Годишен извештај на 
КИЦ   „Романса” Македонска Каменица за  2019 година.  

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

 
Бр.09-951/1                 Градоначалник 

29.05.2020 г.                                  Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 32                                                                     Стр.15 
 

 

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 Македонска 

Каменица на 32таседница одржана на ден 29.05.2020 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен финансиски  извештај  и завршна сметка на                   

КИЦ „Романса” Македонска  Каменица за 2019  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица го усвои Годишниот финансиски  

извештај  и завршната  сметка на КИЦ „Романса”Македонска Каменица за 2019  година. 

Годишниот  финансиски  извештај  и завршната  сметка на КИЦ „Романса” 

Македонска Каменица за 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.08-952/1                                                                        Совет на општина М.Каменица             

29.05.2020 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 Одлуката за усвојување на финансиски извештај за работењето на 
„Камена Река“ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2020 година до 31.03.2020 
година.  

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

 
Бр.09-953/1              Градоначалник 

29.05.2020 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 32                                                                     Стр.16 
 

 

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 Македонска 

Каменица на 32та седницата одржана на ден 29.05.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

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

Македонска Каменица  за период од  01.01.2020 година до 31.03.2020година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го  усвоифинансискиот  извештај  за 

работењето на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица  за период од 01.01.2020 година 

до 31.03.2020 година. 

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

за период од 01.01.2020 година до 31.03.2020 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.08-954/1                                                                         Совет на општина М.Каменица              

29.05.2020 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  Одлуката за давање  согласност на Огласот за запишување на 
ученици во Прва година во СОУ „Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица во 
учебната 2020/2021 година.  

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

 
Бр.09-955/1                 Градоначалник 

29.05.2020 г.                                   Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 32                                                                     Стр.17 
 

 

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 општина Македонска 

Каменица на 32та седница одржана на ден 29.05.2020  година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност на Огласот за запишување на ученици во прва 

година во СОУ „Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица во учебната 2020/2021 

година. 

Член 1 

Советот на oпштина Македонска Каменица дава согласност на Огласот за 

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

Каменица во учебната 2020/2021 година. 

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

Џингар” Македонска Каменица во учебната 2020/2021  година  е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

Бр.08-956/1                                                                             Совет на општина М.Каменица               

29.05.2020 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 Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични 
средства на Благородна Стојкова од с.Цера Македонска Каменица. 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.    

 
Бр.09-957/1                 Градоначалник 
29.05.2020 г.                                 Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 32                                                                     Стр.18 
 

 

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 Македонска 

Каменица на 32та седница одржана на ден 29.05.2020  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.08-908/1 од 

21.05.2020година на Благородна Стојкова од с.Цера од Македонска Каменица за 

одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Благородна Стојкова од с.Цера од Македонска Каменица е составен 

дел на оваа Одлука. 

Член 2 

 

 Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства во 

износод 30.000,00денари на сметката на Благородна Стојкова од с.Цера од Македонска 

Каменица. 

Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-958/1                                                                          Совет на општина М.Каменица              

29.05.2020 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 Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични 
средства на Стефчо Василев од Македонска Каменица.  



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 32                                                                     Стр.19 
 

 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.    

Бр.09-959/1                 Градоначалник 

29.05.2020 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 Македонска 

Каменица на 32та седница одржана на ден 29.05.2020  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.08-916/1 од 

21.05.2020година на Стефчо Василев од Македонска Каменица за одобрување на   

парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Стефчо Василев од Македонска Каменица е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

 

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства во 

износод 30.000,00денари на сметката на Стефчо Василев од Македонска Каменица. 

Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

Бр.08-960/1                                                                         Совет на општина М.Каменица               

29.05.2020 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. 32                                                                     Стр.20 
 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува  Одлуката  за  ослободување од комунална такса за користење на 
простор пред деловен простор за вршење дејност и намалување  на комунална такса 
за  фирма односно назив за 2020 година. 

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

 
Бр.09-961/1             Градоначалник 

29.05.2020 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 20 од Статутот на општина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019), а согласно Препораките и 

мерките на Владата на РСМ коишто се преземаат за ублажување на економската криза 

предизвикана од пандемијата со Коронавирусот COVID 19, и предлогот на 

Градоначалникот заведен под бр.08-926/1 од 27.05.2020 година,  Советот на oпштина 

Македонска Каменица на 32таседница одржана на ден 29.05.2020 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

      За  ослободување од комунална такса за користење на простор пред деловен 

простор за вршење дејности намалување на комунална такса за  фирма  односно 

назив. 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои предлогот на Градоначалникот 

заведен под бр.08-926/1 од 27.05.2020 година заослободување од комунална такса за 

користење на простор пред деловен простор за вршење дејности намалување на 

комунална таксаза  фирма  односно називза 2020 година. 

Предлогот на Градоначалникот е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

Со оваа Одлука се ослободуваат од плаќање комунална такса за користење на 

простор пред деловен простор угостителските објекти (кафеани, кафичи, гостилници и 

слично) и нивните истурени деловни места (бавчи и тераси).  Комуналната такса за 

користење на простор пред деловен простор е утврдена во членот 4 во Одлуката за 

утврдување на висината на комуналните такси во општина Македонска Каменица  бр.07-

739/1 од 24.11.2005 година. 
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                                                              Член 3 

Со оваа Одлука се намалува  комунална таксаза  фирма  односно назив и тоа: 

-за деловни простории за физички лица кои вршат дејност  се намалува од 1.500,00 на 

1.000,00 денари и  

-за деловните простории на трговските друштва и другите правни лица од областа на 

производството, прометот и услугите се намалува од 6.000,00 денари на 4.000,00 денари. 

Комуналната такса за фирма односно називе утврдена во членот 2 во Одлуката за 

утврдување на висината на комуналните такси во општинаМакедонска Каменицабр.07-

739/1 од 24.11.2005 година. 

                                                            Член 4 

Се задолжува Одделението за финансиски прашања во општина Македонска 

Каменица  да ја спроведе оваа одлука.  

                                                                         Член 5 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

Бр.08-962/1                                                                     Совет на општина М.Каменица               
29.05.2020 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 прогласуваОдлуката  за усвојување на барање на Македонски полициски 
синдикат.   

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

 
Бр.09-963/1                Градоначалник 

29.05.2020 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) и член 20 од Статутот на oпштина М.Каменица 

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

Каменица на 32та седница одржана на ден 29.05.2020  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.08-845/2од 

29.05.2020година на Мaкедонски полициски синдикат за набавка на персонален компјутер 

за потребите на Полициското одделение Македонска Каменица. 

 Барањето на Мaкедонски полициски синдикат а е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

 

  Средствата за набавка на персоналниот компјутер ќе бидат обезбедени од 

Буџетот на општина Македонска Каменица. 

Член 3 

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

гласник на општина Македонска Kаменица“ 

 

 

Бр.08-964/1                                                                              Совет на општина М.Каменица               

29.05.2020 г.                                                                   Претседател 

 М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 
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