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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 
30.06.2020 година.  

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

 
Бр.09- 1183/1                        Градоначалник 

31.07.2020 г.                               Соња Стаменковас.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 34та седница одржана на ден 31.07.2020  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  30.06.2020  година. 

 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на oпштина Македонска 

Каменица за период oд 01.01.2020 година до 30.06.2020 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.08-1184/1                                                           Совет на општина М.Каменица            

31.07.2020 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 ажурирана Процена на загрозеност на 
подрачјето на општина Македонска Каменица  од сите ризици и опасности и 
определување на субјекти на кои им се доставува целосна или извод од Процената 
на загрозеност на подрачјето на 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- 1185/1                   Градоначалник 

31.07.2020 г.                        Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

 

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за управување со кризи („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.29/2005, 36/2011, 41/2014 и 104/2015) член  13 и член 14 

став 1 од Уредбата за Методологија за изработка на процената за загрозеноста на 

безбедноста на Република Македонија  од сите ризици и опасности(„Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 13/2011), 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 34та седница одржана на ден 31.07.2020  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на ажурирана Процена на загрозеност на подрачјето на 

општина Македонска Каменица  од сите ризици и опасности и 

определување на субјекти на кои им се доставува целосна или извод 

од Процената на загрозеност на подрачјето на општина                       

Македонска Каменица 

 

Член 1 

          Се донесува Одлука  за усвојување на ажурирана Процена на загрозеност на 

подрачјето на општина Македонска Каменица  од сите ризици и опасности и 

определување на субјекти на кои им се доставува целосна или извод од Процената на 

загрозеност на подрачјето на општина Македонска Каменица. 
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Ажурирањето се однесува на Процената на загрозеност на подрачјето на општина 

Македонска Каменица  од ситеризици и опасности донесена од страна на Советот на 

општина Македонска Каменица со Одлука бр.08-1384/1 од 09.07.2018 година. 

Член 2 

Целосната Процена  на загрозеност на подрачјето на општина Македонска Каменицаод 

сите ризици и опасности  да се достави до: 

            -  ЕЛС Македонска Каменица; 

            - Дирекција за заштита и спасување Делчево; 

            -  Полициска станица од општа надлежност Делчево; 

            -  Регионален центар за гранична полиција„ИСТОК“; 

            -  Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ПЕ Делчево; 

            -  Рудник за олово и цинк „Саса“              

 Извод од  Процената, односно Општ дел и Процена од опасност од пожари да се 

достави до ЈПНШ- Скопје ПШС„Голак“ Делчево.  

Извод од  Процената, односно Општ дел и Процена од опасност од поплави  да се 

достави до Ад Водостопанство на РМ- подружница Кочани. 

       Член 3 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

Бр.08-1186/1                                         Совет на општина М.Каменица                                    

31.07.2020 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 наЗРСК „ Шаран“  
Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска 
Каменица за 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.09-1187/1                    Градоначалник 

31.07.2020 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 

М.Каменица на 34та седница одржана на ден 31.07.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЗРСК „ Шаран“     

Македонска Каменица за одобрените парични средства од                  

општина Македонска Каменица за  2019 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои   финансискиот извештај  на ЗРСК 

„Шаран“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од  општина Македонска 

Каменица за  2019 година. 

                Финансискиот извештај  на КУД ЗРСК „Шаран“  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.08-1188/1                                   Совет на општина М.Каменица                                    

31.07.2020 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 Годишен План за вработување во 
ООУ„Св.Кирил и Методиј” Mакедонска Каменица  за 2021 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- 1189/1                       Градоначалник 

31.07.2020 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 34та седница одржана на ден 

31.07.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

  За  давање согласност на  Годишниот  план за вработување во          

OOУ„Св.Кирил и Методиј“  Македонска Каменица за 2021  година 

Член 1 

Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на Годишниот план за 

вработување  воOOУ„Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица  за  2021  година 

заведен под бр.04-233/1 од 06.07.2020 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.08-1190/1                                    Совет на општина М.Каменица                                    

31.07.2020 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 за  формирање на паралелки со 
помал број на ученици во ООУ”Св.Кирил и Методиј” Mакедонска за учебната 
2020/2021 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.09-1191/1       Градоначалник 

31.07.2020 г.                       Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 53 став  5 од Законот за основно образование (“Службен 

весник на Рeпублика Северна Македонија” бр.161/2019), 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 34та седница одржана на ден 

31.07.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласностсогласност за формирање на паралелки со  помал 

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

учебната 2020/2021 година. 

Член 1 

Советот на oпштина Македонска Каменица дава согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици од законски утвдениот лимит од 24 ученика за 
учебната  2020/2021 година  во OOУ “Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица. 

Барањето на OOУ “Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица е составен дел на 
оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

Бр.08-1192/1                                   Совет на општина М.Каменица                                    

31.07.2020 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 за измена и дополнување  на 

годишната програма за култура на   КИЦ „Романса” Македонска Каменица за 2020 

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- 1193/1                          Градоначалник 

31.07.2020 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 Макeдонска 

Каменица на 34та седница одржана на ден 31.07.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање гогласност за измена  и дополнување на Годишната програма за 

култура на   КИЦ „Романса” Македонска  Каменица  за 2020 година  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на барањето на КИЦ           

„Романса”  Македонска Каменицаза измена  и дополнување наГодишната програма за 

култура на   КИЦ „Романса” Македонска  Каменица  за 2020 година  заведено под бр.02-

42/3 од 10.07.2020 година  

Барањето на КИЦ  „Романса” Македонска  Каменицае  составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

Бр.08-1194/1                                 Совет на општина М.Каменица                                    

31.07.2020 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  вклопување на бесправно изградени објекти во идна 
урбанистичка планска документација.      
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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- 1195/1                          Градоначалник 

31.07.2020 г.                               Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени 

објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 

44/14,115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, и 190/17), Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планската документација („Сл.весник 

на РМ“ бр. 23/11, 54/11 и 162/12) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Сл. 

гласник на општина М.Каменица“ бр.20/19), Советот на општина Македонска Каменица на 

34та седница одржана на ден 31.07.2020  година  донесе 

О Д Л У К А 

За вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичка планска   

документација 

Член 1 

            За поднесените  барања за утврдување на правен статус на бесправени објекти на 
територијата на општина Македонска Каменица кои се надвор од постојните урбани 
опфати на населените места во општината од следните лице:  
1. Љупчо Стоиловски со адреса на живеење на ул.„4-ти Јули“бр.15 од Сретеново од 

Дојран, кој бара утврдување на правен статус на бесправно изграден објект семејна 
куќа  со барање број Уп1 бр.10-162 од 17.02.2016 година, означен како зграда број 2 
кој е изграден на КП бр.3458/2 КО Дулица, со адреса во место викано маала Бачка, во 
општина Македонска Каменица. 

2. Гоце Спасевски со адреса на живеење во с.Моштица во Македонска Каменица, кој 
бара утврдување на правен статус на бесправно изграден објект семејна куќа  со 
барање број Уп1 бр.10-68 од 26.01.2016 година, означен како зграда број 1 кој е 
изграден на КП бр.4647 КО Моштица, со адреса во место викано Павлиш дол, во 
општина Македонска Каменица.                                                                                                                                                            

 Советот на општина Македонска  Каменица констатира дека може да се изврши 
проширување на урбаниот плански опфат на населените места  и бесправните објекти да 
се вклопат во идните урбанистички планови. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-1196/1                                Совет на општина М.Каменица                                    

31.07.2020 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   утврдување на приоротет за  изработка на техничка 
документација за Проект „Реконструкција на фасада и кров на ЈОУДГ Бамби"  
Македонска Каменица. 

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

 
Бр.09-1197/1                 Градоначалник 

31.07.2020 г.                                 Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 20 став 1 точка 8 од Статутот на општина Македонска 

Каменица ( „Службен гласник на општина М.Каменица " бр.20/2019),а во врска сочлен 22 

точка 1 став 7 од Закон за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/2002), и по 

објавениотВториот повик за апликации, финансиран од УНДП и Шведската агенција за 

меѓународен развој СИДА, - Фонд за техничка документација, Советот на општина 

Македонска Каменица на 34та сединца одржана на 31.07.2020 година ја донесе следната: 

                                                                          ОДЛУКА 

           За   утврдување на приоротет за  изработка на техничка документација за 

Проект „Реконструкција на фасада и кров на ЈОУДГ Бамби "  Македонска Каменица 

Член 1 

           Советот на  општина Македонска Каменица дава приоритетопштина Македонска 

Каменица по објавениотВториот повик за апликации, финансиран од УНДП и Шведската 

агенција за меѓународен развој СИДА, - Фонд за техничка документација  да достави 

апликација за изработка на  техничка документација за проект  „Реконструкција на фасада 

и кров на ЈОУДГ  Бамби " Македонска Кмаеница. Одлукта за приоротет е согласно 

утврдените цели  за одржлив развој утврдени во повикот а кои се однесуваат на мерките 

против климатски промени. 

Член 2 

Во врска со член1 од оваа Одлука општина Македонска Каменица да ги спроведе 

сите активности и мерки за разработка и спроведување на Проектот, по одобрување на 

Апликацијата за техничка документација на истиот. 
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Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

Бр.08-1198/1                                Совет на општина М.Каменица                                    

31.07.2020 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 Јован Апостоловски  од с.Дулица  Македонска Каменица.  

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.    

 
Бр.09- 1199/1                         Градоначалник 
31.07.2020 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 Мaкедонска 

Каменица на 34та седница одржана на ден 31.07.2020  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.08-1150/1 од 

24.07.2020  година на Јован Апостоловски од с.Дулица  Македонска Каменица за 

одобрување на   парични  средства за болничко лекување на неговата сопруга.  

 Барањето на Јован Апостоловски 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 

износод 30.000,00денари на сметката на Јован Апостоловски од с.Дулица  Македонска 

Каменица. 
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Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

Бр.08-1200/1                                Совет на општина М.Каменица                                    

31.07.2020 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 Санде Цековски  од с.Косевица  Македонска Каменица.  

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.    

 
Бр.09- 1201/1                             Градоначалник 
31.07.2020 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 Мaкедонска 

Каменица на 34та седница одржана на ден 31.07.2020  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.08-1151/1 од 

24.07.2020 година на Санде Цековски од с.Косевица Македонска Каменица за 

одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Санде Цековски од с.Косевица  Македонска Каменица е составен дел 

на оваа Одлука. 

                 Член2 

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

износод 30.000,00денари на сметката на Санде Цековски од с.Косевица Македонска 

Каменица. 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.33                                                                  стр.16 
 

 

Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-1202/1                                Совет на општина М.Каменица                                    

31.07.2020 г.                                                          Претседател 

 М.Каменица                                                                           Иван Кузмановски с.р 
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