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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 Ребаланс (измена и дополнување) на 
Буџетот на 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.09-1627/1       Градоначалник 

13.10.2020 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 37та седница одржана на ден 13.10.2020 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Ребаланс  (измени и дополнување) на  

Буџетот на општина Македонска Каменица за 2020 година 

 

 

Член 1 

 

 Советот на oпштина Македонска Каменица  го усвои Ребалансот (измени и 

дополнување) на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2020година. 

 Ребалансот (измени и дополнување) на Буџетот на општина Македонска Каменица 

за 2020 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.08-1628/1                                                         Совет на општина М.Каменица            

13.10.2020 г.                                                              Претседател 

  М.Каменица                                                                                Иван Кузмановски с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на Р.Македонија број “ 5/2002) и член 29 став 1 од Законот за финансирање на 

единиците на локална самоуправа  (,,Службен весник на Р.Македонија “ број 61/2004, 

96/2004, 22/2007, 67/2007, 156/2009, 47/2011,  192/2015  и 209/2018 година и Службен 

весник на Република Северна Македонија број 244/2019 ) Советот на општина 

Македонска Каменица на 37 та седница одржана на ден 13.10.2020 година донесе: 

    ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА    НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА 
КАМЕНИЦА 

 ЗА 2020 ГОДИНА 
1. Општ дел  

Измената и дополнувањето на  Буџетот на општина Македонска Каменица за 2020 

година се состои од: 

                                                                    Член 1 

      Буџет Ребаланс 
   
I.ВКУПНИ ПРИХОДИ 268.824.750                     265.210.853 
Даночни приходи 17.009.000 15.929.000 
Неданочни приходи 9.578.035 8.991.012 
Капитални приходи 125.306.000   123.513.997 
Приходи од дотации 82.569.000                             82.430.000 
Трансфери 33.562.715  33.546.844 
Приходи од донации 800.000                                  800.000 
II.ВКУПНИ РАСХОДИ                    298.226.682 298.271.811 
   
Од утврдени намени 298.196.682 298.271.811 
Резерви 30.000                            30.000 
   
III.ДЕФИЦИТ -29.401.932               -33.060.958 
   
IV.ФИНАНСИРАЊЕ 29.401.932                                       33.060.958               
Прилив 34.001.932                              37.460.958                  
Приливи од домашни заеми                           0              0                                       
Приливи од странски заеми   
Депозити 34.001.932                     37.460.958 
   
Одлив                                           4.600.000                       4.400.000 
  Отплата на главница                                            4.600.000                          4.400.000 

                                                                       Член 2 

  Приходите на Буџетот по  видови на приходи се утврдени во билансот на приходи а 

расходите по основни намени се утврдени ви билансот на расходи и тоа како што 

следува: 
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Образложение на измената и дополнувањето на буџетот на 
општина  Македонска Каменица за 2020 година 

 
                Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 

(,,Службен весник на Република Македонија “ број 5/2002) и член 29 од Законот за 

финансирање на единиците на локална самоуправа (,,Службен весник на Република 

Македонија“  број 61/2004,96/2004,67/2007,156/2009,47/2011,192/2015,209/2018 и 

,,Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/2019) општина Македонска 

Каменица Ви доставува прва измена и дополнување на буџетот за 2020 година . 

          Измената и дополнувањето на буџетот се донесува во постапка според   која се 

донесува  и буџетот на општината. 

          Измените и дополнувањата на буџетот на општина Македонска Каменица за 2020 

година се направени согласно добиените известувања од Министерство за финансии со 

наш архивски број 05-844/1 од 07.05.2020 година и 05-1023/1 од 16.06.2020 година за 

намалена блок дотација за единките корисници и намалено ДДВ за општината. 

         Со известување од Министерството за финансии блок дотацијата за основното 

образование првично беше одобрена на износ од 53.561.000 а со новото известување е 

53.447.000 денари, за средното образование од 17.600.000 е намалена на 17.578.000 и за 

детската градинка е намалена од 10.408.000 на 10.405.000 денари. 

          ДДВ то за општина Македонска Каменица е намалено од 14.125.715 на 14.109.844 

што значи за 15.871 денар. 

       Во сметките кај буџетот на општина Македонска Каменица имаме направено измени 

и дополнувања согласно анализите во сметководствената и трезорската евиденција и 

согласно потребите од спроведување на постапки за јавни набавки во општината и 

единките корисници. 

         Во сметката основен буџет на општина Македонска Каменица има намалување на 

дотацијата од ДДВто за 15.871 денар ,во одредени програми и потрограми имаме 

намалувања кај што е слаба реализацијата а во одредени програми,потпрограми и ставки 

кај што има потреба од поголема реализација до крај на годината е зголемен 

планираниот буџет. 

           Имаме намалување во програма А0-Совет на општина  за износот на ратата за 

кредит и камата бидејки се исплатени и реализирани овие ставки за рата и камата ,во 

програма Д0-Градоначалник на општина  имаме намалување во ставките за плати и 

придонеси ,патни и дневни трошоци. 

     Во програма Е0-Општинска администрација  имаме исто така намалување во ставките 

за плати,придонеси а зголемување во ставките за набавка на медицински материјали и 

други материјали.Имено  поради ситуацијата со ковид 19 во периодот од месец март-мај 

моравме да набавиме медицински материјали кои не беа планирани во буџетот за 2020 
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година (маски,средства за дезинфекција и останат потребен материјал за вработените во 

општина Македонска Каменица како и за локалното население ). 

          Програмата за Јавна чистота Ј4-Јавна чистота е зголемена поради потребите на 

јавното претпријатие за дополнителни финансиски средства за расчистување на диви 

депонии и одводни канали на територијата на општина Македонска Каменица.Исто така 

зголемена е програмата за ЈЛ-Други комунални услуги поради потребни дополнителни 

финансиски средства за реализација на договорот со АД,,Македонски Телеком,, кој е 

склучен за реконструкција на постојната инсталација и изградба на системот за јавно 

осветлување. 

         Програмата ЈГ-Изградба на системи за водоснабдување и наводнување е намалена 

бидејки до месец 08/2020 година  е со  слаба реализација  и до крај на година нема да се 

реализира во целиот износ што била планирана.Пријавени и спроведени договори за 

јавна набавка во оваа програма се за: реконструкција на пумпна станица за 

водоснабдување на индустрсика зона ,изградба на хлорни станици на селски водоводни 

системи,набавка и испорака на водоводни цевки и др. 

Во оваа програма се планирани договори за изградба на атмосфесрка канализација на 

дел од улична мрежа во М.Каменица како и изградба и реконструкција на доводни 

цевководни и разводни водоводни мрежи во М.Каменица и во селските населени места. 

        Програмата ЈД – Улици и патишта е исто така намалена поради големиот износ што 

е планиран за 2020 година  и заради тоа што одредени склучени договори ќе се 

реализираат и наредната година.Во оваа програма се пријавени договори за кои е 

спроведена постапка за јавна набавка за пробивање,тампонирање и одржување на 

локална патна мрежа,за улица ,,Даме Груев“,за реконструкција на локален пат во село 

Косевица  (Бошнаци,Паши),  набавка на услуги и вршење на надзор над изградба на 

објекти ,изградба на локален пат од село Луковица до село Косевица,реконструкција на 

дел од улица ,, Вера Јоциќ “,изработка на проектна документација,набавка на геодетски 

услуги,изградба на локални и пристапни патишта во село Тодоровци,Луковица , 

Дулица,набавка на услуги за изработка на урбанистички планови за село Саса и Моштица 

и други договори. 

Во програма ЈА - Јавно осветлување  е пријавен договор кој е склучен со АД ,, 

Македонски Телеком “ за воспоставување на јавно приватно партнерство за давање на 

енергетски услуги и оваа приграма е планирана на износ од 2.900.000 денари за 2020 

година .Со ребалансот останува на исто ниво како што било планирано  во буџетот  за 

2020 година .Инаку договорот ке се реализира повеќе години а вкупната вредност на 

договорот е 28.733.000 денари . 

         Значи програмите ЈД-Улици и патишта и ЈГ—Изградба на системи за 

водоснабдување и наводнување се намалени и средствата се пренаменети во 

програмата ЈЛ-Други комунални услуги бидејки овде има најголема реализација и 

најмногу спроведени договори за јавна набавка 
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(регулација на речно корито на река Каменичка,изградба на парк Младост - скејт 

парк,изградба на пешачки патеки на кеј на река Каменичка и замена на оштетени 

гранитни плочки,реконструкција  и изградба на системи за јавно осветлување,изградба на 

пешачка патека помеѓу ул,,Индустриска“ , ,,Кејска“бетонски работи,набавка на услуги за 

процена на пазарна вредност на недвижен имот,замена на столарија и санација на 

трибини во спортска сала и други договори) . 

 Сметката за донации останува на исто ниво како  што беше планирано со буџетот за 

2020 година . 

Во делот кај единките корисници во програмата В1-детска градинка  согласно 

образложението на сметката 903 делот за плати и придонеси е намален и пренаменети 

се 151.300 за поправка и одржување на зграда , за  опрема и за договорни услуги. 

          Во подсметката 603 во програма В1-детска градинка  одобрените финансиски 

средства од 5.400.000 денари остануваат ,само што интерно има измени во одредени 

ставки и подставки.Имено поради пандемијата ставката 421440 - транспорт е намалена, а 

додадени се ставки за комунални услуги ( електрична енергија, вода, телефон , средства 

за хигиена, дезинфекција и примарна здравствена заштита). 

         Кај средното образование Н2 согласно нивните потреби и анализи  намалена е  

ставката за  421240 – Течни горива  поради тоа што нема да вршат набавка на гориво  

поради тоа што имаат  резерви на нафта кои не се искористени. Зголемување има кај 

режиските трошоци 421120-Водовод и канализација  и 421130-Ѓубрарина и кај ставката  

423990-Други материјали  поради потребата од набавка на материјали 

(маски,визери,дезифекциони средства и други средства потребни за заштита од вирусот). 

          Ставка 424210-Одржување на згради е  зголемена поради изведување на градежни 

активности ,поради протоколите добиени од МОН (промена на врати и други активности). 

          Има зголемување и во конто 425760 –превозни услуги поради тоа што наставата 

може да се одвива и  со физичко присуство.Исто има зголемување во ставката за 

купување на опрема и машини поради потребата од набавка за купување на компјутери 

кои ќе бидат потребни за непречено одвивање  на наставата.Исто има зголемување во 

ставката 480110-канцелариски материјали за набавка на околу 35 клупи. 

   Во програмата Н1-основно образование има намалување во ставките 421-Комунални 

услуги и греење за 1.996.000 денари и ставката 464 –трансфери при пензионирање за 

190.000 денари и овие средства се внесени и планирано во ставка 424-поправки и 

одржување согласно нивните потреби и планови. 

 

 

                                                                                     Одделение за финансии 
                                                                                           Данче Ангеловска с.р.



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.6 
 

 
 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.8 
 

 
 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.9 
 

 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.10 
 

 
 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.11 
 

 
 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.12 
 

 
 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.13 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.14 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.15 
 

 
 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.17 
 

                                                                                                  Член 3 

 

Во член 3 во посебниот дел на измената и дополнувањето на Буџетот наопштина Македонска Каменица 2020 година се 

вршат следните измени : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.18 
 

 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.19 
 

 
 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.20 
 

 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.21 
 

 
 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.22 
 

 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.23 
 

 
 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.24 
 

 
 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.25 
 

 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.26 
 

 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.27 
 

 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.28 
 

 
 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.29 
 

 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.30 
 

 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.31 
 

 
 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.32 
 

 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.33 
 

 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.34 
 

 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.35 
 

 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.36 
 

 
 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.37 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр. 36                                                                    стр.38 
 

 

Член 4 

 

Измените и дополнувањата на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2020 влегуваат во сила со денот на 

донесувањето а ќе се објавaт во ,,Службен гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-1628/1                                                                                                                   Совет на општина М.Каменица                     
13.10.2020 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 Одлукатаза усвојување на Квартален извештај за извршување на 
Буџетот на општина Македонска Каменица за период од 01.01.2020 година  до 
30.09.2020 година.  

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

 
Бр.09-1629/1      Градоначалник 

13.10.2020 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 37та седница одржана на ден 13.10.2020 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  30.09.2020  година. 

 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на oпштина Македонска 

Каменица за период oд 01.01.2020 година до 30.09.2020 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.08-1630/1                                                   Совет на општина М.Каменица            

13.10.2020 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 воспоставување на меѓуопштинска соработка.  
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.  
 

Бр.09-1631/1         Градоначалник 

13.10.2020 г.                         Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 4 став 3, а во согласност со член 9 став 2 алинеја 2 и член 29 

од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Р.Mакедонија”  

бр.79/2009),член 36  од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република 

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

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

37таседница одржана на ден   13.10.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За воспоставување на меѓуопштинска соработка 

Член 1 

Општина Македонска Каменица ќе воспостави меѓуопштинска соработка  со 

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

Одделението за инспекциски надзор – Овластен инспектор за заштита на животна 

средина. 

Договорот за меѓуопштинска соработка со кој ќе бидат регулирани меѓусебните 

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

градоначалниците на општините Македонска Каменица и Делчево, по претходно 

донесени Одлуки од страна на Советите на општините. 

                                                                 Член 2 

По склучувањето на Договорот од член 1 на оваа Одлука, Овластениот   инспектор 

за заштита на животна средина ќе ги извршува своите работни  задачи во општина 

Македонска Каменица по барање на локалната самоуправа. 
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                                                             Члан 3 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

Бр.08-1632/1                                                   Совет на општина М.Каменица            

13.10.2020 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 определување на зони за утврдување на пазарната 
вредност на недвижен имот/градежни објекти, утврдување на пазарна вредност на 
градежно земјиште за град Македонска Каменица и населени места во општина 
Македонска Каменица и утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на 
земјоделско земјиште. 

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

 
Бр.09-1633/1        Градоначалник 

13.10.2020 г.                        Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

 

Врз основа на член 5 од Законот за даноците на имот (Службен весник на РМ 

бр.61/2004) и Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 

104/15, 153/15,192/15 и 30/16) член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен 

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

Македонска Каменица („Службен гласник на општина Македонска Каменица“ бр.20/19), 

Советот на општина Македонска Каменица на 37таседница одржана на ден 13.10.2020 

година, донесе:  

                                                                 О Д Л У К А 

          За определување на зони за утврдување на пазарната вредност на недвижен 

имот/градежни објекти, утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за 

град Македонска Каменица и населени места во општина Македонска Каменица и 

утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште            
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Член 1 

Со оваа одлука се определуваат зони за утврдување на пазарна вредност на 

недвижен имот/градежни објекти, утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште 

за град Македонска Каменица и населени места во општина Македонска Каменица и 

утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште. 

Член 2 

При утврдување на пазарните вредности на градежните објекти(куќа,стан,гаража и 

сл.) се зема: 

- прва зона да одговара на четиринаесета зона; 

- втора зона да одговара на петнаесета зона; 

-трета зона да одговара на шеснаесета зона; 

-четврта зона да одговара на седумнаесета зона и  

-пета зона да одговара на осумнаесета зона од Методологијата за процена на 

пазарна вредност на недвижен имот донесена врз основа на член 47. од Законот за 

процена(„СлужбенвесникнаРМ“ бр.115/10,158/11,185/11,64/12,188/14,104/15,153/15,192/15 

и 30/16). 

Член 3 

Прва зона го опфаќа просторот со граници, од исток од спој на ул.”14-ти Јуни” со 

ул.”Вера Јоциќ”, со урбанистичките парцели кои излегуваат на десната страна(објектите 

со парни куќни броеви) на ул.”Вера Јоциќ”, до спој со ул.”Каменичка”, продолжува по 

ул.”Каменичка”, со урбанистичките парцели кои излегуваат на десната страна на 

ул.”Каменичка”, до спој на ул.”Каменичка” со ул.”Гоце Делчев”, продолжува до спој на  

ул.”Гоце Делчев” со ул.”Осоговска”, потоа од спој на ул.”Осоговска” со ул.“Самоилова” се 

до спој со река Каменичка. Од спортско-рекреативниот центар преку ул.”28-ми Август”  

возводно до спој на  ул.”28-ми Август” со ул.”Вера Јоциќ”. 

Втора зона ги опфаќа  урбанистичките парцели што излегуваат на левата страна 

на ул.”Вера Јоциќ” и ул.”Каменичка” (објектите со непарни куќни броеви), ул.”Македонска”, 

ул.”Илинденска” до спој со ул.”Осоговска”, ул.”Езерска”, ул.”Долна Река,  

ул.”Индустриска”, ул.”Горна Река”, ул.”Пиринска”, ул.”Церска” до спој со ул.”Јаков”, 

ул.”Јаков”, ул.”Јане Сандански”,”Миле Јаневски-Џингар” и останатиот дел од ул.”14-ти 

Јуни” до излезот спрема с.Саса. 

Трета зона ги опфаќа парцелите во наслеба “Митревско маало”, ул.“Карадачкa”,  

ул.“Струјовска”, останатиот дел од ул.”Илинденска”, ул.”Ленинова” и ул.”Даме Груев”. 

Четврта зона ги опфаќа парцелите во населба “Ливада”, “Жикино маало”, 

“Павлиш Дол”, ул.“Валевичарска”, и парцелите во Индустриската зона.  
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Петта зона ги опфаќа парцелите од  ул.“Крапевска”, ул.“Грчка”, ул.”Тепеѓовска”, 

ул.”Тачовска”, ул.”Буќерска”, ул.”Ковачевска ”,ул.”Стипцарска” и маалите во сите населени 

места во општината. 

Член 4 

За пазарна вредност на градежно земјиште во Прва зона се зема цена 20 

ЕВРА/м2, за втора зона се зема 18 ЕВРА/м2, за трета зона се зема 15 ЕВРА/м2, за 

четврта зона се зема 10 ЕВРА/м2 и за петта зона се зема 8 ЕВРА/м2. Цените се дадени 

во ЕВРА или во противвредност во денари по среден курс на НБРСМ на денот на уплата. 

Член 5 

За пазарна вредност на градежно земјиште во населени места во општина 

Македонска Каменица се зема за: рамничарскиот дел во с.Луковица, с.Тодоровца, 

с.Косевица и с.Моштица по 150,00 ден/м2, a за ридско планинскиот дел во овие населени 

места како и во с.Саса, с.Цера,с.Дулица и с.Костин Дол се зема по 50,00 ден/м2. 

Член 6 

За пазарна вредност на земјоделско земјиште по м2 во рамничарскиот дел се зема: 

Ред. 
Бр. 

Вид на 
земјиште  

Класа на земјиште 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Нива 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 30,0 25,0 20,0 

2. Ливада 50,0 40,0 30,0 28,0 25,0 20,0 18,0 15,0 

3. 
Овошна 
градина 70,0 60,0 50,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 

4. Пасиште 20,0 18,0 15,0 12,0 10,0 8,0 6,0 5,0 

5. Шума 50,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 18,0 15,0 

 

За пазарна вредност на земјоделско земјиште во ридско-планинскиот дел се зема: 

Ред. 
Бр. 

Вид на 
земјиште  

Класа на земјиште 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Нива 40,0 35,0 33,0 28,0 25,0 20,0 15,0 10,0 
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2. Ливада 35,0 28,0 22,0 18,0 14,0 11,0 9,0 7,0 

3. 
Овошна 
градина 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 18,0 15,0 

4. Пасиште 15,0 12,0 10,0 8,0 6,0 5,0 4,0 3,0 

5. Шума 35,0 30,0 25,0 20,0 18,0 15,0 12,0 9,0 

 

Член 7 

           Отстапување на одредени цени на земјоделското земјиште може да се врши од 

страна на Проценителите на недвижен имот во следните случаи: 

1.Зголемување, но не повеќе од 50 % во зависност од: 

-близина на населено место, 

-поврзаност со инфраструктура, и 

2.Намалување, но не повеќе од 50 % во зависност од: 

-оддалеченост од населено место, 

-непристапност до пат и 

-за шумите и овошните насади од состојбата на истите. 

Член 8 

            Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр.08-178/1 од 

30.01.2015 година. 

Член 9 

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

„Службен гласник“ на општина Македонска Каменица. 

Бр.08-1634/1                                                      Совет на општина М.Каменица            

13.10.2020 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. 36                                                                    стр.49 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за  усвојување на Годишен Извештај за работата на ЈОУДГ 
„Бамби“ Mакедонска Каменица  за воспитната 2019/2020 година.  

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

 
Бр.09- 1635/1                 Градоначалник 

13.10.2020 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 37та седница одржана на ден 13.10.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај за работата  на ЈОУДГ „БАМБИ“ 

Македонска Каменица за воспитната  2019/2020 година 

Член 1  

Советот на општина Македонска Каменица го усвоиГодишниот  извештај за 

работата  на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за  воспитната 2019/2020 година. 

 Годишниот  извештај за работата  на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за 

воспитната 2019/2020 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 Мaкедонска Каменица“. 

Бр.08-1636/1                                                   Совет на општина М.Каменица            

13.10.2020 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: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за  усвојување на Годишна Програма за работа на 
ЈОУДГ„Бамби“ Mакедонска Каменица  за воспитната 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- 1637/1                  Градоначалник 

13.10.2020 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 37та седница одржана на ден 13.10.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишна програма   за работа  на ЈОУДГ „БАМБИ“ 

Мaкедонска Каменица за  воспитната 2020/2021 година 

Член 1   

Советот на општина Македонска Каменица ја усвоиГодишната  програма  за 

работа на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за  воспитната 2020/2021 година. 

 Годишната  програма  за работа  на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за  

воспитната 2020/2021 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.08-1638/1                                                Совет на општина М.Каменица            

13.10.2020 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: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Решение 

1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на член на Управен одбор 
од Совет на родители во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица. 

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

 
Бр.09-1639/1        Градоначалник 

13.10.2020 г.                          Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 114 став 17 од Законот за заштита на децата(„Службен весник 

на Република Македонија“ бр.23/13,12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 

150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/17, 21/18, 198/18 и„Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19) член 36  од Законот за локална 

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

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

Советот на Општина Македонска Каменица на 37та седница одржана на ден 13.10.2020 

година донесе: 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

За  разрешување и именување на  член  на  Управен   Одбор  од Совет на родители 

во ЈОУДГ„Бамби“   Македонска Каменица  

 

 

Член 1 

 

 Од член на Управен Одбор од Совет на родители во ЈОУДГ„Бамби“се разрешувa  

Катерина Трајковска. 

 

                                                                         Член 2 

 

За член  на Управен   Одбор  од Совет на родители во ЈОУДГ„Бамби“се именува  

Роберт Јовановски.    

        

                                                                        Член 3 

 

 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

 

Бр.08-1640/1                                                      Совет на општина М.Каменица            

13.10.2020 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 давање согласност на Правилник за утврдување на 

цените и услугите што ги дава ЈОУДГ„Бамби“ Македонска Каменица  за износот и 

надоместокот на трошоците за престој на деца во установата што паѓа на товар на 

родителите заведен под број.02-113/4 од 17.08.2020 година. 

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

 
Бр.09- 1641/1                     Градоначалник 

13.10.2020 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 37та седница одржана на ден 13.10.2020 година донесе: 

                                                 О  Д  Л  У  К  А 

          За давање согласност наПравилник за утврдување на цените и услугите што 

ги дава ЈОУДГ„Бамби“ Македонска Каменица  за износот и надоместокот на 

трошоците за престој на деца во установата што паѓа на товар на 

родителитезаведен под број.02-113/4 од 17.08.2020 година 

Член1   

           Советот на општина давасогласност на Правилникот за утврдување на цените и 

услугите што ги дава ЈОУДГ„Бамби“ Македонска Каменица  за износот и надоместокот на 

трошоците за престој на деца во установата што паѓа на товар на родителите заведен 

под број. 02-113/4 од 17.08.2020 година. 

Правилникот за утврдување на цените и услугите што ги дава ЈОУДГ„Бамби“ 

Македонска Каменица  за износот и надоместокот на трошоците за престој на деца во 

установата што паѓа на товар на родителите составен дел на оваа Одлука. 
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                                                                            Член 2 

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

гласник на општина Мaкедонска Каменица“. 

Бр.08-1642/1                                              Совет на општина М.Каменица            

13.10.2020 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  барање на ЈП„ Камена Река” Македонска  
Каменица за измена и дополнување на Програмата за одржување на хигиената на 
јавните прометни  површини (улици) на територијата на  општина Македонска  
Каменица број.08-2162/1 од 27.12.2019 година. 

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

 
Бр.09-1643/1             Градоначалник 

13.10.2020 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 37та седница одржана на ден 13.10.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За измена  и дополнување на Програмата  за одржување на хигиената на јавните 

прометни површини (улици) на територијата на општина Македонска Каменица     

  за 2019 година бр.08-2162/1 од 27.12.2019 година 

Член 1 

 Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на барањето на ЈП 

„Камена Река“ Македонска Каменица заведено под бр.02-289/1 од 25.08.2020 година за 

измена  и дополнување на Програмата  за одржување на хигиената на јавните прометни 

површини (улици) на територијата на општина Македонска Каменица за 2020 годинабр.08-

2162/1 од 27.12.2019 година. 
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 Барањето на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

 

 Се врши измената и дополнување на Програмата  за одржување на хигиената на 

јавните прометни површини (улици) на територијата на општина Македонска Каменица за 

2020 година бр.08-2162/1 од 27.12.2019 година и тоа : 

- Во дел 4. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИ ДЕПОНИИ И ОДВОДНИ КАНАЛИ, износот 
за Вкупно потребни средства за расчистување на диви депонии и одводни 
канали се менува и изнесува 1.500.00,00 денари. 

- Во дел 5. РАЗНИ АКТИВНОСТИ , износот за Вкупно предвидени средства за 
оваа активност се менува и изнесува 1.400,000,00 денари и 

-  делот за Рекапитулар на трошоците по програмата за јавна чистота се менува и 
гласи: 

 

 1. Одржување на јавна чистота                                                         4.169.200.000 ден.   

 

2. Одржување на градската депонија и изне. на смет од селaта    1.589.760,00   ден 

 

3. Одржување на паркови и други зелени површини во градот        2.737.2000,00 ден 

    

4. Расчистување на диви депонии и одводни канали                       1.500.000,00  ден 

   . 

5.Разни активности                                                                              1.400,000,00 ден.                                                                              

      Вкупно                                                                                           ________________ 

                                                                                                          11.396.160,00 ден. 

                                                          Член 3 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

Бр.08-1644/1                                          Совет на општина М.Каменица                          

13.10.2020 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 склучување на Договор за меѓусебна соработка помеѓу 
организацијата Отворени Забавни Фудбалски Школи и општина Македонска 
Каменица за 2020 година.  

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

 
Бр.09-1645/1      Градоначалник 

13.10.2020 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 37таседница одржана на ден 13.10.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

   За склучување на  Договор за меѓусебна соработка помеѓу организацијата 

Отворени Забавни Фудбалски Школи и општина Македонска Каменица за 2020 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за исплата на парични 

средства на Организацијата на Отворени Забавни Фудбалски Школи во Македонија за 

организирање на школа во општина Македонска Каменица за 2020 година. 

Член 2 

Општина Македонска Каменица и Организацијата на Отворени Забавни Фудбалски 

Школи во Македонија ќе склучат  Договор за меѓусебна соработка за Организација на 

Отворени Забавни Фудбалски Школи  за 2020 година,  во кој ќе бидат регулирани правата 

и обврските на организаторите на Школата. 

 

                                                                  Член 3 

Од  Буџетот на општина Македонска  Каменица на сметката на Организацијата на 

Отворени Забавни Фудбалски Школи ќе се исплатат парични средства во износ од 

50.000,00 денари. 
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                                                              Член 4  

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

гласник на oпштина Мaкедонска Каменица“. 

 

Бр.08-1646/1                                                     Совет на општина М.Каменица            

13.10.2020 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 Сања Ристовска  од Македонска Каменицаво износ од 30.000,00 денари.  

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

 
Бр.09-1647/1               Градоначалник 

13.10.2020 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 37та седница одржана на ден 13.10.2020  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 на  Сања 

Ристовска  од Македонска Каменица заведено под бр.08-1597/1 од 06.10.2020  година  за 

одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     
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Барањето наСања Ристовска 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 наСања Ристовска од МакедонскаКаменица. 

 

Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-1648/1                                                   Совет на општина М.Каменица            

13.10.2020 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 Видо Вангелов  од с.Моштица Македонска Каменица во износ од 
30.000,00 денари.  

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.    

 
Бр.09-1649/1        Градоначалник 

13.10.2020 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 37та седница одржана на ден 13.10.2020  година донесе: 
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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 на  Видо Вангелов 

од с.Моштица  Македонска Каменица заведено под бр.08-1598/1 од 06.10.2020  година  за 

одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     

Барањето наВидо Вангелов од с.Моштица   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 наВидо Вангелов од с.Моштица  Македонска 

Каменица. 

Член 3 

 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-1650/1                                              Совет на општина М.Каменица            

13.10.2020 г.                                                         Претседател               

М.Каменица                                                                            Иван Кузмановски с.р 
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