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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 заусвојување на развојни програми за 2021 година за 
општина  Македонска Каменица. 

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

 
Бр.09-1815/1        Градоначалник 

13.11.2020 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 38та седница одржана на ден 13.11.2020  година донесе: 

                                                            О  Д  Л  У  К  А 

                                         За усвојување на развојни програми за општина  

                                                Македонска Каменица за 2021 година 

   

 

                                                                        Член 1 

 

Советот на општина Македонска Каменица ги усвои развојните програми  за oпштина 

Македонска Каменица за 2021година. 

 Развојните програми  за  oпштина Македонска Каменица за 2021година  се 

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.08-1816/1                                                  Совет на општина М.Каменица            

13.11.2020 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 за утврдување на работното време 
во ЈОУДГ„Бамби“ Македонска Каменица. 

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

 
Бр.09- 1817/1                  Градоначалник 

13.11.2020 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 М.Каменица 

на 38та седница одржана на ден 13.11.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

       За  давање согласност на утврдување на работното време во                           

ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица  

              Член 1  

                Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на  Одлуката 
бр.02-119/6 од 31.08.2020  година донесена од Управниот Одбор на ЈОУДГ „Бамби“ 
за утврдување на работното време во установата. 

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

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Kаменица“. 

Бр.08-1818/1                                                    Совет на општина М.Каменица            

13.11.2020 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 измена и 
дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ 
„Бамби“ Македонска Каменица  бр.02-142/2 од 04.11.2020 година.  

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

 
Бр.09-1819/1         Градоначалник 

13.11.2020 г.                           Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

 

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

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

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

М.Каменица на 38та седница одржана на ден 13.11.2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност на Правилник за измена и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места во ЈОУДГ„Бамби“ Македонска Каменица              

бр.02-142/2 од 04.11.2020 година  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност наПравилник за 

измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во 

ЈОУДГ„Бамби“ Македонска Каменица бр.02-142/2 од 04.11.2020 година. 

Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на 

работните места во ЈОУДГ„Бамби“ Македонска Каменица бр.02-142/2 од 04.11.2020 

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.08-1820/1                                                     Совет на општина М.Каменица            

13.11.2020 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 вклопување на бесправно изградени објекти во идна 
урбанистичко планска    документација. 

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

 
Бр.09-1821/1      Градоначалник 

13.11.2020 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 

38та седница одржана на ден 13.11.2020  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 Митревски со адреса на живеење во село Саса од Македонска Каменица, кој 

бара утврдување на правен статус на бесправно изграден објект дел од  семејна куќа 

со барање број Уп1 бр.10-296 од 14.03.2016 година, означен како зграда број 1 кој е 

изграден на КП бр.4118  КО Саса, со адреса во место викано Река во с.Саса, општина 

Македонска Каменица. 

2. Горан Митревски со адреса на живеење во село Саса од Македонска Каменица, кој 

бара утврдување на правен статус на бесправно изграден објект дел од  семејна куќа 

со барање број Уп1 бр.10-297 од 14.03.2016 година, означен како зграда број 1 кој е 

изграден на КП бр.4118  КО Саса, со адреса во место викано Река во с.Саса, општина 

Македонска Каменица. 
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 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.08-1822/1                                                  Совет на општина М.Каменица            

13.11.2020 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 Ален Миленковски  од 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.09-1823/1         Градоначалник 

13.11.2020 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 38та седница одржана на ден 13.11.2020  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  Aлен 

Миленковски од  Македонска Каменица заведено под бр.08-1793/1 од 06.11.2020  година  

за одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     
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Барањето наAлен Миленковски 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 наAлен Миленковски од Македонска Каменица. 

 Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

Бр.08-1824/1                                                 Совет на општина М.Каменица            

13.11.2020 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 Гоце Лефков  од с.Луковица 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.09-1825/1                 Градоначалник 

13.11.2020 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 38та седница одржана на ден 13.11.2020  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  Гоце Лефков 

од с.Луковица   Македонска Каменица заведено под бр.08-1794/1 од 06.11.2020  година  

за одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     
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Барањето наГоце Лефков од с.Луковица  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 Гоце Лефков од с.Луковица  Македонска 

Каменица. 

 Член 3 

 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

 

 

Бр.08-1826/1                                               Совет на општина М.Каменица            

13.11.2020 г.                                                          Претседател 

  М.Каменица                                                                           Иван Кузмановски с.р 
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