
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.42                                      стр.1 

 

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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Правилник 

1. Се прогласува Правилникот за правото на користење, начинот и висината на 
одредување на  еднократна парична помош. 

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

Бр.09-632/1                                        Градоначалник 

09.04.2021 г.                                                         Соња Стаменкова с.р 

 М.Каменица 

 

Врз основа на член 22 а во согласност со член 36 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република Северна Македонија бр 5/2002) член 20 од Статутот на 
општина Македонска Каменица („Службен гласник на oпштина Македонска Каменица“ бр. 
20/19 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 43таседница одржана на ден 
09.04.2021 година донесе: 

                                                                 П Р А В И Л Н И К 

За правото на користење, начинот и висината на одредување на                        
еднократна парична помош 

                                                                    Член 1 

Со овој Правилник се одредува правото на користење, начинот и висината на 
еднократната парична помошна жителите на општина Македонска Каменица. 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 2 

Општина Македонска Каменица ќе доделува еднократна парична помош на       
жителите на Македонска Каменица. 

Износот на еднократната парична помош ќе биде: 

-За подобрување на социјалната положба до 4.000,00 денари; 

-За нарушена здравствена состојба до  7.000,00 денари; 

-За оперативно и постоперативно лекување до 30.000,00 денари. 

Исплатените парични средства за еднократна помош се неповратни. 
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Правото на еднократна парична помош се остварува еднаш во текот на една 
календарска година. 

Право на користење на еднократна парична помош 

1.Подобрување на социјалната заштита 

 
                                              Член 3 

 
Право на користење на еднократна парична помош за подобрување на 

социјалната помош имаат следниве лица: 
-Да се невработени или корисници на социјална помош; 
-Да примаат нега од друго лице; 
-Да се приматели на минимална плата/пензија  максимум до 10.000,00 денари или 

вкупниот месечен приход во семејството да биде под 10.000,00 денари. 
 

 
                                               Член 4 

 
Лицата кои ги исполнуваат условите од Член 3 од овој Правилник потребно е до 

општина Македонска Каменица да достават барање и: 
-Доказ дека се невработени (потврда од АВРСМ) за невработените лица; 
-Потврда дека се корисници на социјална помош за корисниците на истата; 
-Чек од исплата за нега од туѓо лице за корисниците на нега; 
-Потврда за последна исплатена пензија /плата за приматели на пензии/плати; 
-Извод од родените или потврди од институциите каде учат или студираат за децата на 
семејството на барателот. 

 

2.Нарушена здравствена состојба 

                                                 Член 5 
 

Право на користење на еднократна парична помош за нарушена здравствена 
состојба имаат слените лица: 
-да имаат соодветна медицинска документација –извештај од специјалист или отпусно 
писмо; 
-упат од лекар за контролен преглед; 
-да имаат вкупен месечен приход во семејството под 18.000,00 денари. 

 
                                                Член 6 

 
Лицата кои ги исполнуваат условите од член 5 на овој Правилник потребно е до 

општина Македонска Каменица да поднесат барање и: 
-медицинска документација –извештај од специјалист или отпусно писмо не постаро од 
шест месеци; 
-Упат од лекар за контролен преглед; 
-Доказ дека се невработени (Потврда од АВРСМ) за невработените лица; 
-Потврда дека се корисници на социјална помошза корисниците на социјална помош; 
-Чек за исплата на нега од туѓо лице  за корисниците на нега; 
-Потврда за последна исплатена пензија/плата за приматели напензии/плати; 
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Лични карти за полнолетните членови на домаќинството; 
-Извод на родените на децата или потврди од институциите каде учат / студираат. 

 
3.Оперативно и постоперативно лекување 
 

                                                Член 7 
 

Право на користење на еднократна парична помош за оперативно и 
постоперативно лекување како и набавка на медицински помагала  (инвалидска количка и 
сл.) имаат следните лица: 
-да имаат извршено оперативен зафат тие или член од нивното семејство; 
-да имаат потреба над нив или член на нивното семејство да се изврши оперативен 
зафат. 

 

                                                                       Член 8 

  Лицата кои ги исполнуваат условите од Член 7 од овој Правилник потребно е до 
Советот на општина Македонска Каменица да поднесат барање и: 

-медицинска документација –извештај од специјалист или отпусно писмо не 
постаро од шест месеци со кои ќе потврдат за потребата од оперативниот зафат или за 
завршениот оперативен зафат; 

-Упат од лекар за контролен преглед; 

-Доказ дека се невработени (Потврда од АВРСМ) за невработените лица; 

-Потврда дека се приматели на социјална помош за корисниците на истата; 

-Чек од исплата на нега од туѓо лице за корисниците на нега; 

 -Потврда за последна исплатена пензија/плата за корисниците на пензија/плата; 

-Лични карти за полнолетните членови на семејството на барателот; 

-Извод на родените на децата или потврди од институциите во кои учат/студираат децата 
на барателот. 

 

Преодни завршни одредби 

Член 9 

Поднесените барања согласно член 4 и член 6 од овој Правилник ги разгледува 
тричлена Комисија која ја формира Градоначалникот на општина Македонска Каменица 
од редот на вработените  во општинската администарција. 

Поднесените барања согласно член 8 од овој Правилник ги разгледува Советот на 
општината.       
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                                                                     Член 10 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 
правото на користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична помош 
бр.07-1656/1 од 31.10.2013 година и  Одлуката за усвојување на измена на Правилникот 
за правото на користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична 
помош бр.08-436/1 од 22.02.2018година. 

                                                              Член 11 

Овој  Правилник  влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

Бр.08-633/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Правилник 

1. Се прогласува Правилникотза остварување на еднократна парична помош за 
еднородителски семејства, деца без родители и семејства на самохрани 
родители. 

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

Бр.09-634/1                                  Градоначалник 

09.04.2021 г.                                                   Соња Стаменкова с.р 

 М.Каменица 

 

Врз основа на член 22 а во согласност со член 36 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на Република Северна Македонија бр 5/2002) член 20 од 

Статутот на општина Македонска Каменица („Службен гласник на oпштина Македонска 

Каменица“ бр. 20/19 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 43таседница 

одржана на ден 09.04.2021 година донесе: 

П Р А В И Л Н И К 
за остварување на еднократна парична помош за еднородителски семејства, 

деца без родители и семејства на самохрани родители 

 
                                                               Член 1 

 

Со овој Правилник се пропишува начинот на остварување на правото на 

еднократна парична помош за еднородителски семејства, деца без родители и семејства 

на самохрани родители и потребната документација за остварување на ова право. 
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Правото на еднократна парична помош се остварува еднаш во текот на една 

календарска година. 

                                                                    Член 2 

 

Еднократна парична помош се доделува на еднородителски семејства, деца без 

родители и семејства на  самохрани родители кои се нашле во положба на социјален 

ризик. 

Барањето за остварување на правото на еднократна парична помош се доставува 

до Градоначалникот на општина Македонска Каменица, пpeкy Архивата на општина 

Македонска Каменица, на образец – Барање за остварување на правото на еднократна 

парична помош. 

 

                                                                Член 3 

 

Разгледувањето на барањата,нивната обработка како и постапувањето  по  истите,  

го  врши  3-члена  Комисија  за еднократна парична помош, формирана со Решение на 

Градоначалникот на oпштина Македонска Каменица. 

Во рок од 15 (петнаесет) дена Комисијата ја разгледува приложената 

документација и врз основа на тоа составува Записник за фактичката состојбаво 

еднородителските семејства, деца на самохрани родители или кај децата без родители и 

до Градоначалникот доставува Предлог - Решение за одбрување или одбивање на 

Барањето. 

 

                                                               Член 4 

 

Градоначалникот во рок од 8 (осум) дена од добивањето на предлог-решението 

донесува Решение за одобрување или Решение за одбивање на барањето.  

 

                                                                 Член 5 

 

Подносителот на барањето за доделување на овој вид еднократна парична помош, заради 

добивање на помошта, за себе и за членовите на семејството приложува: 

1. Фотокопија на важечка лична карта (или на извод од матична книга на доколку се 

работи за малолетни лица); 

2. Потврда од Министерство за труд и социјална политика за деца без родители и 

самохрани родители; 

3. Изјава заверена кај нотар за еднородителски семејства; 

4. Потврдазаприменаплатавопоследнитетримесеципредподнесувањенабарањето 

(или чек од последна пензија); 

5. ПотврдаодАВРМ,эаневработени членови на семејството и 

6. Доказ од Управа за јавни приходи, на пријавени или остварени приходи 

(личниизачленовитенапотеснотосемејство),запретходнатагодина. 
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                                                              Член 6 

 

Комисијатаедолжнаодподносителотнабарањетодапобаранаувидво 

текотнапостапката,оригинализаситеприложенифотокопии. 

Недостатокотнанекојодгоренаведенитедокументигоисклучувабарањето од можност 

за негова понатамошнаобработка. 

 

                                                              Член 7 

 

Износот на еднократната парична помош може да изнесува  до 30.000,00 

денари, за задоволување на потребите на еднородителско семејство или семејство на 

самохран родител кое се нашло во положба на социјален ризик, доколку децата во тоа 

семејство се ученици до 18 години, односно студенти до 26 години и доколку месечните 

приходи по член од семејството не се  поголеми од10.000,00 денари. 

Износот на еднократната парична помош може да изнесува до 15.000,00 

денари за задоволување на потребите на дете без родители (за секое дете). За ученици 

до 18 години  односно студенти до 26 години месечните примања не се земаат предвид. 

 
                                                              Член 8 
 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

 
Бр.08-635/1                                                                         Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлуката за определување на крајбрежниот  појас на водотеци во 
плански опфат на ДУП на Македонска Каменица за блок 8.  

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

Бр.09-636/1                                 Градоначалник 

09.04.2021 г.                                               Соња Стаменкова с.р 

 М.Каменица 
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Врз основа на член 131 став 2 точка 3 од Законот за води ( Службен весник на РМ 
бр.97/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16) и член 20 
од Статутот на општина Македонска Каменица („Службен гласник на општина 
М.Каменица“ бр.20/9 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на  43та седница 
одржанана ден 09.04.2021 година донесе: 

 
ОДЛУКА 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРАЈБРЕЖНИОТ ПОЈАС НА ВОДОТЕЦИ ВО ПЛАНСКИ 
ОПФАТ НА ДУП НА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗА БЛОК 8 

 
 

Член 1 
 

Со оваа одлука се определува ширината на крабрежниот појас на водотеците во 
опфатот на ДУП за блок 8, град Македонска Каменица дефинирани со координати како 
што следи: 

 
Водотек 1-oд T1(со координати  Y7632279.95, X4654599.48)со стационажа 0+000 доТ2(со 

координатиY 7632255.30, X 4654579.98)со стационажа0+032.8,  должина-Л=32.8м 

Водотек 2-од Т3(со координатиY7632354.60, X4654468.66)со стационажа 0+000 до Т4 (со 

координати Y7632317.04, X4654455.37)со стационажа 0+040.2,   должина Л=40.2 м 

од Т5 (со координатиX7632308.29, Y4654450.68)состационажа 0+000 до Т6 (со 

координати Y7632294.45, X4654434.21) со стационажа 0+021.5 Л=21.5м 

 од Т7 (со координатиY7632287.63, X4654426.05)со стационажа 0+000 до Т8 (со 

координати Y7632265.57, X4654402.05)со стационажа 0+032.7, должинаЛ=32.7 м 

Водотек 4 - од Т9 (со координатиY7632458.73, X4654306.12) со стационажа 0+000  доТ10 

(со координати Y7632452.92, X4654298.13) состационажа 0+010, должина Л=10.0м 

Водотек 5 - од Т11(со координатиY7632466.62, X4654236.81) со стационажа 0+000  до 

Т12 (со координати Y7632410.75, X4654244.18)со стационажа 0+056.6,  должина Л=56.6м 

Водотек 6од Т13(со координати Y7632468.65, X4654120.08)со стационажа 0+000 до Т14 

(со координати Y7632402.87, X4654125.97)со стационажа 0+066.5, должина Л=66.5м  

од Т15 (со координати Y7632353.64, X4654119.58) со стационажа0+000 доТ16 (со 

координати Y7632325.46,X4654108.02)со стационажа 0+032.4,должина  Л=32.4м  

Водотек 8од  Т17 (со координатиY7632526.49, X4653919.12) со стационажа 0+000  до Т18 

(со координати Y7632512.36, X4653903.00)со стационажа 0+017,должина Л=17.0м 

 
 

Член 2 
 

Ширината на крајбрежниот појас на водотеците од крајната линија на регулацијата 
на водотекот  ќе изнесува најмалку 3 м. 
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Член 3 

 
Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог на ДУП за блок 8, КО Каменица- 

Синтезен план тех.бр.46/19 како и  Елаборат за определување на ширината  на 
крајбрежен појас на водотеци изработен од “АКВА ИНВЕСТ” ДООЕЛ, Скопје со 
тех.бр.028/19  од септември 2019 година. 
 

Член 4 
 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Македонска Каменица“. 
 
 
Бр.08-637/1                                                                      Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлуката за давање согласност за кофинансирање.  

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

Бр.09-638/1                                       Градоначалник 

09.04.2021 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 и  38/2020), Советот на oпштина 

М.Каменица  на 43та седница одржана на ден 09.04.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 

                                    За давање согласност за кофинансирање 

Член 1 

               Согласно Меморандумот за разбирање склучен помеѓу општина Македонска 

Каменица и операција Флориан од Англија(хуманитарна добротворна организација за 

пожари и спасување), на општина Македонска Каменица-ТППЕ ќе и биде донирано 

противпожарното возило DENNIS W204 RPR и придружна опрема од Обединетото 

Кралство.   
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                                                                    Член 2 

Согласно превземените обврски на страните потписници на Меморандумот во 

точка 4 и 5  утврдени се обврските кои општина Македонска Каменица треба да ги 

исполни за да се реализира донацијата на наведеното ПП возило и тоа: 

-по основ на кофинансирање треба да изврши парична уплата во вредност од 

10.000 евра во денарска противвредност на денот на уплатата  со краен рок на уплата до 

18.04.2021 година; 

-обврска на општината ќе биде при пристигнувањето на возилото да изврши 

царинење и регистрација на возилото, а за  тимот на операција Флориан за 

времетраењето на обуката во Македонска Каменица да обезбеди сместување, храна и 

транспорт;  

                                                           Член 3 

             Износот на  финансиските средства кои ќе бидат кофинансирани ќе се обезбедат 

од Буџетот на општина Македонска Каменица.    

                                                            Член 4 

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

Гласник на  општина Македонска Каменица“ 

Бр.08-639/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлуката за усвојување на Извештај за работењето  на TППЕ 
Македонска Каменица за  периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година.  

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

 

Бр.09-640/1                                     Градоначалник 

09.04.2021 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 општина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина 

Македонска Каменица на 43та седница одржана на ден 09.04.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  Извештај  за работењето  на ТППЕ Македонска Каменица за 

периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година  

Член 1 

               Советот на општина Македонска Каменица го усвои Извештајот за работењето  

на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година 

Извештајот за работењето  на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од  01.01.2020 

година до 31.12.2020 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.08-641/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлуката за усвојување на Локален Aкционен План  за родова 
рамноправност на  општина Македонска Каменица за периодот 2021-2022 година.  

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

Бр.09-642/1                                          Градоначалник 

09.04.2021 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.20/19 и 38/20), Советот на општина 

Македонска Каменица на 43та седница одржана на ден 09.04.2020 година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Локален Aкционен План  за родова рамноправност на   

 општина Македонска Каменица за периодот 2021-2022 година. 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го  усвои Локалниот Акциониот план за 

родова рамноправност на општина Македонска Каменица за периодот 2021-2022 година. 

Локалниот Акциониот план за родова рамноправност на општина Македонска 

Каменица за периодот 2021-2022 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 Каменица“. 

 

Бр.08-643/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 г.                                                         Претседател 

 М.Каменица                                                                           Иван Кузмановски с.р 
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СОВЕТ НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
 

                                                   ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН  ПЛАН ЗА  РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ 

НА   ОПШТИНА  МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА   2021-2022ГОДИНА 

 

Профил на Општина Македонска Каменица 

 Општина Македонска Каменица се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија, во подножјето на 

Осоговскиот масив. На исток граничи со општина Делчево,на југ со општина Виница, на запад со општина Кочани, а на север 

со општина Крива Паланка и државната граница со Република Бугарија. 

 Зафаќа вкупно површина од 189 км2. 

 Географската положба на Македонска Каменица е доста поволна, бидејќи преку неа поминува патот што ги поврзува 

источните со централните делови на Републиката. Тука поминува трансверзалната патна линија што се одвојува кај Велес и 

преку Штип, Кочани и Македонска Каменица, продолжува кон Делчево и преминот кај Македонско- Бугарската Граница. 

 Општината е составена од 9 (девет) населени места, од кои 8 (осум) се рурални и тоа: Тодоровци, Луковица, Костин 

дол, Косевица, Моштица, Дулица, Саса и Цера и градот Македонска Каменица како општински центар. 

 Според пописот во 2002 година во општина Македонска Каменица живеат 8110 жители. 

 Во поглед на етничката структура, скоро 98% од населението се Македонци, а останатите 2% отпаѓаат на други 

национални малцинства. Речиси подеднаква е застапеноста на населението во поглед на половата структура. 

 
Вкупно 

 
     Македонци 

 
           Срби 

 
         Роми 

 
        Бошнаци 

 
       Останати 
 

 
          8110 

 
         8055 

 
              24 

 
            14 

 
               8 

 
              9 
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                   Полова структура на населението 

 
                    Старосна структура на населението 

  До 18 години Од 18-65 години Над 65 години 

                   Мажи 4254 1162 2084 288 

                   Жени 3856 1148 2371 337 

                 Вкупно 8110 2310 5175 625 

 

Процес на креирање на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените при Советот на општина 

Македонска Каменица 

 

 Идејата и потребата за формирање на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените при Советот на 

општина Македонска Каменица  произлезе како резултат на соработката на Сојузот на организација на жени од Македонија 

(СОЖМ) и Одделението за еднакви можности помеѓу мажите и жените при Министерството за труд и социјална 

политика.Поточно на 21.12.2007 г. на  седница на Советот на општина М.Каменица е донесена Одлука за формирање на 

Комисија за родова еднаквост. Комисијата броеше 5 члена од кои 3 члена од мажите и 2 члена од жените. 

 Подоцна со конституирањето на новиот Совет на општина Македонска Каменица, на 06.05.2009 г. се донесе Одлука 

за формирање на Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените, како постојана комисија при Советот на општина 

М.Каменица. Оваа Комисија била формирана само од членови на Советот.Претходната  Комисија за еднакви можности е 

формирана со Решение за именување на членови на комисии и одбори при Совет на општина Македонска Каменица бр.07-

820/1 од 16.05.2013 година и е составена од пет члена, од кои четири (4) жени и еден (1) маж, а денешната Комисија е 

формирана со Решение за именување на членови на комисии и одбори при Совет на општина Македонска Каменица бр.08-

1681/1 од 15.11.2017 година и е составена од пет члена, во чиј состав се три (3) жени и двајца (2) мажи. 

Вовед 

Еднаквоста помеѓу мажите и жените воспоставува основни права за ситеи основни вредности за секоја демократија. 

Со цел да биде остварено, оваправо не само што треба да биде легално препознатливо, туку и ефективно да 

бидеприменето на сите сфери од животот. 

Родовата рамноправност во Република Македонија, е загарантирана соУставот од 1991 година и како 

фундаментално човеково право претставуваедна од најважните цели и приоритети за државата. Покрај Уставот, 
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родоватарамноправност е предвидена и регулирана и во други законски прописи имеѓународни договори кои претставуваат 

составен дел од нашиот правенпоредок. 

Законот за еднакви можности на жените и мажите од 2012г. има за целда ги уреди основните и посебните мерки за 

воспоставување на еднаквиможности на жените и мажите, како и надлежностите, задачите и обврските наодговорните 

субјекти за нивно обезбедување. 

Овој Акционен  план за родова рамноправност на Општина Македонска Каменица е изработен во согласност со 

Програмата за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2021 година бр.08-167/1 од 29.01.2021 година, донесена 

од Советот на општина Македонска Каменица. 

Локалната власт има клучна улога во намалување на нееднаквостите ипромовирањето на вистинско еднакво 

општество. Доколку сакаме да изградиме заедница што се базира на еднаквост,многу е битно локалната власт целосно да ја 

земе во предвид половатадимензија и да ја вметне во своите правила на управување, организација и практично работење. 

Во денешницата и во иднината, вистинската еднаквостпомеѓу мажите и жените е исто така клучот за нашиот економски и 

социјаленуспех - не само на локално туку и национално ниво. 

Основна цел на овој документ е да се подобри статусот на жените и да се обезбеди континуиран развој во 

реализацијата на родовата рамноправност. 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА РАБОТА 

Приоритетните области на работа кои ги обработува Локалниот акционен план за родова рамноправност на 

Општина Македонска Каменица се пет стратешки области на дејствување и тоа: 

1. Управување со човечки ресурси 
2. Социјална заштита 
3. Економски развој 
4. Човекови права 
5. Здравство  

АКЦИОНЕН ПЛАН 2021- 2022 година 

Р.б
р. 

 
Проект / Активност 

 
Временска 
рамка 

 
Ресурси 

 
Цел 

Одговорен 
(институции, 
организации, 
лице) 

 
Мониторинг/ 

евалуација 
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1 Изготвување на Правилник за 
помош на семејства во 
социјален ризик 
(еднородителски семејства, 
самохрани мајки и деца без 
родители) 

 
 

2021-2022 

Програма за 
работа на КЕМ  

Обврзување на 
Локалната власт 
за остварување 
поголема 
еднаквост 
помеѓу луѓето, 
користејќи ги 
своите 
потенцијали 

- Градоначалник 
-Комисија за 
еднакви 
можности 
- Координатор на 
КЕМ 

-граѓански 

здруженија 

-Совет на 

Општина 

2 Родово базирано насилство, 
вклучувајќи  ги  разните 
видови на насилство ( 
едукација и превенција) 

 
 

2021-2022 

Програма за 
работа на КЕМ. 

Зголемено ниво 
на свесност и 
самодоверба кај 
жртвите за 
пријавување на 
родово базирано 
насилство до 
надлежните 
институции 

-Комисија за 
еднакви 
можности 
- Координатор на 
КЕМ 

- МВР 
-ЦСР 
-експерти во 
областа 

-Совет на 
Општина 

3 Зависност на младата 
популација од социјалните 
мрежи  

 
 

2021-2022 

Програма за 
работа на КЕМ  

Едукација и 
превенција од 
зависност и 
штетни влијанија 

-Комисија за 
еднакви 
можности 
- Координатор на 
КЕМ 

-Граѓански 

здруженија 

-Совет на 

Општина 

4 Воведување на родово 
одговорно буџетирање 
согласно со Законот за 
еднакви можности на мажите и 
жените 

 
 

2021-2022 

Програма за 
работа на КЕМ  

-Подигање на 
повисоко ниво на 
родовото 
одговорно 
распределување 
на средствата 
што ќе 
продуцира 
поголема 
транспарентност 
и одговорност на 
локалниот/општи
нскиот буџет од 
аспект на 
родовата 

-Градоначалник 
-Комисија за 
еднакви 
можности 
- Координатор на 
КЕМ 

 

-Совет на 
Општина 
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рамноправност 
5 Унапредување на економскиот 

статус на жените преку нивните 
капацитети и поттикнување на 
женско претприемништво 
Активирање на Здружение на 
самохрани родители 

 
2021-2022 

Програма за 
работа на КЕМ. 

-економска 
независност на 
жените, 
Зајакнување на 
капацитетите на 
жените преку 
обуки/едукација 
за нејзината 
улога и придонес 
во општеството 

-Градоначалник 
-Комисија за 
еднакви 
можности 
- Координатор на 
КЕМ 
-АВРМ 

-Совет на 

Општина 

6 Карцином  на дебело црево ( 
превенција и едукација) 
Карцином на простата ( 
превенција и едукација) 
Подигнување на свеста и 
информираноста за превенција 
и континуирана грижа и 
заштита на сопственото 
здравје на жените и мажите 

 
 

2021-2022 

Програма за 
работа на КЕМ  

- Зголемување 
на 
информираноста 
со едукација и 
превенција за 
рано откривање 
на појава на 
карцином на 
дебело црево и 
на простата 

-Комисија за 
еднакви 
можности 
- Координатор на 
КЕМ 
-експерти во 
областа 

-Совет на 
Општина 

 

 Бр.08-643/2                                                                                                                      Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 г.                                                                                                           Претседател 

   М.Каменица                                                                                                                            Иван Кузмановски с.р                                                                                                      

Изработил:  

Координатор на КЕМ 

Весна Дончевска 

Одобрил: 

Градоначалник на ОпштинаМакедонска Каменица 

Соња Стаменкова 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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлуката за усвојување  на Самоевалуација и нацрт извештај од  
извршена самоевалуација за период учебна  2018/2020 година  во СОУ„Миле 
Јаневски Џингар” Mакедонска Каменица. 

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

Бр.09-644/1                                         Градоначалник 

09.04.2021 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.20/19 и 38/20), Советот на општина 

Македонска Каменица на 43та седница  одржана на ден 09.04.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Самоевалуација  и нацрт извештај oд извршена самоевалуација  
за период учебна 2018/2020 година во   СОУ„Миле Јаневски Џингар“                      

Макдонска Каменица  

Член 1 

             Советот на Општина Македонска Каменица ја усвои Самоевалуација  и нацрт 
извештај од извршена самоевалуација за период учебна 2018/2020 година во                                           
СОУ„Миле Јаневски Џингар“Макдонска Каменица. 

            Самоевалуација  и нацрт извештајот за извршена самоевалуација  за период 
учебна 2018/2020 година во СОУ„Миле Јаневски Џингар“ Макдонска Каменицае составен 
дел на оваа Одлука. 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила oд денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

Бр.08-645/1                                                                      Совет на општина М.Каменица             
09.04.2021 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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлуката за усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на 
Програмата за развој на Источен плански регион 2015-2019  година (која се 
применуваше и во 2020 година) за 2020 година. 

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

Бр.09-646/1                                   Градоначалник 

09.04.2021 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.20/19 и 38/20), Советот на општина 

Македонска Каменица на 43та седница одржана на ден 09.04.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за 

развој на Источен плански регион 2015-2019  година (која се применуваше и во 2020 

година) за 2020 година 

             Член 1  

Советот на општина Македонска Каменица го  усвоиГодишниот извештај за 

спроведувањето на Програмата за развој на Источен плански регион 2015-2019  година 

(која се применуваше и во 2020 година) за 2020 година.     

Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источен 

плански регион 2015-2019  година (која се применуваше и во 2020 година) за 2020 

годинае 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 Каменица“. 

Бр.08-647/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлуката за усвојување на Годишен извештај за работењето на 
Центарот за развој на Источен плански регион за 2020 година. 

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

Бр.09-648/1                                    Градоначалник 

09.04.2021 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.20/19 и 38/20), Советот на општина 

Македонска Каменица на 43та седница одржана на ден 09.04.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување наГодишен извештај за работењето на Центарот за развој на 

Источен плански регион за 2020 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го  усвои Годишниот извештај за 

работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2020 година. 

 Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански 

регион за 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 Каменица“. 

 

Бр.08-649/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 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 и 38/20), 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 Oдлуката за утврдување на распоред на советници за склучување на 
брак за 2021 година. 

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

Бр.09-650/1                                        Градоначалник 

09.04.2021 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 oпштина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на oпштина 

Македонска Каменица на 43та седница одржана на ден 09.04.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на распоред на советници за склучување на брак за 2021 година  

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои распоредот  на советници за 

склучување на брак за периодот април-декември 2021 година. 

 Распоредот на советници за склучување на брак  за периодот април-декември 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.08-651/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлукатаза  неусвојување на барање за доделување на парична 

помош на  ЗГ„ОБНОВА ГЛОБАЛ“ Струмица. 
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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.09-652/1                                        Градоначалник 

09.04.2021 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 и 38/20), Советот на oпштина 

Мaкедонска Каменица на 43та седница одржана на ден 09.04.2021  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  неусвојување на барање за доделување на парична помош на  

ЗГ„ОБНОВА ГЛОБАЛ“ Струмица 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица не го усвои барањето за доделување 

на  парична помош  наЗГ„ОБНОВА ГЛОБАЛ“ Струмица. 

Барањето на  ЗГ„ОБНОВА ГЛОБАЛ“ Струмица 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 Каменица“. 

Бр.08-653/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлукатаза  доделување на парични средства  на Црвен крст на 

РСМ Општинска организација Делчево во износ од 50.000,00 денари. 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

Бр.09-654/1                                                Градоначалник 

09.04.2021 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 и 38/20), Советот на oпштина 

Мaкедонска Каменица на 43та седница одржана на ден 09.04.2021  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  доделување на парични средства  на Црвен крст на РСМ                          

Општинска организација Делчево 

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица доделува парични средства во износ 

од 50.000,00 денари на Црвен крст на РСМ Општинска организација Делчево. 

Средствата ќе бидат наменети за набавка на материјали.     

Член 2 

 Средствата од член 1 став 1  на оваа Одлука ќе бидат исплатениод Буџетот на 

општина Македонска Каменица  за 2021 година, Програма Е – општинска администрација, 

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

– други трансфери. 

 Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

Бр.08-655/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Решение 

1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на член на Училишен 

одбор во ООУ„Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица.   

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

Бр.09-656/1                                        Градоначалник 

09.04.2021 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), а во врска со  член 106 став 2 од Законот за  основно 
образование (“Службен весник на РСМакедонија“ бр.161/19) и член 20 од Статутот на 
општина Македонска Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/19 и 
38/20), Советот на Општина Македонска Каменица на 43та седница одржана на ден 
09.04.2021 година донесе: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

          За  разрешување и именување на   член  на Училишен одбор  на                                       

ООУ„Св.Кирил и Методиј” Македонска  Каменица 

 

Член 1 

 

           Од член на Училишен одбор на ООУ„Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица се 
разрешува: 
 
1.Боби Величковски 
 

        За член на Училишен  одбор на ООУ„Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица се 
именува: 
 
1. Марија Ситновска 
 
                                                                 Член 2 

 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-657/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлукатаза усвојување на Годишен извештај и завршна сметка  на 
КИЦ „Романса” 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.09-658/1                                        Градоначалник 

09.04.2021 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 општина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на oпштина 

Македонска Каменица на 43таседница одржана на ден 09.04.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај  и завршна сметка на                                              

КИЦ „Романса” Македонска  Каменица за 2020 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица го усвои Годишниот извештај  и 
завршната  сметка на КИЦ „Романса”Македонска Каменица за 2020  година. 

Годишниот  извештај  и завршната  сметка на КИЦ „Романса”Македонска Каменица 
за 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.08-659/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 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 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлукатаза давање согласност за измена и дополнување на 

Статутот наКИЦ „Романса” Македонска Каменица заведен под бр. 02-44/1 од 

10.05.2019 година.   

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

Бр.09-660/1                                         Градоначалник 

09.04.2021 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.20/19 и 38/20), Советот на oпштина 

Македонска Каменица на 43та седница одржана на ден 09.04.2021 година донесе: 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.42                                      стр.25 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност за измена  и дополнување на Статутот на                               

КИЦ „Романса” Македонска  Каменица бр.02-44/1 од 10.05.2019 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за измена  и 

дополнување на Статутот на КИЦ „Романса” Македонска  Каменицазаведен под бр.02-

44/1 од 10.05.2019 година.  

Одлуката на Управниот одбор на КИЦ „Романса” Македонска  Каменицаза измена  

и дополнување на Статутот заведена под број.02-22/3 од 03.04.2021 година е составен 

дел на оваа Одлука.    

Член 2 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-661/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

09.04.2021 г.                                                         Претседател 

М.Каменица                                                                          Иван Кузмановски с.р 
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