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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на 

општина М.Каменица бр.4/2005), 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 (измени и 

дополнување) на Буџетот на Општина Мaкедонска Каменица за 2016 

година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-1410/1        Градоначалник 

18.07.2016 г.                    д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 

 

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

весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина 

М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на 

Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 18.07.2016 

година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Ребаланс  (измени и дополнување) на  

Буџетот на општина М.Каменица за 2016 година 

 

Член 1 

 

 Советот на Општина М.Каменица го усвои Ребалансот (измени и 

дополнување) на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2016 година 

 Ребалансот (измени и дополнување) на Буџетот на општина Македонска 

Каменица за 2016 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 М.Каменица. 

 

 

Бр.08-1411/1                                                       Совет на општина М.Каменица 

18.07.2016                                                      Претседател  

М.Каменица                                    м-р д-р Мице Бошкоски,спец.интернист 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 28 став 1 од Законот за 

финансирање на ЕЛС (,,Службен весник на Р.Македонија број 61/2004, 96/2004, 

67/2007,,) Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на 

ден 18.07.2016 година донесе: 

 

                       ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА  

                               МАКЕДОНСКА   КАМЕНИЦА ЗА 2016 ГОДИНА  

1. Општ дел  

Измената и дополнувањето на  Буџетот на општина Македонска Каменица за 

2016 година се состои од: 

   Член 1 

 Планирано Остварено 

   

I.ВКУПНИ ПРИХОДИ 305.970.500 292.039.500 

Даночни приходи 31.505.000 18.001.400 

Неданочни приходи 32.227.776 17.342.490 

Капитални приходи 152.000.000 151.377.886 

Приходи од дотации 66.427.000 66.427.000 

Трансфери 22.136.724 22.136.724 

Приходи од донации 1.674.000 16.754.000 

   

II.ВКУПНИ РАСХОДИ 354.027.554 340.096.554 

Од утврдени намени 353.977.554 340.046.554 

Резерви 50.000 50.0000 

   

III.ДЕФИЦИТ 48.057.054 48.057.054 

IV.ФИНАНСИРАЊЕ 48.057.054 48.057.054 

Прилив 48.057.054 48.057.054 

 Приливи од домашни заеми 48.057.054 48.057.054 

 Приливи од странски заеми 0 0 

Одлив 0 0 

Отплата на главница 0                              0 

 

Член 2 

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

приходи ,а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и 

тоа како што следува: 
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                  Образложение  на измената и дополнувањето на Буџетот на 

општина  Македонска Каменица за 2016 година 

Почитувани, 

      Врз основа на член 28 точка 1 од Законот за финансирање на ЕЛС 

(Службен весник на Р.Македонија број 61/04,96/04,67/07,156/09,47/2011) 

Буџетот на општина Македонска Каменица и Одлуката за извршување на 

буџетот ,општината ги доставува на усвојување до Советот на Општината. 

Буџетот на општина Македонска Каменица  за 2016 година е донесен во месец 

декември 2015 година како и сценаријата за Буџет за 2017 година и 2018 

година. 

      Доколку во текот на фискалната година приходите и расходите не се 

реализираат согласно утврдената динамика ,законско право на локалните 

единици е да изготват и предложат измена и дополнување на буџетот односно 

да изготват ребаланс.Постапката за изготвување на ребаланс е иста како што 

се изготвува и буџетот на општината . 

  Имено во состав на буџетот на општина Македонска Каменица има неколку 

сметки и тоа: 

1.Сметка на основен буџет (во оваа сметка се планирани сите приходи и 

приливи кои општината очекува да ги реализира за фискалната година и се 

планирани сите одливи , расходи  и трошења на финансиските средства по 

програми и проекти). 

2.Сметка на блок дотација (во оваа сметка се планирани приходите и расходите 

на единките корисници во состав на општината-основното 

образование,средното образование и детската градинка). 

3.Сметка на кредити (во оваа сметка е планирана финансиската позајмица како 

одобрен кредит од Светска банка преку склучен договор со Министерството за 

финансии). 

4.Сметка на самофинансирачки активности(во оваа сметка влегуваат сметките 

на локалните јавни установи-основното образование,средното образование и 

детската градинка). 

Во сметката на основен буџет имаме намалување на планираниот буџет за 

29.181.000,00 денари од причини што  дел од склучените договори за јавни 

набавки ке се реализираат и плаќаат тековната  2016 година и наредната 2017 

година а во прилог се следниве: 

-Договор за изградба на дел од улица ,,Пиринска “крак  на улица ,,Индустриска 

“, спој на илица ,,Кејска “;  

-Договори за изградба на пристапни патишта во Македонска Каменица 

(Пиштолска маала )и во село Моштица( Горен Павлиш дол и маала Прекоп); 
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-Договор за изградба на локални патишта во село Саса (Мечкарска маала) село 

Цера(Стамболиска маала) и село Дулица(Дулѓерска и Ќосевска маала)  ; 

-Договор за изградба на локални и пристапни маалски патишта во село 

Косевица ; 

-Договори за бетонско армирани работи и партерно уредување за изградба на 

разни објекти во општина Македонска Каменица;  

-Договор за изградба на управна зграда со соблекувални за потребите на 

градски стадион во Македонска Каменица ; 

-Договор за регулација на речно корито на река Каменичка и изградба на 

каскаден праг на река  Каменичка; 

-Договор за изградба на типски мостови на река Каменичка во атарот на село 

Саса и атарот на М.Каменица ; 

-Договор за санација на влезна партија со гардероби на градски базен во 

Македонска Каменица ; 

-Договор за доградба на постоечки објект во Македонска  Каменица –детска 

градинка ЈОУДГ,,Бамби”; 

-Договор за изградба на пристапни патишта во село Луковица ,село Саса 

и М.Каменица  . 

 

Во програмата  Е0 –општинска администарција во ставката 480- за купување на 

опрема планирани се повеќе средства со измената и дополнувањето на 

буџетот и тоа во износ од 4.350.000,00 денари заради склучени договори по 

јавна набавка за две комби патнички моторни возила на износ од 3.000.000 

денари.Овие комби возила се набавени  заради организирање на бесплатен 

превоз на одредена категорија на граѓани и за потребите на локалните јавни 

установи  кои се во склоп на општината. 

 

Останатиот дел од 1.300.000,00 денари се планирани за до крајот на годината 

општината да спроведе јавна набавка во име на основното и средното 

образование за набавка на нови делови (горилници за парни котли) во функција 

на затоплување на просториите на училиштата. 

 

Намалување на буџетот  има во програмата  ФАА -  изградба на индустриска 

зона од причини што за тековната 2016 година општината планира да изврши 

само земјино уредување на парцелите во државна сопственост. 

 

Намалување на буџетот за 2016 година има и во програмата Ј1 - снабдување 

со вода поради тоа што до крајот на годината нема да се реализираат 

договорот за изработка на техничка докумнетација за изградба на водоводи во 

селските средини. 

 

Во Ј4 -програмата  за јавна чистота имаме пренамени на одредени позиции и 

зголемување на ставката 423 –Други материјали  заради планирање на 

спроведување на договор за набавка на корпи за отпадоци за Јавното 

претпријатие ,,Камена река,,. 
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Во програмата ЈД –изградба и реконструкција на улици и патишта во позицијата 

424 –одржување на улици и патишта имаме намалување на буџетот од причини 

што  планирани беа 20.000.000 денари во основниот буџет меѓутоа со 

спроведување на јавната набавка со ЈП ,,Камена река,, и ,,Капина инженеринг,, 

еден дел  од склучените   договори  се исплатени во 2016 година за зимско 

одржување, а остатокот ќе се реализираат и наредната 2017 година . 

 

 

 

Во програмата ЈД  ставката 482 –изградба и реконструкција на локални патишта 

и улици исто така има намалување на буџетот од причини што дел од 

склучените договори ќе се реализираат и плаќаат и наредната 2017 година . 

Со предложената измена и дополнување на буџетот намалување има и во 

програмата ЈГА -  реконструкција на градска водоводна мрежа од причини што 

нема склучени договори ниту пак има реализација на финансиски средства . 

 Во сметката за блок дотација нема промени во вкупната финансиска 

конструкција туку само интерно се пренаменети средствата  од едни позиции во 

други согласно потребите и спроведените јавни набавки на единките корисници 

. 

 

Во сметката за самофинансирачки активности има промени само во програмата  

В1 – детската градинка и тоа зголемување во износ од 150.000 денари . 

 

Во сметката за кредити и заеми нема промени во финанскиската конструкција 

што значи измената и дополнувањето на буџетот останува на исто ниво како во  

планираниот првичен основен буџет  . 

 

Во сметката за донации имаме зголемување на буџетот за 15.990.000 денари 

согласно склучен договор за проект за подобрување на општинските услуги –

Копмпонента за инвестициски грантови финансирани пртеку ЕУ .Овој проект е 

преку Министерство за финансии грант од 15.990.000 денари или 260.000 евра 

кој ќе биде финансиран за изградба на локален пат во село Моштица до маала 

Перчаци и изградба на локален пат во село Саса Сарафска маала.Општината 

ке партиципира од сопствената сметка износ од 8.000.000 

денари.Реалзиацијата на овој проект односно договор е во тек. 

 

 

                                                                                 Изработка: Данче Ангеловска с.р
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Член 3 

 Во членот 3 во посебгниот дел на измената и доплонувањето на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2016 година се вршат 

следните измени:
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Член 4 

 Измените и доплонувањата на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2016 година 

влегуваат во сила со деенот на објавувањето во Службен Гласник на општина Македсонска 

Каменица. 

                         

 

 

Совет на општина Македонска Каменица 

Претседател 

м-р д-р Мице Бошкоски спец.интернист 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 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за вклопување на бесправно изградени објекти во 

идна урбанистичка  планска документација. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-1412/1       Градоначалник 

18.07.2016 г.              д-р Дарко  Митевски 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 и 217/15), 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 21 од Статутот на општина М. Каменица 

(Сл. гласник на општина М. Каменица бр.4/05), Советот на општина М. Каменица на 

седницата одржана на ден 18.07.2016  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 бесправни објекти 

на територијата на општина Македонска Каменица кои се надвор од постојните урбани 

опфати на населените места во општината од следните лица:  

1. Благојчо Гоцевски со адреса на живеење во с.Саса во Македонска Каменица,  
кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална 
станбена куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.321/1 во 
м.в.,,Милианица,, КО Каменица, маала Павлиш дол, општина Македонска 
Каменица; 

2. Симијон Велковски со адреса на живеење во с.Саса во Македонска Каменица,  
кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална 
станбена куќа, означена како зграда број 2 изградена на КП бр.4668 и 6929 во 
м.в.,,Средни рид,, КО Саса, село Саса, општина Македонска Каменица; 

3. Благојчо Атанасовски со адреса на живеење на ул.,,Маршал Тито,,бр.40/1-11 во 
Македонска Каменица,  кој бара утврдување на правен статус на бесправен 
објект индивидуална станбена куќа, означена како зграда број 1 изградена на 
КП бр.1954/2 во м.в.,,Ѓурѓина ливада,, КО Луковица, село Луковица, 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.08-1413/1                                                        Совет на општина М.Каменица 

18.07.2016 г.                                                                       Претседател             

М.Каменица                          м-р д-р Мице Бошкоски спец. интернист с.р 

 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.4/2005), 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 член на   Управен   

Одбор на КИЦ “Романса ” Македонска Каменица.                                             

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09- 1414/1       Градоначалник 

18.07.2016 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 

 

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

Република Македонија” бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица 

(„Службен гласник на Oпштина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина 

Македонска Каменица на седницата одржана на ден 18.07.2016 година донесе: 

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

           За  разрешување и именување на   член на Управниот   Одбор на 

КИЦ”Романса” Македонска Каменица  

 

Член 1 

 

           Од член  на Управниот Одбор на КИЦ ” Романса” Македонска Каменица се 

разрешува Благица Митревска од Македонска Каменица.  

          За член на Управниот Одбор на КИЦ ” Романса” Македонска Каменица се  

именува  Ангелчо Гоцевски – дипломиран инжeнер по електротехника.    
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                    . 

                                              

                                                                  Член 2 

 

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

Службен гласник на општина М.Каменица. 

 

Бр.08-1415/1                                                        Совет на општина М.Каменица 

18.07.2016 г.                                                                       Претседател             

М.Каменица                          м-р д-р Мице Бошкоски спец. интернист с.р 

                   

 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за неусвојување за барање за исплата на парични 

средстa за болничко лекување на  Блашка Велиновска  од Македонска 

Каменица.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09- 1416/1                                                           Градоначалник 

18.07.2016 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 

 

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

Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Оoштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на oпштина 

М.Каменица на седницата одржана на ден 18.0.2016  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За неусвојување  на барање 

                                                                   Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица  не  го усвои барањето на Блашка 

Велиновска  од Македонска Каменица за одобрување на парична помош за болничко 

лекување. 

 Барањето на Блашка Велиновска  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 М.Каменица. 
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 Бр.08-1417/1                                                        Совет на општина М.Каменица 

18.07.2016 г.                                                                       Претседател             

М.Каменица                          м-р д-р Мице Бошкоски спец. интернист с.р 

                                     

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување за барање за исплата на парични 

средстa на  Благојчо Васевски  од Македонска Каменица.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-1418/1                                                            Градоначалник 

18.07.2016 г.              д-р Дарко  Митевски с.р 

М.Каменица 

 

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

Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на oпштина 

М.Каменица на седницата одржана на ден 18.07.2016 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

 Советот на oпштина Македонска Каменица го усвои барањето  на Благојчо 

Васевски  Велиновска  од  Мaкедонска Каменица  за одобрување на парична помош за 

болничко лекување на неговиот син Филип Васевски. 

Барањето на Благојчо Васевски  од   е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

Од Буџетот на oпштина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ 

од 30.000,00 денари на сметката на  на Благојчо Васевски  од  Македонска Каменица. 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во Службен гласник на oпштина М.Каменица. 

 

 Бр.08-1419/1                                                       Совет на општина М.Каменица 

18.07.2016 г.                                                                       Претседател             

М.Каменица                          м-р д-р Мице Бошкоски спец. интернист с.р 

 


