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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 Програма 

 

1. Се прогласува Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести  за 2018 година. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-872/1        Градоначалник 

23.04.2018 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 21 од Статутот на општина М.Каменица 

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

М.Каменица на 7 та седница одржана на ден 24.03.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

           За  усвојување на  Програма за спроведување на општи мерки за заштита 

на населението од заразни болести во 2018 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица ја усвои Програмата за 

спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2018 

година.   

 Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести во 2018 година е составен дел на оваа Одлука. 

 

Член 2 

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

гласник на Општина М.Каменица. 

Бр.08-873/1         Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 Квартален извештај за извршување 

на Буџетот на општина Македонска Каменица за периодот 01.01.2018 година до 

31.03.2018 година.  

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-874/1        Градоначалник 

23.04.2018 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 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

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

Македонска Каменица на 7 та седница одржана на ден 23.04.2018 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 01.01.2018 

година до  31.03.2018  година. 

 Кварталниот извештај на Буџетот на oпштина Македонска Каменица за период 

01.01.2018 година до 31.03.2018 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 oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-875/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 Буџетски календар за 2019 година за                                 

општина Македонска Каменица  

 

1. Се прогласува Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на 

општина Македонска Каменица за 2019 година. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-876/1        Градоначалник 

23.04.2018 г.                         Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

      Врз основа на член 27 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на 

локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М” број 61/04,96/04,67/07,156/09,47/11 и 192/15) 

и член 39 од Статутот на општина М.Каменица ,Советот на општина Македонска 

Каменица на 7та седница одржана на ден 23.04.2018 година ,донесе: 

                                                 БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 

                       За подготовка и донесување  на Буџетот на општина 

                                 Македонска Каменица за 2019 година 

 

Можен датум Буџетски активности Одговорност 

 

 

1.09.2018-30.09.2018 

 

 

 

Министерот за финансии 

доставува Буџетски 

циркулар во кој се содржани 

главните насоки за 

изготвување на предлог-

Буџетите за наредната 

година и висината на 

дотациите на Буџетот на Р.М 

кој им го доставува 

општината  

Министерство за финансии 

Член 21 од Законот за 

буџетите (,,Сл.весник на 

Р.Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 

103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 

171/12, 192/15, 167/16) 

член 27 став 1 и 2 од Законот 

за финансирање на ЕЛС 

(,,Сл.весник на Р.М“ број 

61/04,96/04,67/07,156/09,47/11 

и 192/15) 

05.10.2018 Градоначалникот и Служба 

за финансии се состануваат 

Градоначалникот,Служба за 
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за да ги одредат 

приоритетите и одредбите 

на буџетот за наредната 

година 

финансирање и Буџет 

10.10.2018 Буџетските информации се 

доставуваат до другите 

одделенија на општината и 

до сите општински локални 

установи 

Служба за финансирање и 

Буџет 

25.10.2018 Проценката на трошоците и 

изготвените програмски 

активности за наредната 

буџетска година се враќаат 

во Одделението за 

финансирање и буџет од 

останатите одделенија и од 

општинските буџетски 

корисници 

Одговорни лица  

Буџетски корисници 

30.10.2018 1.Се собираат буџетските 

барања 

2.Барањата се 

анализираат и 

усогласуваат 

3.Се изготвува билансот на 

приходи 

4.Се изготвува билансот на 

расходи 

Одделение за финансии и 

буџет 

Ноември /2018 Градоначалникот ги 

разгледува и одобрува 

предложените буџетски 

пресметки и го одобрува 

Предлог-Буџетот подготвен 

од Служба за финансирање 

и Буџет 

 Градоначалник 

Ноември/Декември 

2018 

1.Предлог-Буџетот се 

доставува до Советот на 

општината 

2.Се одобрува содржината 

на Предлог-буџетот и се 

дава на достапност на 

Градоначалник 
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јавноста 

Декември/2018 До Советот се доставува 

конечен Предлог-Буџет од 

страна на Градоначалникот  

Градоначалник 

 

Декември/2018 Се води расправа во телата 

на Советот на општината   

 

Комисија за Буџет и 

финансии 

Декември /2018 1.Седницата на Советот на 

општината за донесување на 

Буџетот за наредната година  

2.Доколку Советот не го 

усвои Предлог-буџетот се 

донесува Одлука за времено 

финансирање согласно член 

28 став 2 од Законот за 

финасирање на 

ЕЛС(,,Сл.весник на 

Р.М,,бр.61/04, 96/04, 67/07, 

156/09, 47/11, 192/15) 

 

 

Советот на општина 

М.Каменица 

1 Јануари/2019 Започнува нова Буџетска 

година 

Градоначалник 

Финансиска служба 

   

      Буџетскиот календар влегува во сила по објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-877/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 г.          Претседател                             
М.Каменица                                                             Иван Кузмановски с.р 
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javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','164725-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0')
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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 Локален Акционен План за родова рамноправност на 

општина Македонска Каменица за периодот 2018-2020 година.  

 

1. Се прогласува Локалниот Акционен План за родова рамноправност на општина 

Македонска Каменица за периодот 2018-2020 година. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-878/1        Градоначалник 

23.04.2018 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 21 од Статутот на општина М.Каменица 

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

М.Каменица на 7 та седница одржана на ден 23.04.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Локален Aкционен План  за родова рамноправност на  

  општина Македонска Каменица за периодот 2018-2020 година. 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го  усвои Локалниот Акциониот план 

за родова рамноправност на општина Македонска Каменица за периодот 2018-2020 

година. 

Локалниот Акциониот план за родова рамноправност на општина Македонска 

Каменица за периодот 2018-2020 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 М.Каменица. 

 

Бр.08-879/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 г.          Претседател                             
М.Каменица                                                             Иван Кузмановски с.р 
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                                                  ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН  ПЛАН ЗА  РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ 

НА   ОПШТИНА  МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА   2018-2020 ГОДИНА 

 

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 

„ Владите и другите чинители треба да ја промовираат активната и видливата политика на вклучување на родовата 

рамноправност во во главните текови, политики и практики во сите политики и програми, така што, пред да се донесат одлуките, да се 

направи анализа на ефектите врз мажите и жените, респективно„ 

           од Пекиншката платформа за акција, 1995 г. 
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Еднаквоста помеѓу мажите и жените воспоставува основни права за сите и основни вредности за секоја демократија. Со цел да 

биде остварено, ова право не само што треба да биде легално препознатливо, туку и ефективно да биде применето на сите сфери од 

животот. 

Родовата рамноправност во Република Македонија, е загарантирана со Уставот од 1991 година и како фундаментално 

човеково право претставува една од најважните цели и приоритети за државата. Покрај Уставот, родовата рамноправност е 

предвидена и регулирана и во други законски прописи и меѓународни договори кои претставуваат составен дел од нашиот правен 

поредок. 

 

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

воспоставување на еднакви можности на жените и мажите, како и надлежностите, задачите и обврските на одговорните субјекти за 

нивно обезбедување. 

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

за родова еднаквост 2013- 2020 донесена на 20 февруари од Собранието на Р. Македонија, како стратешки документ на Владата на 

Република Македонија, кој ги дефинира целите, мерките, индикаторите, клучните креатори на политиката за унапредување на 

родовата рамноправност во различните области од животот, одговорните чинители и сите засегнати страни во воспоставувањето на 

родовата рамноправност и еднаквите можности на жените и мажите во Република Македонија и Програмата за работа на Комисијата 

за родова рамноправност за 2018 година бр.08-1919/1 од 21.12.2017 година, донесена од Советот на општина Македонска Каменица. 

Локалната власт има клучна улога во намалување на нееднаквостите и промовирањето 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 

половата димензија и да ја вметне во своите правила на управување, организација и практично работење. Во денешницата и во 

иднината, вистинската еднаквост помеѓу мажите и жените е исто така клучот за нашиот економски и социјален успех - 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. 
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  ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА РАБОТА 

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

Македонска Каменица се шест стратешки области на дејствување и тоа: 

1. Човекови права – недискриминација; 
Унапредувањето на човековите права на жената и родовата еднаквост е трајна задача на сите општествени фактори. 

Република Македонија,  согласно со своите уставни определби, но и како земја кандидат за членство во ЕУ, во изминатите години 

презеде бројни активности на законодавен и функционален план за унапредување на севкупната состојба со човековите права, а во 

тој правец и на правата на жената и унапредувањето на родовата еднаквост. Затоа неопходно е континуирано да се работи на 

унапредувањето на човековите права на жената и родовата еднаквост, особено преку спроведување на кампањи и многубројни 

активности, насочени кон подигнување на свеста и знаењето на јавноста за дискриминација по основ на пол, со цел за 

воспоставување на општество на еднакви можности и отстранување на сите облици на дискриминација. 

Подигање на свеста за грижа на жената за сопственото здравје 

       Здравјето е фундаментално човеково право. Секој има право на највисоко ниво на физичко и ментално здравје. Во Република 

Македонија во последните години се посветува огромно внимание на здравјето на жените и се подготвуваат и имплементираат 

различни програми, но статистиките и понатаму покажуваат по однос на малигните заболувања за висока стапка на морталитет од 

заболувања на рак на дојка и матка кај жената, што во прв ред се должи на нивното ненавремено откривање во раната фаза, кога 

шансите за излекување се поголеми. 

Затоа со цел за превенција и заштита на здравјето на жената и понатаму неопходно е континуирано подигање на свеста на 

жените за грижа за сопственото здравје. вклучително репродуктивното здравје, планирање на семејство и сексуално здравје преку 

спроведување на кампањи, едукативни предавања и други многубројни активности. 

2. Жената и одлучувачките процеси во локалната заедница 
Родовиот јаз во стапките на активност и вработеност, родова сегрегација на професиите (на хоризонтално и вертикално ниво), 

пониското учество на жените на позициите на одлучување и моќ, остануваат предизвици кои ќе бидат земени во предвид како 

приоритетни во периодот кој следи, со цел за унапредување на родовата еднаквост во општественото и економското живеење. 
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3. Жената и пазарот на труд 
Јакнење на капацитетите на жените и промовирање на женското претприемништво се битен предуслов за намалување на 

процентот на економски зависни жени. 

- Жената како домаќинка, земјоделка и фармерка; 

Евидентна е потребата од подигање на свеста на жената за нејзината  улога како домаќинка, фармерка ,земјоделка нискиот 

степен на самодоверба и економска зависност,  ја ставаат во подредена положба во семејството и заедницата,  

бидејќи таа,  а и другите не и го вреднуваат големиот процент учество во неплатениот труд, односно жената не е свесна за вредноста 

и вреднувањето на неплатената работа во домот и семејството. 

-Подигнување на свеста и информираноста на жената за превенција 

и заштита од дискриминација по основ на пол; 

4. Родово базираното насилство 
Насилството врз жените значи секој акт на родово базирано насилство кое резултира со или е веројатно да резултира со 

физичка, сексуална или психолошка штета или страдање на жените,  вклучувајќи и закани за такви акти, принуда или своеволно 

лишувања од слобода, без разлика дали се случуваат во јавниот или приватниот живот. 

Затоа е потребно да се зголеми свесноста кај пошироката јавност за проблемот со насилството / да се подобри информираноста 

за превенција и заштита од секаков вид на насилство. 

5. Родово одговорно буџетирање 
Родовото буџетирање како релативно нова алатка претставува дел од стратегијата за вклучување на родовата 

перспектива во главните текови, политики и практики, насочени кон постигнување на родова рамноправност (gender 

mainstreaming). 

Родовото одговорно буџетирање е одраз на политичката волја и преземени чекори во постигнувањето на родовата 

рамноправност, со примена на практиките на вклучување на родовите преспективи во процесите на буџетирање. Тоа не имплицира 

само посебни буџети за жените, туку значи процена на буџетите од аспект на родовата рамноправност и вклучување на родовите 

перспективи на сите нивоа во процесите на буџетирање. 
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Владата во јуни 2012 година ја донесе Стратегијата за воведување на родово одговорно буџетирање во Република Македонија 

2012 - 2017 година како национален документ кој има за цел унапредување на родовата еднаквост преку вклучување на родовата 

перспектива во главните текови. Прифатен е ставот дека внесувањето на родовата перспектива во буџетските политики на локално 

ниво, ќе доведе до правилно родово одговорно распределување на средствата, како и подобра транспарентност и одговорност на 

локалниот општинскиот буџет од аспект на родовата рамноправност. 

Прашањето на рамноправност и вклучување на родовите перспективи во главните текови, не е прашање единствено на 

социјална правда, туку е исклучително значајно прашање во справувањето со сиромаштијата и невработеноста, обезбедувањето на 

еднакви можности и квалитетен живот за сите. 

  СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ 

1.  Подобрување на информираноста на жените за човековите права, механизмите за заштита и родовата рамноправност; 

Континуирани активности за превенција на женската популација во однос на препознавање на дискриминацијата врз основа на пол на 

пазарот на труд (во согласнст со законските одредби), како и информирање за системите за заштита и казнување на кршењето на тоа 

право; 

2.  Зајакнување на свеста на жените за континуирана грижа и заштита на сопственото здравје; Подобрување на информираноста и 

одговорноста на младите за сексуалното здравје; 

3.  Промовирање на родовиот концепт и еднаквите можности на жените и мажите во општеството и семејството, потребата од 

рамноправно учество на жените и мажите во одлучувачките процеси, политичкиот и јавниот живот во локалната заедница и  доследна 

примена на Законот за еднакви можности на жените и мажите ; 

4. Унапредување на економскиот статус на жените, преку јакнење на нивните капацитети и поттикнување на женското 

претприемништво; 

- Подигање на свеста на жената за нејзината улога како домаќинка,земјоделка и фармерка; 

- Подобрување на информираноста и знаењата на жените за регулирање на статусот земјоделец  и фармер и пристапот до ИПАРД 

Фондовите. 
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5.  Зголемување на нивото на сензибилизираност, разбирање и препознавање на појавата на родово базирано насилство вклучувајќи 

го и семејното насилство; 

6. Подигнување на свеста и информираноста за превенција и заштита од трговија со луѓе ; 

7. Интегрирање на родовите прашања во политиките и финансиските инструменти, согласно со Законот за еднакви можности на 

жените имажите. 

 За квалитетна изработка и имплементација  на Локалниот план за родова рамноправност на општина Македонска Каменица, 

Координаторот на КЕМ и Комисијата за еднакви можности најправо обезбедија:  

- вклучување на претставниците на цивилното општество и невладини организации; 

- идентификување на сите ризични групи од аспект на родовата рамноправност и недискриминацијата; 

- увид и располагање на релевантните податоци; 

- анализа на податоци и состојби; 

- вршење на споредбени анализи; 

- идентификување на приоритетните интервенции; 

- идентификување на релевантни социјални сили (Институции, НВО, приватен сектор); 

 Исто така, предвидените активности во ЛАП 2018-2020 година се во областите наведени во Програмата за работа на 

Комисијата за родова рамноправност за 2018 година бр. 08-1919/1 од 21.12.2017 година  со предвидени измени и дополнувања 

согласно Програмата за работа за наредните години. 

1. Управување со човечки ресурси 
2. Социјална заштита 
3. Економски развој 
4. Човекови права и 
5. Здравство  
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АКЦИОНЕН ПЛАН 2018- 2020 година 

 

Р.б
р. 

 
Проект / Активност 

 
Временска 
рамка 

 
Ресурси 

 
Цел 

Одговорен 
(институции, 
организации, 
лице) 

 
Мониторинг/ 

евалуација 

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

 
 

2018-2020 

Програма за 
работа на КЕМ 
за 2018, 2019 и 
2020 г. 

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 

2 Педофилија (едукација и 
превенција) 

 
 

2018-2020 

Програма за 
работа на КЕМ 
за 2018, 2019 и 
2020 г. 

Едукација и 
превенција од 
педофилија, 
рушење на 
бариери со 
поттик за 
отворен 
разговор и 
пријавување до 
надлежните 
институции 

-Комисија за 
еднакви 
можности 
- Координатор на 
КЕМ 

- МВР 
-ЦСР 
-експерти во 
областа 

-Совет на 
Општина 

3 Интегрирање на родовите 
прашања во политиките и 
финансиските инструменти, 
Воведување на родово 
одговорно буџетирање 
согласно со Законот за 
еднакви можности на мажите и 
жените 

 
 

2018-2020 

Програма за 
работа на КЕМ 
за 2018, 2019 и 
2020 г. 

-Подигање на 
повисоко ниво на 
родовото 
одговорно 
распределување 
на средствата 
што ќе 
продуцира 
поголема 
транспарентност 

-Комисија за 
еднакви 
можности 
- Координатор на 
КЕМ 

 

-Совет на 

Општина 
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и одговорност на 
локалниот/општи
нскиот буџет од 
аспект на 
родовата 
рамноправност 

4 Унапредување на економскиот 
статус на жените преку нивните 
капацитети и поттикнување на 
женско претприемништво 

 
2018-2020 

Програма за 
работа на КЕМ 
за 2018, 2019 и 
2020 г. 

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

-Комисија за 
еднакви 
можности 
- Координатор на 
КЕМ 
-АВРМ 

-Совет на 

Општина 

5 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 

 
 

2018-2020 

Програма за 
работа на КЕМ 
за 2018, 2019 и 
2020 г. 

- 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.08-879/1                                                                                                                     Совет на општина М. Каменица  
 23.04.2018 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 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 давање согласност  на Годишниот план за 

вработување во општина Македонска Каменица за 2019 година. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-880/1        Градоначалник 

23.04.2018 г.                            Соња Стаменкова с.р  

М.Каменица 

 

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен Весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18), 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 oпштина М.Каменица на 7 та седница одржана на 

ден 23.04.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

       За  давање согласност на Годишниот план за вработување во општина 

Македонска Каменица за 2019  година 

Член 1 

Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на  Годишниот 

план за вработување  во општина Македонска Каменица  за  2019  година заведен под 

бр.04-645/1 од 21.03.2018 година. 

  Годишниот план за вработување   е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

Службен гласник на oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-881/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 давање согласност  на Годишниот план за 

вработување во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2019 година. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-882/1        Градоначалник 

23.04.2018 г.                          Соња Стаменкова с.р 

           М.Каменица 

 

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен Весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18), 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 oпштина М.Каменица на 7 та седница одржана на 

ден 23.04.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

   За  давање согласност на Годишниот план за вработување во                     

ЈОУДГ „Бамби “Македонска  Каменица  за 2019  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на  Годишниот 

план за вработување во ЈОУДГ „Бамби “Македонска  Каменица  за 2019  година 

заведен под бр.04-107/1 од 28.03.2018 година 

  Годишниот план за вработување  е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

Службен гласник на општина М.Каменица. 

 

 

 Бр.08-883/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 давење согласност за измена и дополнување на 

Статутот на ЈОУДГ “Бамби “ Македонска Каменица. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-884/1       Градоначалник 

23.04.2018 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 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

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

М.Каменица на 7 та седница одржана на ден 23.04.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање гогласност за измена  и дополнување на Статутот на ЈОУДГ 

“Бамби” Македонска  Каменица  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на барањето на 

ЈОУДГ “ Бамби”  Македонска Каменица заведено под бр.03-90/1 од 08.03.2018 година 

за измена  и дополнување на Статутот.  

Барањето на ЈОУДГ “Бамби”  за измена  и дополнување на Статутот  е  

составен дел на оваа Одлука. 

 

Член 2 

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

Службен гласник на општина М.Каменица. 

 

Бр.08-885/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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  утврдување на потреба и стандарди за 

потставување на урбана опрема на подрачјето на градот Македонска 

Каменица. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-886/1        Градоначалник 

23.04.2018 г.                           Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 80 од Законот за градење ( Сл. весник на РМ бр 

130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12/ 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 

27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 

31/16, 39/16, 71/16, 132/16)   член 36 од Законот за локална самоуправа и Сл. 

Весник на РМ бр 5/02) 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 23.04.2018 год. донесе 

О Д Л У К А 

за утврдување на потреба и стандарди за поставување на урбана опрема 

на подрачјето на градот Македонска Каменица 

                                 1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Co оваа Одлука се утврдува потреба и се уредуваат стандарди за 

поставување на урбана опрема на подрачјето на градот Македонска Каменица 

и постапката за давање согласност за поставување на урбаната опрема.  

Член2 

Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на предвидените 

градежни парцели согласно ДУП каде организација и користење на просторот 

се врши согласно планската и проектната документација ( пазар, училишта, 

автобуска станица, трговски центри, индустриски објекти, станбени и други 

јавни објекти). 

Член 3 

Одделни изрази употребени во оваа Одлука се:  

-Урбана опрема преставува опрема која се поставува на градежно 

изградено земјиште. Под урбана опрема се смета опрема за продажба на: 
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билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња. сладолед потоа 

телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување на 

објекти на органите на државната управа и резиденцијалните објекти, јавни 

санитарни јазли, тераси со и без настрешнци, покриени и непокриени шанкови, 

платформи за јавни манифестации самостоечки  рекламни паноа, детски 

игралишта, жардињери за цвеќе, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци.  

-Јавни пешачки површини се плоштади, тротоари, пешачки улици и 

други површини наменети за пешачко движење предвидени со ДУП на М. 

Каменица. 

-Активна пешачка зона е дел од јавна пешачка површина наменета 

исклучиво за пешачко движење. 

-Пасивна пешачка зона е дел од јавна пешачка површина која освен 

за пешачко движење може да се користи и за поставување на урбана опрема.  

                  2.ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА  

Член 4 

Урбаната опрема поставена на јавна пешачка површина не смее на 

никаков начин да биде прицврстена за подлогата, а нејзиното поставување и 

отстранување треба да се одвива брзо и лесно.  

Член 5 

На јавните пешачки површини не смеат да се поставуваат бариери 

во просторот кои можат да го попречат безбедносното движење на пешаците 

или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп. Околу поставената 

урбана опрема не смеат да се преземаат градежни активности, ниту да се 

поставуваат платформи, рампи или слично.  

Член 6 

Co поставување на урбана опрема не смее да се нарушува изгледот 

на околниот простор, да се попречува користење на јавните пешачки површини 

или да се оневозможи пристап до соседните згради. Површината околу 

урбаната опрема да се одржува во исправна хигиенска состојба. 

Член 7 

При поставување на урбана опрема на јавни пешачки површини 

минималната слободна активна пешачка зона од попречниот профил на 

тротоарот или пешачката улица да изнесува 2,25 м. 

 Член 8 

Урбана опрема може да се постави во пасивната пешачка зона од 

јавни пешачки површини кои се со минимална ширина од 3,50 м до 4,00 м за 

киоск или од 1,50 м ширина за поставување на корпи за отпад или жардињери.  

Пасивната пешачка површина се предвудува на минимално 

растојание од 0,80 м од рабникот на коловозот.  

Член 9 

Поставување на урбана опрема за комерцијална употреба тераси со 

и без настрешници се дозволува само во површината пред деловниот објект, 

доколку се исполнети условите и критериумите од оваа Одлука.  
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Член 10 

Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од 

тротоарот во зоната на свртување на улицата, така да на раскрсници може да 

се постави урбана опрема на минимум 10 м од пресечната точка на двете 

регулациони линии. 

Член 11 

Во коридорот на активната пешачка зона минималната слободна 

височина при поставување на настрешници и тенди да изнесува минимум 3,20 

м , а при пасивната зона за чадори за сонце минимум 2,50 м.  

Член 12 

Времетраењето на користењето на јавната пешачка површина може 

да биде: дневно, месечно, сезонско за неколку месеци, годишно и  повеќе 

годишно но најмногу за период од 5 години.  

3. ПОДЕТАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА 
ОПРЕМА 

Член 13 

Покрај основните услови од точка 2 на оваа Одлука се утврдуваат и 

подетални стандарди за одделни елементи за урбана опрема и тоа:  

 

1. Телефонски говорници  

-Јавните телефонски говорници како урбана опрема на градот треба 

да се типизирани и од монтажен карактер;  

-Јавна телефонска говорница може да биде слободностоечка или 

прицврстена за ѕид, а се поставува на поголема јавна пешачка површина, 

плоштад и треба да биде пристапна и за луѓето со хендикеп;  

-Минималниот простор кој што треба да биде слободен пред 

јавната телефонска говорница изнесува 1,20м х0,85 м.  

 

2.Поштенски сандачиња  

- Поштенските сандачиња може да се прицврстени на ѕид или 

слободно 

стоечки; 

-Локациите за поставување на ПС се по должината на главната 

улица, 

пред трговско деловни центри, на автобуска станица, плоштад и други јавни 

објекти. 

 

3.Информативни табли  

-Информативните табли служат за огласување, рекламирање и 

имформирање на граѓаните , а можат да бидат за јавна намена или за 

комерцијална намена; 

-Поставувањето на информативните табли не треба да го попречува 

нормалното одвивање на пешачкиот и колскиот сообраќај;  

-Bo пасивната зона може да се поставуваат следните видови на 

информативни табли: 
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а) прицврстени табли на објекти за огласување на културно уметнички, 

спортски и други манифестации; 

б) слободно стоечки, преносливи и други табли од рекламен карактер и друга 

содржина; 

-Огласите и другите текстуални објави може да се истакнуваат и на 

рекламни витрини, рекламни столбови и сл. При тоа рекламните витрини 

треба да се осветлени и можат да бидат стоечки и зидни и се со димензии 1,30 

х0,25 м со висина до 2,20 м. Рекламните столбови можат да бидат со 

квадратен, кружен или триаголен пресек со максимална страна или дијаметар 

од 1,00 м и висина од 2,60 м. 

                 4.Клупи, фонтани, чешми  и кошнички за отпадоци  

Клупите, кошнички за отпадоци, фонтаните и чешмите се 

поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми 

пешачки патеки, на автобуска станица, во паркови и на други локации согласно 

елаборатот за поставување на урбана опрема;  

-покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со 

димензии 1,00 м х1,20 м за луѓето со хендикеп;  

-кошнички за отпадоци можат да се постават како слободно стоечки 

или прикачени на фасади на објекти или на столбови за светилки.  

5.Жардињери со цвеќе  

Жардињери со цвеќе се лоцираат како граничници со цел да се 

ограничи просторот определен за маси и столови или да се ограничи 

просторот меѓу сообраќајницата и пасивната пешачка зона;  

Максималната висина на жардињерите е 0,80 м.  

                 6.Бини  

Бини ( платформи) се поставуваат за време на одржување на 
културно 

 
уметнички манифестации; 

-Поставувањето и отстранувањето на истите треба да биде 
непосредно пред и по завршувањето на манифестацијата за временски период 
од 1 до 15 дена. 

-Бините се поставуваат на плоштади и на површини кои можат да 
примат поголема група на граѓани. 

-Предвидени локации за  поставување на бини за одржување на 
културно- уметнички манифестации на територијата на општината се : КП 
4743/1,КО Каменица –спортски комплекс ,  КП 4255/1, КО Каменица –централно 
градско подрачје –градски плоштад. 

 

 

7. Опрема за забава за деца  

Опрема за забава за деца се поставува по повод државни и верски 

празници на места каде има доволен простор за тоа, во близина на паркинг 

простор, а јавната површина се дава на краткотрајно користење до 30 дена.  

Предвидени локации за опрема за забава за деца се на дел од КП 

4230, КО Каменица. 
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8.Опрема за спортско рекреативни активности и детски 
игралишта  

Опремата за спорт и реквизити за детските игралишта се 
поставуваат на градежно изградено земјиште за јавна намена (парковско, 
заштитно зеленило и зеленило за спорт и рекреација). 

-Типот и локациите ќе се определуваат со посебни елаборати кои ќе 
бидат одобрувани од страна на општината.  

 

9.Автобуски стојалишта  

-Автобуски стојалишта (постојки) за автобуси се со површина до 

15,00 м2 , со височина до 4,00м  мерено од нивото на тротоарот до 

покривачот. 

-Во рамките на автобусното стојалиште може да има настрешница и 

клупа и корпа за отпад, светилки и информативни табли;  

-При лоцирање на автобусното стојалиште потребно е да се 

обезбеди минимум слободен простор пред нив од 2,50  м. 

10.Паркиралишта за велосипеди 
-Типот и локациите се определуваат со елаборат за поставување на 

паркиралишта за велосипеди. 
 
11.Паркинзи во функција на објекти на органите на државната 

управа и на објектите на општината 
-Паркинзите ќе се поставуват согласно потребите на општината, а 

типот и локациите ќе се определува со посебен елаборат . 
 

12.Тезги  

-Тезги се лесно подвижни елементи од урбаната опрема за кои се 

издава одобрение за дневно и краткотрајно користење;  

-Тезгите се поставуваат по повод државни и верски празници и 

служат за продажба на соодветни производи за пригодната намена и не е 

дозволено продажба на храна; 

-Тезгите треба да се унифицираат по изглед и боја и да се соодветни 

на спецификите на локацијата; 

-Максималната површина на тезгите изнесува 2,00 м2, а се 

поставуваат и отстрануваат секојдневно;  

-Предвидени локација за поставување на тезги се во централното 

градско подрачје на  КП 4415,КО Каменица.  

 На  КП 4255/1 и дел од КП4826 (дел од ул.М.М.-Брицо) и КП 

3814(паркинг кај автобуска), КО Каменица ќе се поставуваат тезги само за 

државни и верски празници и тоа  најмногу до 3 дена, при што во овој дел ќе 

се воведе посебен сообраќаен режим.  

-Не е дозволено поставување на тезги пред влезови на јавни и 

станбени објекти. 

                 13.Тераси со и без настрешница и шанкови  

                -Терасите и шанковите се поставуваат во зависност од 

расположливата јавна површина, при што е неопходно исполнување на условот 

да не се наруши урбанистичката концепција на просторот  и параметрите за 

непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот за 

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ 142/15, 

217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17) , особено по однос на 
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минималните димензии на пешачки површини – тротоари, по однос на 

непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена, проток 

на сообраќај ( пешачки, движење на лица со хендикеп), пристап на амбулантно, 

противпожарно, полициско и комунално  возило(возила на јавни служби). 

                 -Се забранува покривање на урбаната опрема на летната тераса со 

најлони.             

                -За заштита на елементите на урбаната опрема за време на врнежи 

истата може да се покрие со лесен материјал или елементите да се отстранат 

од јавната површина. При тоа се забранува складирање на урбаната опрема 

покрај излогот и сите видливи страни на локалот кон улица и негово 

натрупување на куп. 

                -На површината на која се поставува урбана опрема за организција 

на летни тераси дозволено е поставување на : лесно подвижни маси, столици, 

жардињери, ограда, чадори, настрешници или тенди.  

                -Сите елементи на опремата што се поставуваат на летната тераса ( 

маси, столици настрешници, чадори, постапенти за чадори, жардињери, огради 

и др.) не смеат да го поминуваат работ на одобрената површина.  

                -Исклучително во пешачка зона, на плоштади, кеј и други пошироки 

површини без моторен сообраќај, опремата за летна тераса се поставува на 

начин утврден со елаборатот . Со елаборатот се утврдува просторот , видот и 

изгледот на опремата како и бојата, димензиите и др.  

               -Сите направи за заштита од атмосферски влијаниа (чадори, тенди и 

настрешници)  поставени на една тераса треба да бидат усогласени по боја и 

облик и да сочинуваат една естетска целина.  

              -Тендите се типски – монтажно демонтажни елементи со роло 

механизам  конзолно поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку 

на јавната површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со 

ѕидот на објектот без потпирачи на јавната површина.  

              -При поставување на тенди над зона во која се организираат летните 

тераси минималната слободна височина изнесува 3.20 метри.  

             - Поставената и монтирана тенда смее да го наткрива само 

одобрениот простор за летна тераса. Страните на тендата не смеат да се 

затворат со најлон или било каков друг материјал или фиксна конструкција која 

вертикално ќе се спушта од тендата заради изградба на зимска градина на 

јавна површина. 

              - Настрешницата е лесен монтажно –демонтажен елемент кој се 

поставува на столбови , со платно и роло механизам.  

              - При поставување на настрешници минималната слободна височина 

изнесува 3,2 м. 

             - Страните на настрешницата не смеат да бидат затворени со најлон 

или било каков друг материјал или фиксна конструкција.  

            - Покриени и отворени шанкови се поставуваат на сквер, во парк , 

покрај водени и рекреативни површини. 

             - Покриените и отворени шанкови не смеат да се прицврстени за 

подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и 

канализација. 

              - Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може 

да биде и летна тераса. 
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              -Терасите на кои се поставуват маси и столови се поставуваат на 

пасивни пешачки зони пред угостителските објекти кои имаат добиено 

одобрение за поставување на урбана опрема;  

             -Тераси може да се поставуваат пред угостителските објекти кои ги 

исполнуваат останатите општи услови предвидени со оваа Одлука.  

 14 .Киосци  

-Киосци за продажба може да се поставуваат на места предвидени 

со соодветен елаборат за поставување на урбана опрема на соодветна улица 

или плоштад; 

-Киосците треба да бидат со унифициран изглед и боја која се 

утврдува со елаборатот за добивање на согласност;  

-Максималната површина на киоскот може да биде до 8.00 м2.  

 

 15.Самостоечки рекламни паноа 

- Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки зони и 

зелените површини во профилот на сообраќајницата, а во согласност со  

Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.  

 

 
4. ПОСТАПКА И СОГЛАСНОСТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА 

ОПРЕМА 

Член 14 

Одобрение за поставување на урбана опрема според оваа Одлука 

издава Градоначалникот на општината. 

Член 15 

Урбана опрема за јавна употреба се поставува врз основа на идеен 

и одобрен елаборат. Елаборатот го изготвува Општината или овластени 

институции врз основа на стандардите утврдени со оваа Одлука.  

Член16 

Урбана опрема за комерцијална намена се поставува врз основа на 

изготвен и одобрен елаборат. Елаборатот го изготвува овластен проектант по 

барање на сопственикот ( корисникот) на објектот пред кој се бара 

поставување на урбана опрема. За поставената урбана опрема за 

комерцијална намена се плаќа надомест според Законот за комунални такси.  

Член 17 

Елаборатот за урбана опрема содржи текстуален и графички дел.  

Текстуалниот дел содржи техничко образложение за организација на 

пасивната пешачка зона и просторот пред угостителскиот објект со урбаната 

опрема. 

-Графичкиот дел на елаборатот содржи:  

а).Ситуација на постојната градба во М 1:1000  

б)Извод од ДУП за постојниот локалитет; 

в)Предлог - ситуационо решение за поставување на урбана опрема 

на локалитетот во М 1:500 или 1:1000 со назначување на активна и пасивна 

пешачка зона согласно оваа Одлука; 

г) Предлог ситуационо решение за поставување на урбаната опрема 

на пасивната пешачка зона во М 1:200 со соодветни ознаки за урбаната 
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опрема со детали на одделна опрема во М1:50 и приказ на пооделни елементи 

во М 1:20 или 1:10; 

-Елаборатот се изработува во три примероци и се доставува до 

општината на одобрување. 

Член18 

- Графичкиот прилог од член 17 точка а) на оваа Одлука содржи 

приказ на постојната состојба со реп/лациона линија, градежна линија, 

постојни објекти и урбана опрема на тротоарот , влезови до објектите, рампи, 

скали, дрвореди, инфраструктура и се друго што може да влијае на 

поставување на урбаната опрема. 

-Графичкиот прилог од член 17 точка в) на оваа Одлука содржи 

идејно решение за јавната пешачка зона, урбаната опрема поставена на 

пасивната пешачка зона , димензиите на активната пешачка зона, растојание 

до ивичњакот на сообраќајницата, регулациона линија и други елементи со 

акцент на дизајнот и бојата на урбаната опрема.  

 
                       5.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 19 

Општинските инспекции ќе вршат надзор над спроведување на 

стандардите и постапките за лоставување на урбаната опрема.  

Член 20 

Постојните сопственици и корисници на урбана опрема на јавна 

пешачка површина и пред угостителски објекти што не ги исполнуваат 

стандардите утордени со оваа Одлука се должни во рок од 6 месеци по 

влегувањето во сила на оваа Одлука да се прилагодат кон стандардите на 

истата. Во спротивно општинските служби ќе преземат мерки за нивно 

отстранување на сметка на сопственикот на објектот.  

                                               Член 21 

Формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за 

поставување на урбана опрема ја определува градоначалникот на општината - 

(Прилог 1). 

                                                Член 22 

Со донесувањето на оваа одлука престануа да важи одлуката бр.07 -

703/1 од 20.05.2010 година. 

Член 23 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во ,, Службен гласник,, на општина Македонска Каменица.  

 
 

Бр.08-887/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 користење на простории и инсталација на опрема за 
учество на повик за прекугранична соработка, под буџетска линија  
No:2014TC16I5CB006-2018-2 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-888/1       Градоначалник 

23.04.2018 г.             Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во согласност со Упатството за аплицирање на 

првиот повик во рамките на ИПА Програмата за прекугранична соработка Македонија-

Бугарија, Советот на општина Македонска Каменица, на 7 та седница одржана на ден 

23.04.2018 година  ја донесе следната: 

ОДЛУКА 

За користење на простории и инсталација на опрема за учество на повик за 

прекугранична соработка, под буџетска линија 

No: 2014TC16I5CB006-2018-2 

Член 1 

 Во врска со Повикот за проектни предлози за прекугранична соработка под 
буџетка линија бр: 2014TC16I5CB006-2018-2, од ЕУ програмата Interreg – IPA CBC, 
помеѓу Република Македонија и Република Бугарија,  Општина Македонска 
Каменицаја донесе следнава одлука: 

Општина Македонска Каменица му гарантира на учесникот на горенаведениот повик 
Јавното претпријатие-„Камена Река„-Македонска Каменица, право на користење на 
простории во сопственост на Општина Македонска Каменица на локација  КП 
4429/1,КО Каменица, општина Македонска Каменица а со цел креирање  и пуштање во 
употреба на Оперативен (контролен) центар со целата потребна опрема за истиот, за 
проектот со наслов „Изградба на интегриран систем за откривање и спречување на 
шумски пожари во Невестино и Mакедонската Каменица“ во рамките на приоритетна 
оска 1. Животнасредина, Специфична цел 1.2 Превенција и ублажување на 
последиците од природни непогоди и непогоди предизвикани од човечки фактор од 
прекугранична димензија и нивното влијание од горенаведената програма, како и 
партнерот на овој проект –Општина Невестино од Република Бугарија. 
Горенаведениот Оперативен центар е интегрален дел од целокупниот концепт на 
целосна проектна реализација. 
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Член 2 

 Општина Македонска Каменица, истотака, наведува дека правото на користење 

на горенаведените простории за целите на имплементацијата на овој опишан проект, 

како и за наведениот и бараниот период во Повикот за предлози за прекугранична 

соработка според буџетската линија бр: 2014TC16I5CB006-2018-2, за Интеррег - ИПА 

ПС, помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, односно за минимум период 

од 5 години по завршување на проектот и активирање на Контролен центар. Исто така, 

средствата и инсталираната опрема во Контролниот центар се дадени со слободно 

право на користење за целите на проектот за период од најмалку 5 години по 

завршувањето на проектот, односно неговото спроведување и пуштање во употреба. 

Член 3 

 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен 

гласник на Општина Македонска Каменица“. 

 

 

Бр.08-889/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 одобрување на финансиски средства за реализација 
на проектот „Заштеда на успех“ „Saving for success„. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

 

Бр.09-890/1        Градоначалник 

23.04.2018 г.                      Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

 

Врз основа на член 21, став 1, точка 11 од Статутот на Општина Македонска 

Каменица (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 4/2005 ), а во врска 

со член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М 

број 5/2002), Советот на општина Македонска Каменица на 7та седница одржана на 

23.04.2018 година, ја донесе следната: 
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ОДЛУКА 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НАПРОЕКТОТ 

“ ЗАШТЕДА ЗА УСПЕХ ” 

“ SAVING FOR SUCCESS ” 

 

 

Член 1 

 

 Со оваа Одлука се дава согласност за ко-финансирање на проектните 

активности во рамки на проектот  “ ЗАШТЕДА ЗА УСПЕХ ” “ SAVING FOR SUCCESS” 

во износ од 4.500.000,00 денари. 

 

Член 2 

 Проектот од член 1 предвидува инвестициски мерки за енергетска ефикасност 

на  општинско училиште "ООУ Кирил и Методиј " М.Каменица и истиот ќе се аплицира 

на Вториот објавен повик за проектни предлози од ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за 

прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија-Р. Македонија, 2014TC16I5CB006-2018-2. 

 

Член 3 

 

 Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина 

Македонска Каменица по одобрување на проектот од страна на ИНТЕРРЕГ-ИПА 

Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија - Р. Македонија 

2014TC16I5CB006 и потпишување на Договор за субвенција со Министерството за 

регионален развој и јавни работи на Р. Бугарија. 

 

 

Член 4 

 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

“Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.08-891/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 разработка и спроведување на проектот„Заштеда на 
успех“ „Saving for success„. 



Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр. 7                                                                                       стр.34 
 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-892/1       Градоначалник 

23.04.2018 г.             Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 21, став 1, точка 11 од Статутот на Општина Македонска 

Каменица (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 4/2005 ), а во врска 

со член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М 

број 5/2002), Советот на Општина Македонска Каменица на 7та седница одржана на 

23.04..2018 година, ја донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

За разработка и спроведување на проект 
“Заштеда за успех” 
“Saving for success” 

 
 

Член 1 
 

 Се ОДОБРУВА, Општина Македонска Каменица, по Вториот објавен повик за 
проектни предлози од ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу 
Р. Бугарија-Р. Македонија 2014TC16I5CB006-2018-2, финансирана од Инструментот за 
предпристапна помош, да аплицира како Водечки партнер (PP1) /  со проектот 
“Заштеда за успех”, S for S: Saving for Success. Проектот ќе се аплицира во 
Приоритетна оска 1 “Животна средина”, специфична цел 1.1 Заштита на животната 
средина и оддржливо управување со природните ресурси во прекуграничниот регион. 
 
 

Член 2 
 

 Во врска со член 1 од оваа Одлука, Општина Македонска Каменица да ги 
превземе сите активности и мерки за разработка и спроведување на Проектот во 
координација со Општина Белица од Република Бугарија. 
 
 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во 

“Службен гласник на oпштина М.Каменица  ".   

 

 
Бр.08-893/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 давање на согласност и право на користење на 
недвижен имот за целите на проектот„Заштеда на успех“ „Saving for success„. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09- 894/1       Градоначалник 

23.04.2018 г.             Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 21, став 1, точка 11 од Статутот на Општина Македонска 

Каменица (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 4/2005 ), а во врска 

со член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М 

број 5/2002), Советот на Општина Македонска Каменица на 7та седница одржана на 

23.04.2018 година, ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ И ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТОТ 

“ ЗАШТЕДА ЗА УСПЕХ ” 

“ SAVING FOR SUCCESS ” 

 

Член 1 

 Се ОДОБРУВА, Општина Македонска Каменица да аплицира како Водечки 

партнер (PP1) со проект  “ ЗАШТЕДА ЗА УСПЕХ ” инвестициски мерки за 

воспоставување на енергетска ефикасност во јавна инфраструктура, заштита на 

животната средина и оддржливо управување со природните ресурси на Вториот 

објавен повик за проектни предлози од ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за прекугранична 

соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Македонија, 2014TC16I5CB006-2018-2. 

 

Член 2 

 Се одобрува бесплатно право на користење на недвижен имот Катастарска 

парцела К.П.4287/1 евидентирана во Имотен лист број 1452 за спроведување на 

целите на проектот “ЗАШТЕДА ЗА УСПЕХ ”. 

 

Член 3 

 Целта на проектот од член 1 на оваа Одлука нема да биде променета во 

период од најмалку 5 (пет) години по завршување на проектот.  
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Член 4 

 Градоначалникот на Општина Македонска Каменица, Р. Македонија и 

Градоначалникот на Општина Белица, Р. Бугарија ќе потпишат Договор за 

партнерство и меѓусебна соработка за реализацијата на проектот “ЗАШТЕДА ЗА 

УСПЕХ “ 

 

Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во 

“Службен гласник на oпштина М.Каменица  ".   

 

Бр.08-895/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 одобрување на финансиски средства за реализација 
на проектот „Светли градови за заедничка иднина“ „Bright cities for joint future“. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-896/1        Градоначалник 

23.04.2018 г.                        Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

 Врз основа на член 21, став 1, точка 11 од Статутот на Општина Македонска 

Каменица (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 4/2005 ), а во врска 

со член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М 

број 5/2002), Советот на oпштина Македонска Каменица на 7та седница одржана на 

23.04.2018 година, ја донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОЕКТОТ 

“Светли градови за заедничка иднина” 
" Bright cities for joint future " 

 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се дава согласност за ко-финансирање на проектните 
активности во рамки на проектот" Светли градови за заедничка иднина "  "Bright 
cities for joint future" во износ од 3.000.000,00-денари 
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Член 2 

 Проектот од член 1 предвидува инвестициски мерки за енергетска ефикасност 

на Електрично осветлување на кеј на Каменичка река и истиот ќе се аплицира на 

Вториот објавен повик за проектни предлози од ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за 

прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија - Р. Македонија, 2014TC16I5CB006-2018-

2. 

 

Член 3 

 

 Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина 

Македонска Каменица по одобрување на проектот од страна на ИНТЕРРЕГ-ИПА 

Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија - Р.Македонија 

2014TC16I5CB006 и потпишување на Договор за субвенција со Министерството за 

регионален развој и јавни работи на Р. Бугарија. 

 

 

Член 4 

 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

“Службен гласник на oпштина Македонска Каменица”. 

 

 

Бр.08-897/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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  разработка и спроведување на проектот„Светли 
градови за заедничка иднина“ „Bright cities for joint future“ 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09- 898/1       Градоначалник 

23.04.2018 г.             Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 
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Врз основа на член 21, став 1, точка 11 од Статутот на Општина Македонска Каменица 

(Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 4/2005 ), а во врска со член 

36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М број 

5/2002), Советот на Општина Македонска Каменица на 7та седница одржана на 

23.04.2018 година ја донесе следната: 

 
 

О Д Л У К А 
За разработка и спроведување на проект 
“Светли градови за заедничка иднина” 

" Bright cities for joint future " 
 

Член 1 
 

 Се ОДОБРУВА, Општина Македонска Каменица, по Вториот објавен повик за 
проектни предлози од ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу 
Р. Бугарија-Р. Македонија 2014TC16I5CB006-2018-2, финансирана од Инструментот за 
предпристапна помош, да аплицира како Проектен партнер (PP2) со проектот " Bright 
cities for joint future " / Светли градови за заедничка иднина .Проектот ќе се 
аплицира во Приоритетна оска 1 “Животна средина”, специфична цел 1.1 Заштита на 
животната средина и оддржливо управување со природните ресурси во 
прекуграничниот регион. 
 

Член 2 
 

 Во врска со член 1 од оваа Одлука, Општина Македонска Каменица да ги 
превземе сите активности и мерки за разработка и спроведување на Проектот во 
координација со Општина Белица од Република Бугарија. 
 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во 

“Службен гласник на општина М.Каменица  ".   

 

 
Бр.08-899/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 давање на согласност и право на користење на 
недвижен имот за целите на проектот„Светли градови за заедничка иднина“ 
„Bright cities for joint future“. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-900/1        Градоначалник 

23.04.2018 г.                          Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

    Врз основа на член 21, став 1, точка 11 од Статутот на Општина Македонска 

Каменица (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 4/2005 ), а во врска 

со член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М 

број 5/2002), Советот на општина Македонска Каменица на 7та седницата одржана на 

23.04.2018 година, ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ И ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТОТ 

“Светли градови за заедничка иднина” 
" Bright cities for joint future 

 

Член 1 

 Се ОДОБРУВА, Општина Македонска Каменица да аплицира како Проектен 

партнер (ПП2) со проект  инвестициски мерки “ Светли градови за заедничкиa 

днина –Bright cities for joint future за воспоставување на енергетска ефикасност во 

јавна инфраструктура, заштита на животната средина и оддржливо управување со 

природните ресурси на Вториот објавен повик за проектни предлози од ИНТЕРРЕГ-

ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија и Р.Македонија, 

2014TC16I5CB006-2018-2. 

 

Член 2 

 Се одобрува бесплатно право на користење на недвижен имот  (Катастарска 
парцела - Имотен лист), (К.П.4816/14 - ИЛ бр.580 ), ( КП 4230 –ИЛ бр..589), (КП 4826 –
ИЛ бр.581), ( КП 4229/1 –ИЛ бр..589), ( КП 4816/1 –ИЛ бр..580)  за спроведување на 
целите на проектот  “Светли градови за заедничка иднина”" Bright cities for joint 
future 
 

Член 3 

 Целта на проектот од член 1 на оваа Одлука нема да биде променета во 

период од најмалку 5 (пет) години по завршување на проектот.  

 

 

Член 4 

 Градоначалникот на Општина Македонска Каменица, Р.Македонија и 
Градоначалникот на Општина Белица, Р. Бугарија ќе потпишат Договор за 
партнерство и меѓусебна соработка за реализацијата на проектот “Светли градови за 
заедничка иднина” 
" Bright cities for joint future 
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Член 5 

 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во 

“Службен гласник на Општина М.Каменица  ".   

 

 

Бр.08-901/1                        Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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.09-902/1        Градоначалник 

23.04.2018 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 21 од Статутот на 

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

општина М. Каменица на 7 та седница одржана на ден  23.04.2018 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:  
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1. Наум Стоиловски со адреса на живеење на ул.,,Самоилова,,бр.2/К1-5 во 
Македонска Каменица,  кој бара утврдување на правен статус на бесправен 
објект викенд куќа со барање број Уп1 бр.10-287 од 13.03.2018 година, означен 
како зграда број 1 изграден на КП бр.6572 во м.в.,,Река,, КО Саса, село Саса, 
општина Македонска Каменица. 

2. Јоцо Јовановски со адреса на живеење на ул.,,Рударска,,бр.3/1-20 во 
Македонска Каменица,  кој бара утврдување на правен статус на бесправен 
објект семејна куќа со барање број Уп1 бр.10-286 од 13.03.2018 година, означен 
како зграда број 1 изграден на КП бр.4454 во м.в.,,Павлин Дол,, КО Моштица, 
село Моштица, општина Македонска Каменица. 

3. Диванис Митевски со адреса на живеење на ул.,,Илинденска,,бр.48 во 
Македонска Каменица,  кој бара утврдување на правен статус на бесправен 
објект семејна куќа со барање број Уп1 бр.10-321 од 11.04.2018 година, означен 
како зграда број 1 изграден на КП бр.2419 и 2418 во м.в.,,Јагодинска река,, КО 
Саса, село Саса, општина Македонска Каменица. 

4. Митко Стојиловски со адреса на живеење во село Саса во Македонска 
Каменица,  кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект семејна 
куќа со барање број Уп1 бр.10-315 од 03.04.2018 година, означен како зграда 
број 1 изграден на КП бр.2441 и 2442 во м.в.,,Аризонска маала,, КО Саса, село 
Саса, општина Македонска Каменица. 

5. Дана Илиевска со адреса на живеење во село Косевица во Македонска 
Каменица,  кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект семејна 
куќа со барање број Уп1 бр.10-15 од 11.01.2016 година, означен како зграда 
број 1 изграден на КП бр.1628/1 во м.в.,,маала Станчевски,, КО Косевица, село 
Косевица, општина Македонска Каменица. 

6. Илица Костадиновска со адреса на живеење во село Косевица во Македонска 
Каменица,  кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект семејна 
куќа со барање број Уп1 бр.10-273 од 08.03.2016 година, означен како зграда 
број 5 изграден на КП бр.1632 во м.в.,,маала Стоичовци,, КО Косевица, село 
Косевица, општина Македонска Каменица. 
 

 Советот на општина Македонска  Каменица констатира дека може да се изврши 

проширување на урбаниот плански опфат на населените места  и бесправните објекти 

да се вклопат во идните урбанистички планови. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица. 

 

Бр.08-903/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 усвoјување на  барањето на учениците од III година 

при СОУ “Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица за исплата на парични 

средства во износ од 23.000,00 денари како финансиска помош за реализација 

на завршна екскурзија за учебната 2017/2018 година. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-904/1        Градоначалник 

23.04.2018 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 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

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

М.Каменица на 7та седница  одржана на ден 23.04.2018  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање на учениците  од III година при СОУ “Миле 

Јаневски Џингар” Македонска Каменица за исплата на парични средства  

Член 1 

Советот на oпштина Македонска  Каменица го усвои барањето бр.08-824/1 од 

18.04.2018 година на учениците од III година при СОУ “Миле Јаневски Џингар” 

Македонска Каменица за исплата на парични средства  како финансиска  помош за 

реализација на завршна екскурзија за учебната 2017/2018 година. 

 Барањето  на на учениците од III година при СОУ “Миле Јаневски Џингар” 

Македонска Каменица за исплата на парични средства  е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

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

од 23.000,00 денари на сметката на  Туристичката Агенција “Црво Експрес“ Штип . 
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Член 3 

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

објави во Службен гласник на oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-905/             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 усвoјување на  барањето 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 бр. 08-1949/1 од 21.12.2017 година. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-906/1       Градоначалник 

23.04.2018 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 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

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

М.Каменица на 7 та седница одржана на ден 23.04.2018 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 2018 година бр.08-1949/1 од 21.12.2017 година  

Член 1 

 Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на барањето на ЈП 

„Камена Река“ Македонска Каменица заведено под бр.03-147/1 од 18.04.2018 година за 

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

површини (улици) на територијата на општина Македонска Каменица за 2018 година 

бр.08-1949/1 од 21.12.2017 година.  
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 Барањето на „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 2018 година бр.08-1949/1 од 21.12.2017 година така што точка 5  се менува и гласи : 

5. ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ, ТРОТОАРИТЕ И СЕЛСКИ ПАТИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈАТА ВО М.КАМЕНИЦА 2018 ГОДИНА 

Дополнителен проблем претставува одржувањето на селските патишта од 

наноси и одрони. 

Со цел да се намали опасноста од евентуални непогоди предизвикани од 

обилни врнежи и други временски непогоди, од страна на Ј.П.,,Камена Река” ќе ги 

превземе следните мерки: редовно чистење на наносите и одрони по селските 

патишта, улици, тротоари и чистење на одводните канали со соодветните ресурси на 

територијата на општина М.Каменица. 

Посебен проблем претставува одржувањето на улиците односно 

сообраќајниците во зимски услови, поготово при услови на обилни снежни врнежи 

може да дојде до целосен застој на сообраќајот во општината. 

 Со цел да се намали опасноста од евентуални непогоди во зимскиот период од 

страна на Ј.П.,,Камена Река” ќе ги превземе следните превентивни мерки за заштита . 

Потребна работна рака, механизација и друга опрема и средства ( во границите на 

сопствените можности) за расчисување на снежните намети од улиците и тротоарите. 

 Ја утврдува потребната количина на сол и песок за посипување на улиците и 
тротарите во градот. 

 Го утврдува приоритетот на чистење на улиците и тротоарите. 
 

Напоменуваме дека Ј.П.,,Камена река”  располага со соодветена опрема и 

механизација за расфлување на сол и песок. 

Потребните количини на сол и песок се сместени во кругот на Ј.П. ,,Камена Река”, а 

истите ги обезбедува општина Македонска Каменица. 

Ресурси со кои располагаме се: 

 работници; 
 сол и песок; 
 лопати за рачно чистење; 
 ровокопач; 
 мичиген;    
 трактор; 
 соларка 
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5.1.ЧИСТЕЊЕ НА УЛИЦИТЕ, ТРОТОАРИТЕ И СЕЛСКИ ПАТИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈАТА ВО М.КАМЕНИЦА 2018 ГОДИНА (ЛЕТНО) 

 

 A . МАШИНСКО ЧИСТЕЊЕ НА УЛИЦИТЕ   

         

 

5.2 ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СЕЛСКИ ПАТИШТА во текот на целата година 

 

Ресурси со кои располагаме се: 

 работници; 
 лопати за рачно чистење; 
 ровокопач ЈCB 3X; 
 мини ровокопач JCB 8018; 
 мичиген;    
 трактор; 
 соларка 

 

 

Доколку постојат потреби дополнително ќе се ангажира и дополнителна 

механизација и работна рака.  

 



Службен гласник на ЕЛС М. Каменица бр. 7                                                                                       стр.46 
 

 

А. МАШИНСКО ЧИСТЕЊЕ НА НА СЕЛСКИ ПАТИШТА 

 

Б. РАЧНО ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ 

Ред 

број                                      

 

   

 

Опис на работата        Површина 

    m2 

цена   повторување вкупно 

 

1     ул.Александар Македонски               

        Ринење патеки од снег                   475 5.20 5 12.350.00 

2           Паркот кај црквата  

        Ринење патеки од снег                   800 5.20 5 20.800.00 

3       Парк Вера Јоциќ 

      Ринење патеки од снег                   130 5.20 5 3.380.00 

4       Мостот на река Каменичка 

      Ринење патеки од снег                   200 5.20 5 5.200.00 

5       Паркинг кај амбуланта 

      Ринење патеки од снег                   1100 5.20 5 28.650.00 

6       Паркинг пред поштата 
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Вкупно  =    82.548,00 денари 

      За потребите за одржување да се контактира со следните работници:  

- Одговорно лице  
ВД Директор на ЈП Камена река Влатко Андоновски  тел. 078 485 110 

- Раководител на механизација Митко Анастасовски   тел. 078/ 304  838 
         

  Контрола на извршените работи ќе вршат од страна на службите на општина 

Македонска Каменица и Градоначалникот. 

           Средствата за финансирање на програмата за јавна чистота ќе се финансира 

од буџетот на ЕЛС. Мак.Каменица 

 

                                                         Член 3 

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

Службен гласник на Општина М.Каменица. 

 

Бр.08-907/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 Oдлука 

1. Се прогласува Одлуката за основање на Совет на млади на општина 

Македонска Каменица. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-908/1        Градоначалник 

23.04.2018 г.                       Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

      Ринење патеки од снег                   300 5.20 5 7.800.00 

7       Пристап кон контејнерите 

      Ринење патеки од снег                   420 5.20 2 4.368.00 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.5/2002) и Статутарната Одлука за измена и дополнување 

на Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица 

бр.19/2014 од 28.10.2014 година), Советот на oпштина Македонска Каменица на 7та 

седница одржана на ден 23.04.2018  година донесе: 

О Д Л У К А 

За основање на Совет на млади на oпштина Mакедонска Каменица 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со оваа Одлука се уредува основањето на Советот на млади на општина 

Mакедонска Каменица  (во натамошниот текст Совет на млади), делокругот на работа, 

составот и постапка за избор на членови, мандатот на членовите, начинот на 

работата, облици на соработка со други органи во општината и други прашања од 

значење за работата на Советот на млади. 

Член 2 

Советот на млади е советодавно тело  на општина Mакедонска Каменица  кој 

се основа со цел активно вклучување на младите во јавниот живот на општината. 

 

Член 3 

Млади, во смисла на оваа одлука се државјани на Република Македонија со 

место на живеење во општина Mакедонска Каменица  на возраст од 15 до 30 години.  

 

II. ОСНОВАЊЕ НА СОВЕТ НА МЛАДИ 

 

Член 4 

Одлуката за основањето на Совет на Млади ја донесува Советот на општината 

врз основа на позитивните законски прописи.  

 

III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА СОВЕТ НА МЛАДИ 

Член 5 

 

Советот на млади во општината ги врши следните работи: 

- расправа на седници на Советот на млади за прашања значајни за 

нивната работа; 

- расправа за прашања за кои се расправа на Советот на општината, а 

се од интерес за работата на младите; 

- предлага на  Советот на општината одлуки, програми и други акти од 

значење за младите во општината; 

- му предлага на Советот на општината да расправа за прашања кои 

се  од значење за унапредување на положбата на младите и 

решавање на наведените прашања; 

- му дава мислење на Советот на општината за конкретни одлуки кои 

треба да ги донесе; 

- соработува во изработката на акти за млади донесени од страна на 

општината; 
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- изработува извештаи до надлежните органи за проблемите на 

младите, а по потреба предлага донесување на програми за 

отстранување на настанатите проблеми и подобрување на 

положбата на младите на локално ниво;  

- се грижи за информираноста на младите за сите прашања значани 

за унапредување на  положбата на младите; 

- ја поттикнува меѓусебната соработка и размена на искуства со 

младите од други општини; 

- предлага на Советот на општината финансиски план за остварување 

на програмите за работа на Советот на млади; 

- по потреба повикува претставник од Советот на општината на своите 

седници; 

- врши и други работи од интерес за младите. 

 

IV. СОСТАВ И ПОСТАПКА  ЗА  ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

МЛАДИ 

 

Член 6 

Советот на млади го сочинуваат  пет  члена. 

Советот на општината покренува постапка за избор на членови на  Советот на  

млади со распишување на јавен повик. 

Кандидатите за членови на Советот на млади ги предлагаат: Невладини 

организиации и Здруженија на млади, ученички совети, студентски совети и други 

регистрирани облици на организирање на младите. 

Врз основа на писмените предлози од предлагачите, Комисијата за мандатни 

прашања, избори и именувања дава предлог на Советот на Општината кој  ги избира и 

ги разрешува членовите на Советот на млади. 

Советот на млади од своите редови избира претседател, со мандат од 2 години 

без можност за повторен избор. 

Претседателот на Советот на млади ги свикува и раководи со седниците на 

Советот на млади во општината, се грижи за организацијата и работата на Советот на 

млади. 

 

V. МАНДАТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА  СОВЕТ НА МЛАДИ 

Член 7 

 

Мандатот на членовите на Советот на млади трае две  години.  

Советот на општината може да разреши член на Советот на млади пред 

истекот на мандатот: 

- на лично барање,  

- ако наполни 30 години живот,  

- ако неоправдано отсуствува од три по ред седници на Советот на млади 

и 

- ако со правосилна судска пресуда е осуден на безусловна казна затвор 

во траење подолго од шест месеци 
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VI. НАЧИН НА РАБОТА НА СОВЕТ НА МЛАДИ 

Член 8 

Советот на млади одржува редовни седници по потреба, но најмалку еднаш на 

два месеци.  

Седниците ги свикува и со нив заседава претседателот на Советот на млади.  

Претседателот на советот е должен да свика вонредна седница на советот на 

млади со предлог од најмалку 1/3 од членовите на Советот на млади.  

Седниците се јавни. 

Член 9 

Советот на млади ги донесува одлуките со мнозинство гласови од присутните, 

но не помалу од 1/3 од вкупниот број на членови 

Членот на Советот на младите не може да учествува во процесот на 

одлучувањето за  прашања во кои тој или неговиот брачен другар или роднина до втор 

степен странична линија има финансиски или  друг интерес.  

 

Член 10 

Советот на млади го претставува и застапува претседателот на Советот на 

млади. 

 

Член 11 

Советот на млади учествува во работата на седниците на Советот на општина 

Mакедонска Каменица  за поедини прашања, но без право на одлучување.  

 

Член 12 

Советот на млади може да формира постојани и повремени работни тела  за 

потесни кругови на делување, за организирање форуми, трибини и работилници за 

поедини возрасни групи на млади или за сродни видови на проблеми кои ги 

загрижуваат младите.  

 

Член 13 

Начинот на работа на Советот на млади, изборот на претседател и заменик 

претседател поблиску се уредува со Деловник за работа кој го донесува Советот на 

млади. 

Деловникот за работа Советот на млади го донесува  со мнозинство гласови од 

вкупниот број на  членови на Советот на млади.  

 

VII. ОБЛИЦИ НА СОРАБОТКА 

 

Член 14 

Советот на млади донесува Програма за работа на  Советот на млади и ја 

доставува до Советот на општината за секоја календарска година. 

Програмата ги содржи следните активности:  

- учество во креирањето и следење на локалната програма за работа на 

младите;  

- соработка со другите советодавни тела во Република Македонија и странство;  

- консултирање со младински организации за теми значајни за младите;  

- соработува со телата во општината во политиката кон младите;  
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Програмата содржи и останати активности, значајни за работата на Советот на 

млади  и подобрување на положбата на младите;  

Програмата за работа, Советот на млади ја донесува со мнозинство гласови од од 

вкупниот број на  членови на Советот на Млади.  

Програмата за работа се доставува на одобрување до Советот на Општината, 

најдоцна до 30 Ноември во тековната година, за наредната година.  

Советот на млади поднесува полугодишни извештаи за својата работа до Советот 

на Општината. 

 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 15 

Со влегувањето во сила на оваа Oдлука престанува да важи Решението  за 

избор на членови на совет на млади  на  општина Mакедонска Каменица  бр.08-180/1 

од 30.01.2015 година. 

 

Член 16 

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

гласник на Општина М.Каменица. 

 

Бр.08-909/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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  во износ од 30.000,00 денари на  Рада Мирчевска  од  с.Дулица 

општина Македонска Каменица.   

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 

Бр.09- 910/1                                                           Градоначалник 

23.04.2018 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 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

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

М.Каменица на 7 та седница одржана на ден 23.04.2018  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр. 08-803/1 од 

16.04.2018  година на Рада Мирчевска с.Дулица општина  Македонска Каменица за 

одобрување на   парични  средства за лекување.     

 Барањето на  Рада Мирчевска е составен дел на оваа Одлука. 

 

                                                        Член 2 

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства 

во износ од 30.000,00 денари на сметката на  Рада Мирчевска   од с.Дулица  општина 

Македонска Каменица.                  

                                                      Член 3 

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

објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

 

Бр.08-911/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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  во износ од 30.000,00 денари на  Бeна Митева  од  с.Цера општина 

Македонска Каменица.   

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 

Бр.09-912/1                                                            Градоначалник 

23.04.2018 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 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

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

М.Каменица на 7 та седница одржана на ден 23.04.2018  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр. 08-802/1 од 

16.04.2018  година на Бена Митевска с.Цера општина  Македонска Каменица за 

одобрување на   парични  средства за лекување.     

 Барањето на Бена Митевска  е составен дел на оваа Одлука. 

                                                        Член 2 

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства 

во износ од 30.000,00 денари на сметката на Бена Митевска  од с.Цера  општина 

Македонска Каменица.                            

                                                        Член 3 

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

објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

 

Бр.08-913/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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 во износ од 30.000,00 денари на  Мартин Ристовски  од Македонска 

Каменица.   

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-914/1                                                           Градоначалник 

23.04.2018 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 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

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

М.Каменица на 7та седница одржана на ден 23.04.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр. 08-801/1 од 

16.04.2018 година на Мартин Ристовски од Македонска Каменица за одобрување на  

парични средтва  за учество на Европска олимпијада по физика кој ќе се одржи во 

Моска - Русија.   

Барањето на  Мартин Ристовски  е составен дел на оваа Одлука. 

                                                        Член 2 

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

од 30.000,00 денари на сметката на  Мартин Ристовски  од Македонска  Каменица.                      

                                                      Член 3 

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

објави во Службен гласник на Општина М.Каменица. 

Бр.08-915/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 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 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  во износ од 30.000,00 денари на  Денко Стоиловски  од  с.Саса 

општина Македонска Каменица.   

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 

Бр.09-916/1                                                            Градоначалник 

23.04.2018 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 21 од Статутот на Oпштина М.Каменица 

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

М.Каменица на 7 та седница одржана на ден 23.04.2018  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање за исплата на парични средства  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр. 08-869/1 од 

23.04.2018  година на Денко Стоиловски од  с.Саса општина  Македонска Каменица за 

одобрување на   парични  средства за лекување.     

 Барањето на Денко Стоиловски   е составен дел на оваа Одлука. 

                                                        Член 2 

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства 

во износ од 30.000,00 денари на сметката на Денко Стоиловски   од с.Саса  општина 

Македонска Каменица.                 

                                                      Член 3 

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

објави во Службен гласник на општина М.Каменица. 

Бр.08-917/1             Совет на oпштина М.Каменица            
23.04.2018 г.          Претседател                             
М.Каменица                                                             Иван Кузмановски с.р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


