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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 измена
на Одлуката за
Буџетот на општина
Македонска Каменица за 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-427/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 28 став 1 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа( “Службен весник на Р.Македонија” бр.
61/2004,96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/15), Советот на општина Македонска
Каменица на 5та седница одржана на ден 22.02.2018 година донесе:
О Д Л У К A
За измена на Одлуката за Буџетот на општина Македонска Каменица за 2018 година
Член 1
Одлуката за Буџетот на општина Македонска Каменица за 2018 година бр.081941/1 од 21.12.2017 година (“Службен гласник на општина М.Каменица” бр.3/2017) се
менува така што:
- во член 1 наместо зборот „остварени“ треба да стои зборот „планирани“ и
-во делот IV Финансирање наместо 0 (нула) треба да стои -4.500.000,00 денари.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-428/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
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 од 01.01.2017 година до
31.12.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-429/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р

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 5 та седницата одржана на ден 22.02.2018 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на Квартален извештај
Член 1
Советот на Oпштина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај за
извршување на
Буџетот на oпштина Македонска Каменица за 01.01.2017 година до
31.12.2017 година.
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на oпштина Македонска Каменица
за период 01.01.2017 година до 31.12.2017 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.08-430/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
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 измената и допoлнувањето на
Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина
Македонска Каменица за 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-431/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015) и член 21
од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“
бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на 5та седницата одржана на ден
22.02.2018 година донесе:
ОДЛУКА
За измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички
планови на подрачјето на општина Македионска Каменица за 2018 година.
Член 1
Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина
Македионска Каменица за 2018 година заведена под бр.08-257/1 од 31.01.2018 година
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2018 од 31.01.2018 година ), се
менува и дополнува така што :
Во делот 4. Локална урбанистичко планска документација по ставот 3 се додава
нов став 4 кој галси:
-Локална урбанистичко планска документација за изградба на кула и технички
објекти за детекција и превенција на шумски пожари.

По делот 5. Проекти за инфрастуктура се додава нов дел кој гласи:
6.Архиетeктонско урбанистички проект за изградба на кула и технички објекти
за детекција и превенција на шумски пожари за дел од (КП бр.2129 и КП бр.1871 КО
Саса)
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Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-432/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
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 на Годишен Извештај за исплатени
парични средства за новороденчиња за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-433/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица
(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на Општина
Македонска Каменица на 5та седницата одржана на ден 22.02.2018 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Годишен извештај за исплатени парични средства за
новороденчиња за 2017 година

Член 1
Советот на oпштина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за
исплатени парични средства за новороденчиња за 2017 година.
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Годишниот извештај за исплатени парични средства за новороденчиња за
2017 е составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-434/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
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 на измената на Правилникот за правото
на користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична
помош бр.08-1656/1 од 31.10.2013 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-435/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р

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 5 та седницата одржана на ден 22.02.2018 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на измена на Правилникот за правото на користење, начинот
и висината на одредување на еднократна парична помош
бр. 08-1656/1 од 31.10.2013
Член 1
Во Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување
на еднократна парична помош бр.08-1656/1 од 31.10.2013 година („Службен гласник
на општина Македонска Каменица“ бр. 7/13 од 31.10.2013 година ) во членот 7 став 1
алинеја 3 зборовите „под 30.000,00 денари се бришат.
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Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на oпштина М.Каменица.

Бр.08-436/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
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 редовно ажурирање на “Процена на загрозеност на
подрачјето на општина Македонска Каменица од сите ризици и опасности”.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-437/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменова с.р

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за управување со кризи („Службен
весник на Република Македонија“ бр.29/2005, 36/2011, 41/2014 и 104/20150) член 14
став 1 од Уредбата за Методологија за изработка на процената за загрозеноста на
безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности(„Службен весник
на Република Македонија“ бр. 13/2011), член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на
општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот
на општина М.Каменица на 5 та седницата одржана на ден 22.02.2018 година донесе:
О Д Л У К А
За редовно ажурирање на “Процена на загрозеност на подрачјето на општина
Македонска Каменица од сите ризици и опасности”
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Македонска Каменица го задолжува
Регионалниот центар за уравување со кризи Делчево да ги започне активностите за
редовно ажурирање на “Процена на загрозеност на подрачјето на општина
Македонска Каменица од сите ризици и опасности” донесена од стана на Советот на
општина македонска Каменица со Одлука бр.07-1934/1 од 26.12.2014 година.
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Член 2
Oдлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр.08-438/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
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 на измена во Одлуката за усвојување на
барањето на Ловно друштво “Македонска Каменица-Саса” Македонска
Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица
Бр.09-439/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р

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 5 та седницата одржана на ден 22.02.2018 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на измена на Одлуката за усвојување на барањето на Ловно
друштво „Македонска Каменица- Саса“ Македонска
бр. 08-227/1 од 31.01.2018 година
Член 1
Во Одлуката за усвојување на барањето на Ловно друштво „Македонска
Каменица- Саса“ Македонска бр. 08-227/1 од 31.01.2018 година („Службен гласник на
општина Македонска Каменица“ бр. 4/18 од 31.01.2018 година ) во членот 1 став 1
зборот „ 35.000,00 денари се заменува со зборот 85.0000 денари.
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Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на oпштина М.Каменица.

Бр.08-440/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
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 на барање 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.09-441/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р

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 5 та седницата одржана на ден 22.02.2018 година донесе:
О Д Л У К А
За усвојување на барање
Член 1
Советот на oпштина Македонска Каменица го усвои барањето бр.08-369/1 од
16.02.2018 година на ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за исплата на парични
средства во износ од 500.000,00 денари за покривање на трошоците за превоз на
деца од пред училишна возраст од селските средини.
Барањето на ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица е составен дел на оваа
Одлука.
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Член 2
ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица има обврска за наведената услуга да
спроведе постапка за јавна набавка на услуги согласно Законот за јавни набавки. По
спроведување на постапката ЈОУДГ „Бамби“ да достави до општина Македонска
Каменица копија од целокупното досие за набавката.
Од Буџетот на oпштина Македонска Каменица ќе се исплаќаат месечно
парични срадства на сметката на ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица по доставена
фактура и доказ за извршена услуга (испратница).
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на oпштина М.Каменица.
Бр.08-442/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
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 на Верка Стојковска од Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.09-443/1
Градоначалник
22.02.2018 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 Општина
М.Каменица на 5 та седницата одржана на ден 22.02.2018 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. 08-364/1
од15.02.2018 година на Верка Стојковска од Македонска Каменица за одобрување на
парични средства за лекување.
Барањето на Верка Стојковска е составен дел на оваа Одлука.
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Член 2
Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства
во износ од 30.000,00 денари на сметката на Верка Стојковска
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.08-444/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
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 на Душанка Соколовска од Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.
Бр.09-445/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Градоначалник
Соња Стаменкова с.р

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 Општина
М.Каменица на 5 та седницата одржана на ден 22.02.2018 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. 08-361/1
од15.02.2018
година на Душанка Соколовска од с.Цера општина Македонска
Каменица за одобрување на парични средства за лекување.
Барањето на Душанка Соколовска е составен дел на оваа Одлука.
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Член 2
Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични срадства
во износ од 30.000,00 денари на сметката на Душанка Соколовска 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.08-446/1
22.02.2018 г.
М.Каменица

Совет на oпштина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски с.р

