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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 завршна сметка  на Буџетот на  општина 

Македонска Каменица за 2017 година.  

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-572/1        Градоначалник 

13.03.2018 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 6 та седница одржана на ден 13.03.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на завршна сметка на Буџетот на општина Македонска 

Каменица за 2017   година  

Член 1 

Советот на општина Мaкедонска  Каменица ја усвои  завршната  сметка на Буџетот 

на општина Македонска Каменица за 2017 година  

 Завршната  сметка на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2017 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 Oпштина М.Каменица. 

 

 

Бр.08-573/1                  Совет на oпштина М.Каменица            
13.03.2018 г.          Претседател                             
М.Каменица                                                             Иван Кузмановски с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на Р.Македонија“ број 5/2002) и член 33 точка 1 од Законот за финансирање на ЕЛС 

(,,Службен весник на Р.Македонија“ број 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 

192/2015) ,Советот на општина Македонска Каменица на 6 TA седница одржана на ден  

13.03.2018 година донесе: 

 

ЗАВРШНА СМЕТКА  ЗА 2017 ГОДИНА 

ЗА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

 

1.Општ дел  

                                                      Член 1 

 Завршната сметка  на општина Македонска Каменица за 2017 година се состои од: 

 

                                                                                            Планирано                                 Остварено 
   
I.ВКУПНИ ПРИХОДИ                                                           316.009.521 212.006.982 

Даночни приходи 20.465.500 9.653.961 
Неданочни приходи 17.950.000                                2.985.096           
Капитални приходи            163.000.000 100.272.573 
Приходи од дотации 70.414.521 65.998.000 
Трансфери 23.555.500 19.447.454 
Приходи од донации              20.624.000  13.649.898 
   
II.ВКУПНИ РАСХОДИ            346.109.521 219.749.755 

Од утврдени намени            346.059.521 219.749.755 
Резерви                    50.000 0 
   
III.ДЕФИЦИТ -30.100.000 -7.742.773 

IV.ФИНАНСИРАЊЕ 30.100.000 7.742.773 

Прилив 30.100.000 7.742.773 
   Приливи од домашни заеми              30.100.000 9.242.497 
   Приливи од странски заеми 
 

  

   Депозити                                  -1.499.724 
   
Одлив                0 0 
Отплата на главница                       0 0 
                                

                                                                      Член 2  

 

Планираните приходи и приливи по извори и видови и расходи и одливи по основни 

намени,се искажува во Билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на Буџетот 

на општина  Македонска Каменица како што следува: 
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Салдото на сите сметки на Буџетот на општина Македонска Каменица на 31.12.2017 

година изнесува 9.794.485,00 денари  :  

Салдото на 31.12.2017 година :                                 

Салдо на основен буџет :                                                                                             1.734.855 

Салдо на сметка дотации :                                                                                           7.662.557 

Салдо на сметка самофинансирачки активности:                                                        397.073 

Салдо на сметка донации :                                                                                                        0 

Салдо на сметка кредити:                                                                                                          0 

Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи на сметката основен буџет во 

износ од 1.734.855,00 денари се пренесува како приход на основниот буџет на општина 

Македонска Каменица за 2018 година. 

Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи на сметката за наменски 

дотации во износ од 7.662.557,00 денари се пренесува како приход на буџетот на наменски 

дотации на општина Македонска Каменица за 2018 година. 

Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи на сметката за 

самофинансирачки активности во износ од 397.073,00 денари се пренесува како приход на 

буџетот на самофинансирачки активности за 2018 година. 

Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи на сметката за донации во 

износ од 0  денари се пренесува како приход на буџетот на сметката за донации за 2018 

година. 

Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи на сметката за кредити во 

износ од 0 денари се пренесува како приход на буџетот на сметката за кредити за 2018 

година. 

 

 

                                                                    Член 3 

Планираните и остварените приходи по извори и видови ,односно планираните и 

извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи 

на завршната сметка на општина Македонска Каменица за 2017 година и тоа како што 

следува: 
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                                                               Член 4  

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локална самоуправа 

Македонска Каменица за 2017 година се прикажуваат расходите по 

програми,потпрограми,по сметки и ставки. 

 

                                                             Член 5 

Општиот дел на Завршната сметка на општина Македонска Каменица за 2017 година се 

објавува во ,,Службен гласник на општина Македонска Каменица “. 

 

 

Број  08-573/1                                                         Совет на општина Македонска Каменица 
13.03.2018                                                                                     Претседател                          
М.Каменица                                                                          Иван Кузмановски ср 
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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 Годишен финансов извештај на  општина 

Македонска Каменица за 2017 година.  

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-574/1       Градоначалник 

13.03.2018 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  6 та седницата одржана на ден 13.03.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на Годишен финансов  извештај  на општина Македонска 

Каменица за 2018  година  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот финансов  извештај  

на општина Македонска Каменица за 2017 година 

Годишниот финансов  извештај  на општина Македонска Каменица за 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.08-575/1                Совет на oпштина М.Каменица            
13.03.2018 г.      Претседател                             
М.Каменица                                                             Иван Кузмановски  с.р 
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       РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

     ЕЛС МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
                                ул. „Каменичка“ бб – Македонска Каменица тел./факс: 033 432 741 

e-                                 opstina@makedonskakamenica.gov.mk ; www.makedonskakamenica.gov.mk 

 

 

   Бр. 08-457/1 

   26.02.2018 

    

 

ПРЕДМЕТ: Годишен извештај за  општина Македонска  Каменица за 2017 година 
 
 

Буџет  и Одлука за извршување на Буџетот за 2017 година за општина 
М.Каменица 

 
           Буџетот на општина М.Каменица за 2017 година беше донесен од страна на Советот 
на Општина М.Каменица со архивски број 08-2289/1 на 16.12.2016 година, согласно 
законските прописи, односно согласно Законот за финансирање на ЕЛС  (Сл. Весник на РМ  
бр.61/2004, 96/2004,67/2007,159/2009,47/2011 и 192/2015), Законот за локална самоуправа 
(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и Буџетскиот циркулар – насоките за изготвување на буџетите 
на ЕЛС од Министерство за финансии. 
            Буџетот на општината претставува годишен план за финансирање на функциите и 
обврските на ЕЛС, а се состои од годишна проценка на приходите по видови и трошоците 
по намени и е единствен и истиот ги опфаќа планираните расходи за финансирање на 
потребите на Советот на општината, Градоначалникот, Општинската администрација и 
пооделни програми прикажани по ставки и подставки. 
 Буџетот на општина М.Каменица за 2017 година и Одлуката за извршување на 
буџетот се усвоени на Седницата на Совет број 08-2289/1  на ден  16.12.2016 година. 
 
 
 
1.1 Надлежности 

Општината самостојно во рамките на законот и статутот ги врши работите од јавен 
интерес, од локално значење утврдени од законот за локална самоуправа или со друг 
закон. 
Надлежности односно работи од јавен интерес од локално значење се: 

- Урбанистичко планирање, издавање одобрение за градење од локално значење, 
уредување на просторот и градежно земјиште; 

- Заштита на животната средина и природа, со превземање мерки за заштита и 
спречување од загадување на водата,воздухот и земјиштето; 

- Локален економски развој, 
- Комунални дејности – снабдување со вода за пиење, пречистување на отпадни 

води, јавно осветлување, одржување на јавна чистота, собирање отпад, изградба, 
одржување и реконструкција на локални патишта и улици; 

- Култура – подршка на културни установи и проекти; 
- Образование, основање, финансирање и администрирање на училишта со 

соработка на централната власт; 
- Социјална и детска заштита, изградба и одржување на детски градинки и домови за 

стари лица и лица со посебни  потреби; 
- Здраствена заштита, односно управување со мрежата на јавни здравствени 

организации, превентивни активности, надзор над заразни болести; 
- Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од природни непогоди; 
- Противпожарна заштита со територијалните противпожарни единици; 



Службен гласник на ЕЛС М. Каменица број 6                                                                           стр.34 

 

 

- Надзор над работите од нејзината надлежност. 
 
1.2 Организација 
Органи на општината се: 

- Совет на општина 
- Градоначалник 

 
Совет 

 
 Советот на општината е претставнички орган на граѓаните кој го сочинуваат 
претставници – советници, избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно 
гласање. Мандатот на членовите на советот трае 4 години. Претседателот на советот се 
избира од редот на членовите на советот со мандат од 4 години,кој ќе добие мнозинство 
гласови од вкупниот број на членови. 
 Советот ги врши следниве работи: 

- Го донесува статутот на општината и други прописи; 
- Донесува буџет на општината  и годишна сметка; 
- Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на 

општината во рамки утврдени со закон; 
- Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот на општината и годишната 

сметка; 
- Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината; 
- Врши и други работи утврдени со закон. 

 
Градоначалник  

 
 Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно 
гласање за период од 4 години. 
Градоначалникот ги врши следните работи: 

- Ја претставува и застапува општината; 
- Ја контролира законитоста на прописите на советот; 
- Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот; 
- Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста 

на општината; 
- Избира директори на јавните служби кои што се основани од општината врз основа 

на јавен конкурс; 
- Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската 

администрација ; 
- Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на 

општинската администрација; 
- Врши други работи утврдени со статутот и законот. 

 
Администрација 

 
 Администрацијата на општината е задолжена за извршување на работите во 
рамките на општината. Вработените во општинската администрација кои вршат стручни, 
нормативно – правни, извршни, управно – надзорни работи и решаваат управни работи 
имаат статус на државни службеници. За нивното вработување, права и должности, систем 
на плати и надоместоци, одговорности,оценување и престанок на работниот однос се 
применуваат одредбите од Законот за државни службеници. 
 
 
 
 
 
 
 



Службен гласник на ЕЛС М. Каменица број 6                                                                           стр.35 

 

 

2. ЗАВРШНА СМЕТКА – БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
2.1 Приходи на Општина Македонска Каменица за 2017 година 
 
 Од планираните приходи вкупно 346.109.521 денари во Буџетот на Општина 
М.Каменица за 2017 година се остварени вкупно 221.818.441 денари. 
 

ОСНОВЕН БУЏЕТ ЗА 2017  

Приходи  Планирани Реализирани 

Даночни приходи  20.465.500 9.653.961 

Неданочни приходи 17.950.000 2.985.096 

Капитални приходи 163.000.000 100.272.573 

Трансфери и донации 114.594.021 99.664.314 

ВКУПНО: 346.109.521 221.818.441 

 
 

БУЏЕТ НА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА ЗА 2017 ГОДИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

Приходи                Планирани              Реализирани  

Дотации 70.414.521 65.998.000 

ВКУПНО: 70.414.521 65.998.000 

 
 

БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА – 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

Приходи             Планирани             Реализирани  

Приходи од самофинансирачки 
активности 

6.500.000 2.451.376 

ВКУПНО 6.500.000 2.451.376 

 
 

БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ ЗА 2017 ГОДИНА- РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

Приходи Планирани Реализирани 

 Приходи од сметка на донации       20.624.000          14.218.860 

ВКУПНО        20.624.000          14.218.860 

   
 

БУЏЕТ НА КРЕДИТИ ЗА 2017 ГОДИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

Приходи Планирани Реализирани 

 Приходи од сметката на кредити 30.100.000 9.242.497 

ВКУПНО          30.100.000             9.242.497 
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а ) Даночни приходи 
 Даночните приходи во 2017 година се остварени во износ од  9.653.961,00 денари,  
при што нивниот распоред по видови на даночниот приход е даден табеларниот приказ:  
 
Основен буџет за 2017 – реализација  
 

Приходи  Планирани  Реализирани  

Данок од доход, добивка и 
капитална добивка 

 1.508.000 1.125.785 

Даноци на имот   3.250.000 2.395.243 

Даноци на специфични услуги  15.700.000 6.132.933 

Такси на користење или дозволи за 
вршење на дејности 

         7.500 0 

ВКУПНО: 20.465.500 9.653.961 

 
б )  Неданочни приходи  
 
 Неданочните приходи во вкупниот буџет на ЕЛС М.Каменица за 2017 година се 
остварени во износ од   533.720,00 денари, при што нивниот распоред по видови на 
неданочниот приход е даден во табеларниот приказ во следните табели: 
 
 
Основен буџет за 2017 година – реализација  
 

Приходи  Планирани  Реализирани  

Глоби, судски и административни 
такси 

2.000.000  327.005 

Такси и надоместоци  500.000  110.546 

Други владини услуги  250.000      0 

Други неданочни приходи 8.700.000   96.169 

ВКУПНО: 11.450.000 533.720 

 
 
в ) Трансфери 
 
 Трансферите од вкупниот буџет на ЕЛС М.Каменица за 2017 година се остварени во 
вкупен износ од   денари, при што нивниот распоред по видови на трансфери во пооделни 
буџети е даден во следните табели: 
 
 

Приходи Планирани Реализирани 

Трансфери  од други нивоа на власт          23.555.500       19.447.454 

ВКУПНО          23.555.500       19.447.454 

 

 

г ) Капитални приходи за 2017 година се планирани и реализирани во следниот 
износ: 
 

Приходи Планирани Реализирани 

Трансфери од други нивоа на власт          163.000.000        100.272.573 

ВКУПНО:         163.000.000        100.272.573 
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Расходи на општина М.Каменица за 2017 година по програми и потпрограми 

Планирани расходи во буџетот на општина Македонска Каменица за 2017 година 
беа во вкупен износ од 346.109.521 ,а реализирани се 219.749.755 денари. 

Буџетот на општина М.Каменица за 2017 година се состои од 16 програми и 23 
потпрограми и тоа: 

 

ПРОГРАМИ: ПОТПРОГРАМИ: 

А0-Совет на општина Македонска 
Каменица 

А00-Совет на општина Македонска 
Каменица 

Д0-Градоначалник на општина 
Македонска Каменица  

Д00-Градоначалник на општина 
Македонска Каменица  

Е0-Општинска Администрација Е00-Општинска администрација 

ЕА-Капитални трошоци на општината ЕАА-Изградба на мостови, згради, 
уредување на кеј на река Каменичка  

ЕА0-Капитални трошоци на општината  

Ф1-Урбанистичко планирање Ф10-Урбанистичко планирање 

ФА- Уредување на градежно земјиште ФАА-Изградба на индустриска зона  

Г1- Локален економски развој Г10-Поддршка на локален економски 
развој 

Ј3-Јавно осветлување Ј30-Јавно осветлување 

Ј4-Јавна чистота Ј40-Јавна чистота  

 

 

 

ЈД-Изградба и реконструкција  на локални 
патишта и и улици 

 

 

ЈД0-Изградба и реконструкција на 
локални патишта и улици  

ЈДА-Изградба и реконструкција на улици 

во Македонска Каменица  

ЈДБ-Изграда и реконструкција на локални 
патишта во Македонска Каменица 

ЈДЦ-Реконструкција на тротоари 

ЈГ-Изградба на системи за 
водоснабдување  

 

ЈГ0-Изградба на системи за 
водоснабдување  

ЈГА-Реконструкција на градска водоводна 
мрежа 

ЈИ-Изградба на системи за одведување и 
прочистување  на отпадни води 

 

ЈИ0-Изградба на системи за одведување 
и пречистување на отпадни води 

ЈИА-Собирање и пречистување на 
отпадни води 
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К4-Културни манифестации и творештво К40-Културни манифестации и творештво 

КА0-Културни манифестации и творештво 

(капитални трошоци) 

Н1-Основно образование Н10-Основно образование 

Н2-Средно образование Н20-Средно образование 

В1-Детски градинки В10-Детски градинки 

 

 

 
Извештај за расходите по програми на завршната сметка на општина М.Каменица за 2017 
година 
 

А0 Совет на општина М.Каменица   

 401 Основни плати 1.440.000 558.724 

404 Надоместоци 1.300.000 502.849 

413 Тековна резерва      50.000      0 

 Вкупно: 1.490.000 558.724 

 
 
 

Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во 
програмата Д0, потпрограмата Д00 – Градоначалник во 2017 година реализирани се  
1.431.102,00 денари. Исплатени се средства по следните основи: 
-основни плати 
-придонеси за социјално осигурување 
-патни и дневни расходи кои опфаќаат патни трошоци 
-социјални надоместоци кои опфаќаат исплати за новороденчиња и еднократна парична 
помош 
 

Д0 Градоначалник   

 401 Основни плати 1.000.000 744.075 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

378.000 254.662 

420 Патни и дневни расходи 40.000 8.365 

464 Разни трансфери 10.000 0 

471 Социјални надоместоци 600.000 424.000 

 Вкупно:  2.028.000 1.431.102 

 
 
 
 
 Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во 
програмата Е0, потпрограма Е00 – Општинска администрација реализирани се 
31.503.979,00 денари. Исплатени се средства по следните основи: 

- Основни плати 
- Придонеси за социјално осигурување  
- Патни и дневни расходи кои опфаќаат дневни и патни трошоци 
- Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт кои опфаќаат трошоци за 

електрична енергија , поштенски услуги, телефон, горива и масла, регистрација на 
моторни возила, транспорт на луѓе. 
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- Материјали и ситен инвентар кои опфаќаат трошоци за канцелариски материјали, 
списанија и весници, прехранбени продукти и пијалоци, хигиена, материјали за 
поправки, резервни делови и др. Материјали. 

- Поправки и тековно одржување кои опфаќаат трошоци за одржување на софтвер и 
друга опрема. 

- Договорни услуги кои опфаќаат исплати по банкарска провизија, осигурување, 
правни услуги, судски такси, копирање и печатење и други договорни услуги. 

- Други тековни расходи кои опфаќаат трошоци за членарини, репрезентација, 
семинари, огласи и др.оперативни расходи. 

- Привремени вработувања трошоци за ангажирани лица преку агенција за 
привремени вработувања 

- Разни трансфери 
- Купување на опрема 
- Вложувања 
- Отплата на финансиска позајмица 

 

Е0 Општинска администрација  

 401 Основни плати 11.700.000 8.721.788 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

  5.950.000 3.252.356 

420 Патни и дневни расходи    300.000       32.840 

421 Комунални услуги,греење и 
комуникација 

 6.055.000 3.457.485 

423 Материјални и ситен 
инвентар 

1.067.000 876.290 

424 Поправки и тековно 
одржување 

  635.000 498.409 

425 Договорни услуги 3.796.000 3.146.918 

426 Други тековни расходи 2.850.000 1.768.361 

427 Привремени вработувања 3.500.000 3.205.062 

464 Разни трансфери 12.150.000 5.621.467 

463 Трансфер до невладини 
организации 

1.200.000 699.997 

480 Купување на опрема и 
машини 

4.400.000 198.394 

485 Вложување во нефинансиски 
средства 

     50.000    24.612 

 Вкупно : 53.653.000 31.503.979 

 
 
Програма ЕА0 – капитални трошоци на општината за 2017 година реализирани средства 
има во износ од  17.759.365,00 денари. 
 

ЕА Капитални трошоци  

 482 Други градежни објекти 30.000.000 17.759.365 

 
 
 
Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата Ф1, 
потпрограма Ф10 – Урбанистичко планирање   извршени се   253.093,00 денари. Исплатени 
се средства по следните основи : 
 

Ф10 Урбанистичко планирање  

 425 Договорни услуги 2.400.000 253.093 
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Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата ФА, 
потпрограма ФАА- Изградба на индустриска зона  нема реализација а планирани средства 
биле во вкупен износ од 5.000.000 денари 
 
 Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата Г1, 
потпрограма Г10-Подршка на локален економски развој нема реализација а планирани 
средства имало во вкупен износ од 400.000,00 денари. 
 
Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата Ј3, 
потпрограма Ј30 – Јавно осветлување се извршени  4.743.991,00 денари. 
 

Ј30 Јавно осветлување   

 421 Комунални услуги 5.500.000 4.743.991 

 
 
 
 
 
Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата Ј4, 
потпрограма Ј40 – Јавна чистота од планираните 7.800.000 денари  извршени се 
6.612.494,00   денари. 
 

Ј40 Јавна чистота   

 424 Поправки и тековно 
одржување 

7.000.000 5.815.994 

423 Материјали и ситен инвентар     800.000    796.500 

 
 
Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата ЈД, 
потпрограма ЈД0 – изградба и реконструкција на локални патишта   од планирани  
76.650.000,00 денари се извршени   42.350.036,00 денари 
 

ЈД Изградба и реконструкција на локални 
патишта ,улици и тротоари 

 

 424 Поправки и тековно 
одржување 

 2.650.000             0 

482 Други градежни објекти 
 

73.000.000 41.484.605 

485 Вложување и нефинансиски 
средства – експропријација 
на имот 

  1.000.000       865.431 

 
 
 
Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата ЈГ, 
потпрограма ЈГ0 – Изградба на ситеми за водоснабдување   има реализација во износ од  
1.964.097,00 денари. 
 

ЈГ0 Изградба на системи за 
водоснабдување 

 

 482 Други градежни објекти 10.000.000 1.964.097 
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Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата 
ЈИА, програма ЈИА – Собирање и пречистување на отпадни води  има реализација во 
износ од 16.900.000,00 денари. 
 

ЈИА Собирање и пречистување на отпадни 
води 

 

 482 Други градежни објекти 18.000.000 16.900.000 

 
 
 
Во 2017 година планирани средства во програма К4 се   3.500.000,00 денари а 
реализирани се 3.412.502,00 денари 
 

К40 Културни манифестации  

 464 Разни трансфери 3.500.000 3.412.502 

 
 
 
Во 2017 година планирани средства во програма КА0 се  30.100.000,00 денари а 
реализирани се   9.242.497,00 денари 
 

КА0 Културни манифестации и творештво  

 482 Други градежни објекти 30.100.000 9.242.497 

 Вкупно : 30.100.000 9.242.497 

 
 
 

Завршна сметка на основно образование за 2017 година-блок дотација  
 

Н1 Основно образование  

 401 Основни плати 23.993.571 23.394.818 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

8.874.279 8.658.555 

420 Патни и дневни расходи 30.000 0 

421 Комунални услуги 4.090.000 3.186.125 

423 Материјали и ситен 
инвентар 

720.000 715.284 

424 Поправки и тековно 
одржување 

3.603.597 2.326.544 

425 Договорни услуги 4.190.000 3.979.740 

426 Други тековни расходи 420.150 162.643 

427 Привремени вработувања 140.000 0 

464 Разни трансфери 120.000 119.520 

 Вкупно : 46.181.597 42.543.229 

 
 
 

Завршна сметка за сметка самофинансирачки акитвности  за 2017 година за 
основно образование 

  

Н1 Основно образование  

 423 Материјали и ситен инвентар   100.000   4.500 

425 Договорни услуги   700.000 45.100 

426 Други тековни расходи   200.000      0 

 Вкупно : 1.000.000 49.600 
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Завршна сметка за донаторска сметка за 2017 година за основно образование 
 
 

Н1 Основно образование  

 423 Материјали и ситен инвентар  62.000 0 

425 Договорни услуги  62.000 0 

 Вкупно : 124.000 0 

 
 
 

Завршна сметка за под сметка 603 за 2017 година за основно образование 
 

Н1 Основно образование  

 423 Материјали и ситен инвентар 800.000 430.220 

 Вкупно : 800.000 430.220 

 
 

Завршна сметка за 2017 година за средно образование за сметка блок дотација 
 

Н2 Средно образование  

 401 Основни плати 8.360.000 8.027.270 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

3.204.000 2.969.465 

421 Комунални услуги 584.000 583.666 

423 Материјали и ситен инвентар 865.883 472.376 

424 Поправки и тековно 
одржување 

440.000 435.358 

425 Договорни услуги 1.932.000 1.931.962 

426 Други тековни услуги 140.000 129.241 

427  Привремени вработувања 290.000 285.811 

464 Разни трансфери 30.000 0 

480 Купување на опрема и 
машини 

269.000 102.727 

 Вкупно : 16.114.883 14.937.876 

 
 
 
 
 

Завршна сметка за 2017 година за средно образование за сметка 
самофинансирачки активности 

 
 

Н2 Средно образование  

 423 Материјали и ситен инвентар 100.000 0 

424 Поправки и тековно 
одржување 

300.000 0 

425 Договорни услуги 400.000 14.507 

426 Други тековни услуги 100.000 14.000 

 Вкупно : 900.000 28.507 
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Завршна сметка за 2017 за детска градинка за сметка самофинансирачки 
активности 

 
 

В1 Детска градинка  

 420 Патни и дневни расходи 100.000 33.272 

421 Комунални услуги 206.000 29.716 

423 Материјали и ситен инвентар 3.562.000 1.822.215 

424 Поправки и тековно 
одржување 

145.000        4.200 

425 Договорни услуги 217.000 122.487 

426 Други тековни расходи 170.000 60.639 

480 Купување на опрема и 
машини 

200.000 73.610 

 Вкупно : 4.600.000 2.146.139 

 
 
 

Завршна сметка за 2017 година за детска градинка за сметка блок дотација 
 
 
 

В1 Детска градинка  

 401 Основни плати 4.968.000 4.519.779 

402 Придонеси за социјално 
осигурување 

1.821.000 1.680.938 

421 Комунални услуги 426.172 378.183 

423 Материјали и ситен 
инвентар 

60.669 60.669 

424 Поправки и тековно 
одржување 

150.000 148.272 

425 Договорни услуги 103.000 103.000 

426 Други тековни услуги 11.500 10.779 

427 Привремени вработувања 426.600 426.600 

464 Разни трансфери 150.500 107.158 

 Вкупно : 8.118.041 7.435.378 

 
 
 
 
 
Завршна сметка за детска градинка за 2017 година за под сметка 603 
 
 
 

В1 Детска градинка   

 421 Комунални услуги 1.000.000 578.066 

427 Привремени вработувања     650.000 650.000 

 Вкупно : 1.650.000 1.228.066 
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3. ЗАВРШНА СМЕТКА – БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
 
3.1 Извештај за средства, побарувања, обврски и изворите и нивната  
                                                           вредност 
       До Советот беше доставен извештај за извршен попис на парични средства на жиро 
сметките,благајната,побарувањата ,градежните објекти,улици,патишта и опрема на 
општина Македонска Каменица со архивски број 08-198/1 од 30.01.2018 година . 
Во извештајот беа дадени препораки и предлози за расходување на опремата,предлог за 
впишување во сметководствената евиденција ,исправки поради двојно евидентирање на 
одредена опрема и како и предлог за  отпишување на опрема која била расходувана 
претходни години, а останала во сметководствената евиденција и во евиденцијата за 
основни средства и опрема . 
Со одлука број 08-243/1 од 31.01.2018 година усвоен е извештајот за извршениот попис со 
дадените препораки за спроведување и усогласување на сметководствената со 
фактичката состојба. 
Согласно извештајот постапено е по  дадените препораки и истите се спроведени од 
страна на Одделенеието за финансиски прашања на ден  31.12.2017 година со цел да се 
усогласи сметководствената со фактичката состојба.  
 
Биланс на состојба заклучно со 31.12.2017 година: 
 
020 – Градежни објекти  (редовна)                                                                   427.371.145 
  
020 – Градежни објекти(донаторска)                                                                43.387.199 
                                                            
029 – Исправка на градежни работи (редовна )                                               38.233.863 
 
029-Исправка на градежни објекти(донаторска)                                                 253.091 
          
020 – Улици и патишта(редовна)                                                                        546.750.407 
 
020- Улици и патишта(донаторска)                                                                       21.776.596 
 
029 – Исправка на вредност на улица и патишта(редовна)                               82.341.972   
                               
029-Исправка на вредност на улици и патишта(донаторска)                             54.441         
 
022 – Опрема                                                                                                          22.128.083 
 
029 – Исправка на вредност на опрема (амортизација)                                     13.105.671 
 
030 – Инвестиции во тек                                                                                        14.536.407 
 
220 – Добавувачи                                                                                                   35.462.382 
 
198-АВР                                                                                                                   80.020.578 
 
280-Пресметки и обврски за плати                                                                         1.070.939 
          
298-ПВР                                                                                                                   12.524.236 
 
362-Ситен инвентар                                                                                                    400.412 
 
900-Деловен фонд                                                                                               864.980.711 
 
928-Други долгорочни обврски                                                                             43.214.342 
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1. Биланс на состојба  - Буџет на општина 2017 година  
 
 Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства кои што не се на 
сметката на 31.12.2017 година и краткорочни побарувања. 
 

АКТИВА  

 Жиро сметка – салдо на 31.12.2017 година  1.734.855 

Побарувања  5.068.434 

Вкупно : 6.803.289 

 
 
 
 Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања 
кои произлегуваат од вишокот на приходи на крајот на годината : 
 

ПАСИВА  

 Дел од вишок на приход за пренос за 
наредна година 

1.734.855 

Пасивни временски разграничувања 5.068.434 

Вкупно : 6.803.289 

 
 
2. Билан на состојба – Орган на општина 2017 година 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од : 
Активни временски разграничувања што се однесуваат на  ненадмирени обврски спрема 
добавувачите за пристигнати фактури / ситуации и пресметаните и ненадмирени плати и 
надоместоци за вработените / советници заклучно со месец Декември 2017 година , 
материјали, резервни делови и ситен инвентар. 
Постојани средства – материјалните средства претставуваат набавна вредност на истите 
зголемена за износот на ревалоризацијата и намалена за износот на амортизација во текот  
на годината. 
 

АКТИВА  

 Постојани средства 877.104.536 

Парични средства и побарувања 80.020.578 

Материјали и ситен инвентар       400.412 

Вкупно : 957.525.526 

 
 
Пасивата во Билансот на состојба се состои од: 

- Извори на капитални средства  
- Извори на останат капитал 
- Долгорочни обврски 
- Краткорочни обврски спрема добавувачите 
-  Краткорочни обврски за плати и др.обврски и надоместоци за совет 

 

ПАСИВА  

 Државен капитал 864.980.711 

Тековни обврски  49.330.473 

Долгорочќни обврскиу 43.214.342 

Вкупно: 957.525.526 
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3. Биланс на состојба – Агенција за државни патишта 2017 година 
 
 
 Сметката на Општина М.Каменица – Агенција за државни патишта е посебна сметка 
преку кој во текот на 2017 година се трансферираат средства на буџетот на Општина 
М.Каменица од Агенцијата за државни патишта. 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства  што се на сметка на 
31.12.2017 година и изнесува 0 денари бидејќи сите средства се префрлени на сметката на 
буџет на општина М.Каменица. 
 

АКТИВА   

 Жиро сметка 0 

Вкупно : 0 

 
 
Пасивата на Билансот на состојба  за 2017 година се состои од пасивни временски 
разграничувања кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година. 
 

ПАСИВА   

 Дел од вишокот за пренос за наредна година 0 

Вкупно : 0 

 
 
4. Биланс на состојба – Сметка на Агенција за вработување за 2017 година 
 
 
Активата на Билансот на состојба  се состои од 0,00 денари 
 

АКТИВА  

 Активни временски разграничувања 0 

 Вкупна актива: 0 

 
Пасивата на Билансот на состојба  се состои од 0,00 денари 
 

ПАСИВА  

 Обврски 0 

Вкупна пасива 0 

 
5. Биланс на состојба – Сметка за наменска дотација  
 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка на 
31.12.2017 година. 
 

АКТИВА  

 Салдо на 31.12.2017 година 7.662.557 

Вкупна актива : 7.662.557 

 
 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година. 
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ПАСИВА  

 Дел од вишокот на приход за пренос за 
наредната година  

7.662.557 

Вкупна пасива : 7.662.557 

 
 
 
6. Биланс на состојба – Сметка за проект „ Реконструкција со адаптација на 
културен дом во Македонска Каменица  
 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка на 
31.12.2017 година 
 

АКТИВА  

 Салдо на 31.12.2017 година 0 

Постојани средства  43.134.108 

Вкупна актива : 43.134.108 

 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредна година. 
 

ПАСИВА  

 
 

Дел од вишок на приход за наредна година 0 

Државен јавен капитал 43.134.108 

Вкупна пасива : 43.134.108 

  
 
7. Биланс на состојба – „ Сметка за проект Општинско –корисна работа „ 
Хуманоста пред се“ 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка на 
31.12.2017 година . 
 

АКТИВА  

 АВР 0 

Вкупна пасива : 0 

 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредна година. 
 

ПАСИВА  

 ПВР 0 

Вкупна пасива : 0 

 
 
8. Биланс на состојба – Депозитна сметка  
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметката на 
31.12.2017 година. 
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АКТИВА  

 АВР 0 

Вкупна пасива : 0 

 
 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година. 
 
 
 

ПАСИВА  

 ПВР 0 

Вкупна пасива : 0 

 
 
9. Биланс на состојба – Сметка за проект „Изградба на локален пат во село Саса и 
село Моштица“  
 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка ма 
31.12.2017 година. 
 

АКТИВА  

 Постојани средства  21.722.155 

Парични средства и побарувања    5.850.851 

Вкупна актива : 27.573.006 

 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања  кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година. 
 

ПАСИВА  

 Државен јавен капитал 21.722.155 

Тековни обврски   5.850.851 

Вкупна пасива : 27.573.006 

 
 
10.Биланс на состојба – Сметка за проект „ Да бидеме хумани“  
 
 

АКТИВА  

 Парични средства и побарувања 93.000 

Вкупна актива : 93.000 

 
 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година.  
 
 

ПАСИВА  

 ПВР 93.000 

Вкупна пасива : 93.000 
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11. Биланс на состојба – Сметка „ОИК“ 
 
 

АКТИВА  

 Парични средства и побарувања  646.234 

Вкупна актива : 646.234 

 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои 
произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредна година. 
 

ПАСИВА  

 ПВР 646.234 

Вкупна пасива : 646.234 

 
 
 
Изготвил: 
Данче Ангеловска –Одговорен сметководител 
 
 
 
 
                           Градоначалник  
                        Соња Стаменкова с.р 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 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 финансов извештај и завршна 

сметка на  ЈОУДГ” Бамби” Македонска  Каменица за 2017 година.  

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-576/1        Градоначалник 

13.03.2018 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 6 та седница одржана на ден 13.03.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен финансов  извештај  и завршна сметка на   ЈОУДГ 

”Бамби ” Македонска  Каменица за 2017  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица го усвои Годишниот финансов  извештај  

и завршната  сметка на ЈОУДГ ”Бамби ” Македонска Каменица за 2017  година. 

Годишниот  финансов  извештај  и завршната  сметка на ЈОУДГ ”Бамби” Македонска 

Каменица за 2017  година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на Oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-577/1                Совет на oпштина М.Каменица            
13.03.2018 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 Годишен финансов извештај и завршна 

сметка на  КИЦ” Романса” Македонска  Каменица за 2017 година.  

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-578/1        Градоначалник 

13.03.2018 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 6 та седница одржана на ден 13.03.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на Годишен финансов  извештај  и завршна сметка на    

КИЦ ” Романса ” Македонска Каменица за 2017  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица го усвои Годишниот финансов  извештај  

и завршната  сметка на КИЦ  ” Романса ” Македонска  Каменица за 2017 година. 

Годишниот  финансов  извештај  и завршната  сметка на КИЦ ”Романса ” 

Македонска Каменица за 2017 година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на Oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-579/1                Совет на oпштина М.Каменица            
13.03.2018 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 Годишен финансов извештај и завршна 

сметка на  ООУ ”Св.Кирил и Методиј” Македонска  Каменица за 2017 година.  

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-580/1        Градоначалник 

13.03.2018 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 6 та седница  одржана на ден 13.03.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен финансов  извештај  и завршна сметка на   ООУ ” 

Св.Кирил и Методиј ” Македонска Каменица за 2017  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот финансов  извештај  

и завршната  сметка на ООУ ” Св.Кирил и Методиј ” Македонска Каменица за 2017 година. 

Годишниот  финансов  извештај  и завршната  сметка на ООУ ” Св.Кирил и Методиј ” 

Македонска Каменица за 2017 година е составен дел на оваа Одлука. 

                                                            Член 2 

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

гласник на Oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-581/1                Совет на oпштина М.Каменица            
13.03.2018 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 Годишен финансов извештај и завршна 

сметка на  ЈП” Камена Река ” Македонска  Каменица за 2017 година.  

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-582/1        Градоначалник 

13.03.2018 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 6 та седница одржана на ден 13.03.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на Годишен финансов  извештај  и завршна сметка на    ЈП 

” Камена Река ” Македонска Каменица за 2017  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица го усвои Годишниот финансов  извештај  

и завршната  сметка на ЈП ” Камена Река ”  Македонска  Каменица за 2017  година. 

Годишниот  финансов  извештај  и завршната  сметка на ЈП ” Камена Река ” 

Македонска  Каменица за 2017 година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на Oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-583/1                Совет на oпштина М.Каменица            
13.03.2018 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 Годишен финансов извештај и завршна 

сметка на  ЈП” Доминг ” Македонска  Каменица за 2017 година.  

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-584/1        Градоначалник 

13.03.2018 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 6 та седница одржана на ден 13.03.2018  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на Годишен финансов  извештај  и завршна сметка на    ЈП 

” Доминг ” Македонска  Каменица за 2017  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот финансов  извештај  

и завршната  сметка на ЈП ” Доминг” Македонска  Каменица за 2017  година. 

Годишниот  финансов  извештај  и завршната  сметка на ЈП ”Доминг” Македонска  

Каменица за 2017  година е составен дел на оваа Одлука. 

                                                               Член 2 

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

гласник на Oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-585/1                Совет на oпштина М.Каменица            
13.03.2018 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 Годишен финансов извештај и завршна 

сметка на  СОУ ” Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица за 2017 година.  

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-586/1       Градоначалник 

13.03.2018 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  6 та седница одржана на ден 13.03.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен финансов  извештај  и завршна сметка на   СОУ ” 

Миле Јаневски Џингар” Македонска  Каменица за 2017 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот финансов  извештај  

и завршната  сметка на СОУ ” Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица за 2017 

година. 

Годишниот  финансов  извештај  и завршната  сметка на СОУ ” Миле Јаневски 

Џингар” Македонска Каменица за 2017 година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на Oпштина М.Каменица. 

 

Бр.08-587/1                Совет на oпштина М.Каменица            
13.03.2018 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 СОУ „Миле Јаневски Џингар“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.09-588/1        Градоначалник 

13.03.2018 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 Општина М.Каменица 

на 6 та седница одржана на ден 13.03.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

   За  давање согласност на Годишниот план за вработување во                     

СОУ „Миле Јаневски Џингар“Македонска  Каменица  за 2019  година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на  Годишниот план за 

вработување во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска  Каменица  за 2019 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.08-589/1                Совет на oпштина М.Каменица            
13.03.2018 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 на Програмата за изведување на 

еднодневна екскурзија низ Р.Македонија за ученици од трето одделение во 

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.09-590/1       Градоначалник 

13.03.2018 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 Општина М.Каменица 

на 6 та седница одржана на ден 13.03.2018  година донесе:  

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност  на Програмата за изведување на еднодневна 

екскурзија низ Р.Македонија за ученици од трето одделение во учебната 2017/2018 

година  

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица  дава согласност на  Програмата за 

изведување на еднодневна екскурзија низ Р.Македонија за ученици од трето одделение во 

учебната 2017/2018 година.  

Програмата за изведување на еднодневна екскурзија 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.08-591/1                Совет на oпштина М.Каменица            
13.03.2018 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 на Програмата за дводневна 

екскурзија низ Р.Македонија за ученици од шесто одделение во 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.09-592/1                                Градоначалник 

13.03.2018 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 Општина М.Каменица 

на 6 та седница одржана на ден 13.03.2018  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност  на Програмата за изведување на дводневна 

екскурзија низ Р.Македонија за ученици од шесто одделение во учебната 2017/2018  

година  

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица дава согласност на Програмата за 

изведување на дводневна екскурзија низ Р.Македонија за ученици од шесто одделение во 

учебната 2017/2018 година.  

Програмата за изведување на дводневна  екскурзија 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.08-593//1                Совет на oпштина М.Каменица            
13.03.2018 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 Годишен извештај за исплатени парични 

средства за еднократна парична помош на физички лица за периодот  од 01.01.2017 

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.09-594/1        Градоначалник 

13.03.2018 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 6 та седница одржана на ден 13.03.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За усвојување на Годишен   извештај  за исплатени парични средства за 

еднократна парична помош на  физички лица за 2017 година  

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица го усвои   Годишниот    извештај  за 

исплатени парични средства за еднократна парична помош на  физички лица заведен под 

бр.08-527/1 од 06.03.2018 година за период од 01.01.2017 година  до 31.12.2017  година 

Годишниот    извештај  за исплатени парични средства за еднократна парична 

помош на  физички лица за период од 01.01.2017 година  до 31.12.2017 година е составен 

дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина М.Каменица. 

Бр.08-595/1                Совет на oпштина М.Каменица            
13.03.2018 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 преотстапување на едно теренско возило од општина 

Македонска Каменица  на ЈП “Камена Река “ Македонска Каменица. 

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-596/1       Градоначалник 

13.03.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

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

Република Македонија” бр5/2002),и член 21 од Статутот на општина М.Каменица 

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

на 6та седница одржана на ден   13.03.2018  година, донесе: 

О Д Л У К А 

                          За преотстапување на теренско возило  од  општина             

Македонска Каменица на   ЈП” Камена Река” Македонска  Каменица 

Член 1 

         Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр. 08-521/1 од 

06.03.2018  година на ЈП “Камена Река” Македонска Каменица за преотстапување на 

теренско возило  од  општина  Македонска Каменица на   ЈП” Камена Река” Македонска  

Каменица. 

 Теренското возило  е следните карактеристики: 

-марка: FORD F 150;    

-година на производство:1997 година; 

-број на шасија:1FTDF1721VNC53920; 

-моќност:151KV 

                                                       Член 2 

   Преотстапеното возило да се користи исклучиво за службени потреби на ЈП” 

Камена Река” Македонска  Каменица и да  не се преотстапува на трети лица. 

 Тековното одржување и сервисирање на возилото ќе биде на товар на ЈП” Камена 

Река” Македонска  Каменица.                       
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                                                      Член 3 

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

Гласник на  општина Македонска Каменица.“ 

Бр.08-597/1                                                              Совет на општина М.Каменица 

13.03.2018 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 давење согласност за измена и дополнување на 

Статутот на ЈП “Камена Река “ Македонска Каменица. 

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-598/1        Градоначалник 

13.03.2018 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 6 та седницата одржана на ден 13.03.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање гогласност за измена  и дополнување на Статутот на ЈП “Камена 

Река” Македонска  Каменица  

Член 1 

Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на барањето заведено 

под бр.02-95/2 од 02.03.2018 година за измена  и дополнување на Статутот на ЈП “Камена 

Река” Македонска Каменица. 

Одлуката на УО на ЈП “Камена Река” Македонска Каменица за измена и 

дополнување на Статутот на ЈП “Камена Река” заведена под бр.02-95/2 од 02.03.2018 

година  е составен дел на оваа Одлука. 
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Член 2 

Согласноста за измена и дополнување на Статутот на ЈП “Камена Река“ се однесува 

на дополнување со следните дејности: 

01.19 Одгледување на едногодишни насади и посеви 

01.30 Одгледување на саден материјал 

36.00  Собирање, обработка и снабдување со вода 

37.00  Отстранување на отпадни води 

38.1 Собирање на отпад 

38.11  Собирање на безопасен отпад  

38.2 обработка и отстранување на отпад 

38.21  Обработка  и отстранување на безопасен отпад  

42.21  Изградба на комунални објекти за течности 

42.91  Изградба на хидроградежни објекти 

43.11 Уривање 

43.12  Подготвителни работи на градилиште 

43.21 Електроинсталатерски работи 

43.22 Поставување на инсталации за водвод, канализација и плин и инсталации за 

греење на клима уреди 

43.29 Други градежно –инсталатерски работи 

43.31 Малтерисување 

43.32 Поставување на столарија 

43.33 Поставување на подни и ѕидни облоги 

43.34 Бојадисување и застаклување 

43.39 Останати завршни и градежни работи 

43.91 Дејности на покривни конструкции 

43.99 Останати специјализирирани градежни работи, неспоменати на друго место 

47.76 Трговија на мало со цвеќе , садници, семе, ѓубриво, домашни миленици и 

храна за нив во специјализирани продавници 

49.41 Товарен Патен транспорт 

81.22 Останати дејности на чистење на згради и објекти 

81.29  Останати услуги на чистење неспоменати на друго место 
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81.30 Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина 

82.30 Организација на состаноци и деловни саеми  

93.29 Останати забавни и рекреативни дејности, неспоменати на друго место 

96.03  Погребни и слични дејности. 

                                                         Член 3 

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

гласник на Општина М.Каменица.                        

Бр.08-599/1                                                              Совет на општина М.Каменица 

13.03.2018 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- 600/1       Градоначалник 

13.03.2018 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 6 та седницата 

одржана на ден 13.03.2018  година  донесе: 
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О Д Л У К А 

За вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичка планска   

документација 

Член 1 

            За поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти на 

територијата на општина Македонска Каменица кои се надвор од постојните урбани 

опфати на населените места во општината од следните лица:  

1. Лупчо Стојановски со адреса на живеење во село Тодоровци во Македонска 
Каменица,  кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект семејна куќа 
со барање број Уп1 бр.10-299 од 14.03.2016 година, означен како зграда број 1 
изграден на КП бр.2128/4 во м.в.,,Криви валог,, КО Тодоровци, село Тодоровци, 
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.08-601/1                                                              Совет на општина М.Каменица 

13.03.2018 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 Правилникот за доделување на стипендии на ученици  во основно и 

средно образование запишани во државните училишта и студенти запишани на 

државните универзитети во Република Македонија.  

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-602/1        Градоначалник 

13.03.2018 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 општина Македонска 
Каменица („Службен гласник на општина Македонска Каменица бр, 4/2005) Советот на 
општина Македонска Каменица на 6 та седницата одржана на ден 13.03.2018 година 
донесе: 

 
 
 
 

 П Р А В И Л Н И К  
За доделување на стипендии на ученици во основно и средно образование 

запишани во државните училишта и на студенти запишани на државните 
универзитети во Република Македонија 

 
 

Член 1 
 

Co овој Правилник се утврдуваат условите, критериумите, категориите и постапката 
за доделување на стипендии на ученици во основното и средното образование и на 
студенти од општина Македонска Каменица. 

 
1.Општи одредби 
 

Член 2 
 

Општина Македонска Каменица доделува 6 (шест) стипендии на редовни ученици 
од основно образование, 8 (осум) на редовни ученици од средно образование запишани 
во државни училишта и 6 (шест) на редовни студентии запишани на државните 
универзитети во Република Македонија. 

Стипендиите се доделуваат за период од 10 (десет) месеци во текот на една 
учебна, односно студиска година. 

Износот на стипендијата за учениците во основно и средното образование и за 
студентите ќе биде 3.000,00 денари (триилјади денари). 

Исплатените средства за стипендии се неповратни. 
Исплатата на стипендиите се врши почнувајки од месец септември, а завршува со 

месец јуни. 
 
2. Право на стипендија 
 

Член 3 
 

Право на стипендија имаат учениците и студентите кои се: 
-   Жители на општина Македонска Каменица (градот и населените места кои 

припаѓаат на општина Македонска Каменица)         
- He се корисници на стипендија или кредит од други институции или компании 
- Учениците во основно образование може да се пријават започнувајки од осмо 

одделение  
- Учениците во средно образование може да се пријават започнувајки од втора 

учебна година.                       
- Студентите кои се заинтересирани за доделување на стипендии можат да се 

пријават започнувајки од втора студиска година. 
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3. Критериуми за доделување на стипендии 
 
 

Член 4 
 

 За доделување на стипендија се утврдуваат следните критериуми: 
1. Остварен просечен успех во текот на студирањето од најмалку 8.00 (осум) за 

студентите односно остварен просечен успех од 5.00 (пет) во текот на последната 
учебна година. 
По овој основ може да се добијат најмногу 70 бода. 

 
2. Талентираност на студентот-ученикот доколку има освоено прва, втора или трета 

награда во групна или поединечна конкуренција на меѓународен или државен 
натпревар. 
По овој основ може да се добијат најмногу  20 бода. 

 
3. Матерјалните можности на студентот-ученикот и неговото семејство (студенти 

односно ученици кои потекнуваат од семејства каде има невработени родители, од 
семејства кои остваруваат ниски месечни примања или пак се социјални случаи.) 
По овој основ може да се добијат најмногу 10 бода.                                               
 

 
 

Член 5 
 

Стипендиите се доделуваат врз основа на распишан Конкурс. 
Конкурсот го распишува Градоначалникот на Општина Македонска Каменица. 
Конкурсот трае 15 дена. 
Конкурсот се објавува на огласната табла, во локалните медиуми и на ВЕБ 

страната на општината. 
 
 

Член 6 
 

На конкурсот се поднесува Пријава кон која се приложуваат следните документи: 
 

 За ученици: 
 
 -  Потврда за започната учебна година; 
            - Копија од свидетелсво за завршено седмо или осмо одделение основно 
образование; 
  - Копија од свидетелство за завршена прва, втора или трета година средно 
образование; 
 
За студенти: 
 
 - Уверение со број на предвидени и положени испити во претходните години во 
кое ќе биде наведено дека кандидатот ги има положено 100% од испитите од 
претходните години 
            - Потврда за редовно запишан зимски семестар за соодветна студиска година; 
 
 
     Учениците и студентите треба да ги достават и следните документи: 
 

1.Копија од лична карта  
2.Копија од уверение за државјанство 
3.Изјава за семејната положба заверена од месната самоуправа 
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4.Уверение за приходи од земјоделска или друга дејност на ученикот/студентот и на 
членовите на неговото семејство 

5.Потврда за висината на платите на членовите на семејството 
наученикот/студентот 
          6.За членовите на семејството на ученикот/студентот пензионери - чек од пензија за 
последниот месец 
          7.За невработените членови од семејството на ученикот/студентот Потврда од 
Агенцијата за вработување дека се невработени или примаат паричен надоместок 
 
Пријавите со потребните документи се поднесуваат до Архивата на општина Македонска 
Каменица или по пошта на адреса : 
Општина Македонска Каменица  
улица „Каменичка“ бр.2 
Македонска Каменица 

 
Член 7 

 
Доставените Пријави по конкурсот за доделување на стипендии ги разгледува 

петочлена Комисија составена од Градоначалникот на општината во состав: 

- Двајца членови на советот 

-  Еден вработен во општинската администрација на општина Македонска 
Каменица 

- Директорот на ООУ „Кирил и Методиј" Македонска Каменица 

- Директорот на СОУ „Миле Јаневски Џингар" Mакедонска Каменица 
Мандатот на членовите на Комисијата трае 4 (четири) години со можност за 

повторно именување 
 

Член 8 
 

Комисијата за доделување на стипендии работи во полн состав. Некомплетните 
пријави и  пријавите кои не се доставени навреме  нема да бидат разгледани. 

Комисијата за својата работа води Записник. 
Комисијата од пристигнатите пријави утврдува ранг листа и донесува Одлука за 

доделување на стипендии на ученици и студенти во основно и средно образование и на 
студенти од општина Македонска Каменица. 
 

Член 9 
 

На ученикот, односно студентот кој ќе даде лажни податоци поврзани со 
остварувањето на правото на стипендија ќе му биде раскинат Договорот за користење на 
стипендија, а исплатените средства е должен да ги врати на општината. 

На ученикот, односно студентот ќе му биде раскинат Договорот за користење на 
стипендија и во случаи на недолично однесување во средината (направен прекршок, 
направено кривично дело, пијанчење, тепачка и слично). 

 
Член 10 

 
Co секој ученик и студент на кој му е доделена стипендија ќе биде склучен посебен 

Договор во кој подетално ќе се уредат начинот и условите за користење на стипендијата. 
 

Член 11 
 

Co денот на донесувањето на овој Правилник престанува да важи  Правилникот за 
доделување на стипендии на ученици во основно и средно образование и на студенти 
запишани во државни училишта и државниот универзитет од општина Македонска 
Каменица бр. 08-1907/1 од 10.10.2016 година. 
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Овој Правилник ќе се применува од 01.09.2017 година 
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на општина Македонска Каменица. 
 
 
 

              Бр.08-603/1                                                            Совет на општина М. Каменица   
   13.03.2018 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  исплата на надоместокот на трошоците  на 

организаторите на изборната кампања за Локалните избори 2017 година. 

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-604/1        Градоначалник 

13.03.2018 г.                      Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член  86 од Изборниот законик („Службен весник на Република 

Македонија“бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 136/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 

31/2013, 34/2013, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16), 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 6 та седница одржана на ден 13.03.2018 

година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

             За надомест на трошоците на организаторите на изборната кампања                         

за Локалните избори 2017 година  

Член 1 

 На организаторите на изборната кампања за  Локалните избори 2017 година од чии  

листи на кандидати се избрани Градоначалник и членови на Совет на општина Македонска 

Каменица, ќе им се исплатат парични средства од Буџетот на општина Македонска 

Каменица  во висина од 15,00 денари по добиен глас. 

javascript:createURL('LawChangeForm','LawAdd','175953-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%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%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA')
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Член 2 

Право на надомест во висина од 15,00 денари по добиен глас имаат организаторите 

на изборната кампања за  Локалните избори 2017 година  од чии листи не се избрани 

кандидат за Градоначалник и кандидати за членови на Совет ако освоиле најмалку 1,5% од 

вкупниот број гласови од излезените граѓани од избирачкиот список на општина 

Македонска Каменица. 

                                                            Член 3 

 Оваа  Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на општина М.Каменица. 

Бр.08-605/1                                                              Совет на општина М.Каменица 

13.03.2018 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 давење согласност за основање на регионална депонија 

и потребната инфраструктура за Северноисточен и Источен плански регион. 

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-606/1       Градоначалник 

13.03.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 80 став (12) од Законот за управување со отпад („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10,09/2011, 51/2011, 

123/2012, 147/13, 163/13,51/2015,146/15,  156/15,39/16 и 63/16) Советот на општината на 

ден 13.03.2018  година донесе  

О Д Л У К А 

Член 1 

Со цел заштита на животната средина и здравјето на луѓето, а заради решавање на 

постоечкиот проблем за управување со отпадот на територијата на општина Mакедонска 

Каменица, Советот на општината дава согласност за основање на регионална депонија и 

потребната инфраструктура за Источниот и Североисточниот регион од страна на Владата 

на Република Македонија согласно член 80 став 12 од Законот за управување со отпад. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

Советот на општината  Македонска Каменица   на својата седница  одржана на ден  

13.03.2018 година, донесе Одлука за давање на согласност за основање на регионална 

депонија и потребната инфраструктура за Источниот и Североисточниот плански регион. 

Тргнувајќи од проблемите со кои се соочува општината во однос на управување со 

отпадот, а со цел заштита на животната средина и здравјето на луѓето, Советот на 

општина  Mакедонска Каменица донесе одлука како во диспозитивот. 

Главни причини поради кои се пристапи кон донесување на ваквата одлука се проблемите 

со кои се сочува општината во управувањето со отпадот и неможноста за исполнување на 

обврските кои произлегуваат од Законот за управување со отпад. Имено, општината 

проценувајќи ја својата финансиска состојба, како и потребните финансиски средства за 

расчистување на непрописните депонии, како и обврската за собирање и отстранување на 

отпадотсогласно стандардите за животна средина, односно во стандардизирана депонија, 

увиде дека нема можност за решавање на проблемите. 

Заради заштита на животната средина и здравјето на луѓето, како и состојбата со отпадот 

во општина Mакедонска Каменица  неопходно е итно преземање на активности со цел 

собирање, транспортирање, селекција и отстранување на отпадот. Воедно, согласно 

Националниот план за управување со отпад на Република Македонија и Регионалниот 

план за управување со отпад за Источниот и Североисточниот плански  регион, потребно е 

да се воспостави регионален систем за управуање со отпад преку основање на регионална 

депонија и соодветната инфраструктура. Во Физибилити студијата за управување со отпад 

за Источниот и Североисточниот плански  регион е утврдено дека вкупните инвестиции за 

основање на региналниот систем за управување со отпад изнесува 26.610.594,00 евра, при 

што минималните финансии што треба да ги обезбеди општина Mакедонска Каменица   

изнесуваат 0  евра, средства со кои општина  Македоннска Каменица не располага. 

Дополнително, согласно со Стратегијата за управување со отпад на Република 

Македонија, потребно евоспоставување на регионална соработка за основањето на 

депонијата, без кое управувањето со отпадот не може да биде одржливо ниту достапно за 

населението. Во овој момент не постои можност сите општини од Источниот и 

Североисточниот плански   регион да ја обезбедат потребната финансиска помош со што 

не може да се основа депонијата со потребната инфраструктура доколку не се обезбеди 

финансирање од Владата.  

Врз основа на претходно изнесеното, Советот на општина Mакедонска Каменица   донесе 

одлука со која основањето на регионалната депонија со потребната инфраструткура го 

доверува на Владата на Република Македонија, како најдобар начин за брзо решавање на 

проблемите со управувањето со отпадот, а кој ќе биде со најмали трошоци исо цена која ќе 

биде достапна за населението во Источниот и Североисточниот плански регион. 

  Бр.08-607/1                                                            Совет на општина М.Каменица 

13.03.2018 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 Oдлука  

 

1. Се  прогласува Одлуката  за исплата на парични средства за   организиција   на 

Отворени Забавни Фудбалски Школи во износ од 100.000,00 денари 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- 608/1        Градоначалник 

13.03.2018 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 6 та седница одржана на ден 13.03.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За исплата на парични средства  

                      Член 1  

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за исплата на парични 

средства на Организацијата на Отворени Забавни Фудбалски Школи во Македонија за 

организирање на школа во општина Македонска Каменица за 2018 година. 

                                                                      Член 2 

Општина Македонска Каменица и Организацијата на Отворени Забавни Фудбалски 

Школи во Македонија ќе склучат  Договор за меѓусебна соработка за Организација на 

Отворени Забавни Фудбалски Школи  за 2018 година,  во кој ќе бидат регулирани правата и 

обврските на организаторите на Школата. 

                                                            Член 3 

Од  Буџетот на општина Македонска  Каменица на сметката на Организацијата на 

Отворени Забавни Фудбалски Школи ќе се исплатат парични средства во износ од 

100.000,00 денари. 

                                                            Член 4  

Оваа  Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави 

во Службен гласник на општина М.Каменица. 

Бр.08-609/1                                                              Совет на општина М.Каменица 

13.03.2018 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 за барање за исплата на парични средстa  

на  Јоцо Ангеловски  од  Македонска Каменица.   

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

гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 

Бр.09-610/1                                                           Градоначалник 

13.03.2018 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 6 та седницата одржана на ден 13.03.2018  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. 08-526/1 од 

06.03.2018  година на Јоцо Ангеловски од Македонска Каменица  за одобрување на   

парични  средства за лекување.         

 Барањето на  Јоцо Ангеловски  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  Јоцо Ангеловски   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.08-611/1                                                              Совет на општина М.Каменица 

13.03.2018 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 за барање за исплата на парични средстa  

на  Маја Илиевска  од  Македонска Каменица.   

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

гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 

Бр.09-612/1                                                            Градоначалник 

13.03.2018 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 6 та седницата одржана на ден 13.03.2018  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. 08-525/1 од 

06.03.2018  година на Маја Илиевска од Македонска Каменица  за одобрување на   парични  

средства за лекување.         

 Барањето на  Маја Илиевска   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  Маја Илиевска  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.08-613/1                                                              Совет на општина М.Каменица 

13.03.2018 г.                                                                                         Претседател      

М.Каменица                                                                                   Иван Кузмановски с.р 

 


