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

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

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

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката  за усвојување на Квартален извештај за извршување 

на Буџетот на општина Македонска Каменица за периодот 01.01.2018 година до 

30.06.2018 година.  

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

             во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-1625/1        Градоначалник 

17.08.2018 г.                          Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

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

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

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

Македонска Каменица на 11 та седница одржана на ден 17.08.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Квартален извештај 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на oпштина Македонска Каменица за период од 01.01.2018 

година до  30.06.2018  година. 

 Кварталниот извештај на Буџетот на oпштина Македонска Каменица за период 

01.01.2018 година до 30.06.2018 година е составен дел на оваа Одлука. 

 

Член 2 

 

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

гласник на oпштина М.Каменица. 

 

 

 

 

    Бр. 08-1626/1                                                 Совет на општина М.Каменица 

     17.08.2018 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 за формирање на паралелки со 

помал број на ученици од законски утврдениот лимит од 24 ученика за учебната 

2018/2019 година во ООУ “Св.Кирил и Методиј”Македонска Каменица. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-1627/1       Градоначалник 

17.08.2018 г.               Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 41 став  5 од Законот за основно образование (“Службен 

весник на Р.Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 

100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/17, 

64/18), 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 11 та 

седница одржана на ден 17.08.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност согласност за формирање на паралелки со      

помал број на ученици во OOУ “Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица        

за учебната 2018/2019 година. 

Член 1 

Советот на oпштина Македонска Каменица дава согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици од законски утвдениот лимит од 24 ученика за 

учебната  2018/2019 година  во OOУ “Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица. 

Барањето на OOУ “Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица 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. 08-1628/1                                                   Совет на општина М.Каменица 

    17.08.2018 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 за формирање на паралелки со 

помал број на ученици од законски утврдениот лимит од 25 ученика за учебната 

2018/2019 година во “Миле Јаневски Џингар”Македонска Каменица. 

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-1629/1        Градоначалник 

17.08.2018 г.                           Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

 Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средно образование(“Службен 

весник на Р.Македонија” бр.44/95,  16/96,  24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 41/01, 29/02, 40/03, 

42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05, 113/05, 03/06, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09, 

30/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 61/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 

10/15, 98/15, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/17, 64/18), 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 11та седница одржана на ден 

17.08.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на    

ученици  во СОУ “Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица                                 

за учебната 2018/2019 година. 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за формирање на 

паралелки со помал број на  ученици  од законски утврдениот лимит од 25 ученика за 

учебната  2018/2019 година  во СОУ “Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица. 

Барањето на СОУ “Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица  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. 08-1630/1                                                 Совет на општина М.Каменица 

    17.08.2018 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 финансиски  извештај за работењето 

на ЈП „ Камена Река“ Македонска  Каменица за периодот  од 01.01.2018 година  

до 30.06.2018 година.  

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

            во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09-1631/1       Градоначалник 

17.08.2018 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 11 та седницата одржана на ден 17.08.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

 За усвојување на  финансиски  извештај  за работењето на ЈП „Камена 

Река “ Македонска Каменица  за период од  01.01.2018 година до 30.06.2018година 

Член 1  

Советот на општина Македонска Каменица го  усвои   финансискиот  извештај  

за работењето на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица  за период од 01.01.2018 

година до 30.06.2018 година. 

Финансискиот извештај  за работењето на ЈП„Камена Река“ Македонска 

Каменица  за период од 01.01.2018 година до 30.06.2018 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. 08-1632/1                                                 Совет на општина М.Каменица 

    17.08.2018 г.                                                              Претседател 

               М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р. 

    

 



Службен гласник на ЕЛС М.Каменица бр.11                                                                          Стр. 9 
 

 

                                    

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 вредноста на бодот на 

платите на   вработените во 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.09-1633/1        Градоначалник 

17.08.2018 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 11 та седницата одржана на ден 17.08.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

 За давање на согласност на вредноста на бодот на платите на   

вработените во ЈП „Камена Река  “ Македонска Каменица 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава  согласност на вредноста на 

бодот на платите на   вработените во ЈП „Камена Река  “ Македонска Каменица.                           

Одлуката за утврдување на вредноста на бодот на  платите на   вработените во 

ЈП „Камена Река “  Македонска Каменица  бр. 02-265/1 од 10.07.2018 година донесена 

од страна на директорот на ЈП „ Камена Река“ и Одлуката за усвојување на актот за 

утврдување на вредноста на бодот на платите на   вработените во ЈП „Камена Река  “ 

Македонска Каменица  бр. 02-269/1 од 10.07.2018 година  донесена од страна на 

Управниот Одбор на „Камена Река “  се 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. 08-1634/1                                                 Совет на општина М.Каменица 

    17.08.2018 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   Правилникот за плати и 

други надоместоци на плата на  вработените во 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.09-1635/1        Градоначалник 

17.08.2018 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 11 та седницата одржана на ден 17.08.2018 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

      За давање на согласност на Правилникот за плати и други надоместоци             

на    плата на  вработените во ЈП „Камена Река  “ Македонска Каменица. 

Член 1 

           Советот на општина Македонска Каменица дава  согласност на   Правилникот 

за плати и други надоместоци на плата на  вработените во ЈП „Камена Река “ 

Македонска Каменица бр.02-268/1 од 10.07.2018 година. 

            Правилникот за плати и други надоместоци на плата на  вработените во ЈП 

„Камена Река  “ Македонска Каменица бр.02-268/1 од 10.07.2018 година донесен од 

страна на Управниот Одбор на „Камена Река “  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. 08-1636/1                                                 Совет на општина М.Каменица 

    17.08.2018 г.                                                              Претседател 

               М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет на реализација  на 

Проектот  за реконструкција на локален маалски пат  во с.Косевица   до маала 

Пашите  и маала Бошнаци.  

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 

 

Бр.09-1637/1       Градоначалник 

17.08.2018 г.               Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(“ Службен весник на 
РМ” бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина Македонска Каменица (“Службен 
гласник на општина М.Каменица” бр.4/2005) Советот на општина Македонска 
Каменица на 11 та седницата одржана на ден  17.08.2018 година донесе: 

О Д Л У К А 

За утврдување на приоритети 

Член 1 

Согласно барањето ПРР-321 за користење средства од програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година финансирани од Агенција 
за финансиски поддршка во земјоделството и руралниот развој, а врз основа на јавен 
повик   бр.02/2018 година Советот на општина Македонска Каменица дава приоритет 
на реализација  на Проектот  за реконструкција на локален маалски пат  во с.Косевица   
до маала Пашите  и маала Бошнаци. 

Член 3 

Општина Македонска Каменица за наведениот приоритет има Основен проект 
изработен од ТДГР “Геоинг” ДОО Делчево, со тех.бр.262/2-15   од август  2015 година.  

 

Член 4 

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

 

                Бр. 08-1638/1                                                 Совет на општина М.Каменица 

     17.08.2018 г.                                                              Претседател 

               М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р.  
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет на реализација  на 

Проектот  за реконструкција на локален маалски пат  во с.Тодоровци.    

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 

 

Бр.09-1639/1       Градоначалник 

17.08.2018 г.               Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(“ Службен весник на 
РМ” бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина Македонска Каменица (“Службен 
гласник на општина М.Каменица” бр.4/2005) Советот на општина Македонска 
Каменица на 11 та седницата одржана на ден  17.08.2018 година донесе: 

О Д Л У К А 

За утврдување на приоритети 

Член 1 

Согласно барањето ПРР-323 за користење средства од програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година финансирани од Агенција 
за финансиски поддршка во земјоделството и руралниот развој, а врз основа на јавен 
повик   бр.02/2018 година Советот на општина Македонска Каменица дава приоритет 
на реализација  на Проектот  за реконструкција на локален маалски пат  во  
с.Tодоровци. 

Член 3 

Општина Македонска Каменица за наведениот приоритет има Основен проект 
изработен од Друштво за проектирање, инжинеринг, услуги и трговија „ ИНТ ГЛОБАЛ 
ИНЖИНЕРИНГ” ДООЕЛ , со тех.бр.04-07/2017   од февруари  2018 година.  

Член 4 

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

 

                Бр. 08-1640/1                                                 Совет на општина М.Каменица 

     17.08.2018 г.                                                              Претседател 

               М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет за изработка на 

урбанистички планови за населени места-села(с.Моштица, с.Саса и с.Луковица)    

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 

 

Бр.09-1641/1        Градоначалник 

17.08.2018 г.                         Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(“ Службен весник на 
РМ” бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина Македонска Каменица (“Службен 
гласник на општина М.Каменица” бр.4/2005) Советот на општина Македонска 
Каменица на 11 та седницата одржана на ден  17.08.2018 година донесе: 

О Д Л У К А 

За утврдување на приоритети 

Член 1 

Согласно барањето ПРР-322 за користење средства од програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година финансирани од Агенција 
за финансиски поддршка во земјоделството и руралниот развој, а врз основа на јавен 
повик   бр.02/2018 година Советот на општина Македонска Каменица дава приоритет 
на изработка на урбанистички планови за населени места – села.  

Член 2 

Општина Македонска Каменица за наведениот приоритет ги планира опфатите 
на  следните села: 

1. Урбанистички план за село Моштица; 

2. Урбанистички план за село Саса; 

3. Урбанистички план за село Луковица.  

Член 3 

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

               Бр. 08-1642/1                                                 Совет на општина М.Каменица 

    17.08.2018 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 Решение  

 

1. Се прогласува Решението за користење на службен мобилен телефон и 

ограничување на износот на сметката. 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица 

 

Бр.09- 1643/1       Градоначалник 

17.08.2018 г.              Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 став  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 11та седницата одржана на ден 17.08.2018 година 

донесе: 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

            За  користење на службен мобилен телефон и ограничување на  износот 

на сметката   

 

Член 1 

              Советот на општина Македонска Каменица со ова  Решение го  определува 

правото на користење на службен мобилен телефон  и ограничување на сметката за 

користење на телефонот, како и  начинот на надоместување на износот на сметката 

повисока од ограничувањето утврдено со ова Решение. 

 

Член 2 

 

 Правото на користење на службен мобилен телефон  со ограничување на 

висината на износот на сметката имаат: 

  -Градоначалникот на   општина  М.Каменица    во   износ     од            6.000,00 денари 

  -Претседателот на Совет  на општина М.Каменица во износ  од         3.000,00 денари 

 - Членови на  Совет на општина М.Каменица во  износ  од                       600,00 денари 

 - Останатите вработени во оптинската администрација во износ од       600,00 денари                                                                    

            Во износот од став 1 на овој член не е пресметан данокот на додадена 

вредност. 

                                                                  Член 3 

 

             Корисниците   на службените  мобилни  телефони  доколку го пречекорат 

ограничувањето утврдено во член 2 на ова Решение се должни  разликата од 

утврденото ограничување и висината на сметката сами  да ја надоместат. 
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                                                                 Член 4  

 

           Со донесувањето на оваа Решение престануваат да важат Решението за 

користење на службен мобилен телефон и оганичување на износот на сметката бр.08-

412/1 од 22.02.2016 година („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.36/2016) и 

Решение за дополнување на Решението  за користење на службен мобилен телефон 

и оганичување на износот на сметката бр.08-586/1 од 14.03.2016 година („Службен 

гласник на општина М.Каменица“ бр.37/2016) 

 

 

                                                                  Член 5 

 

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

Службен гласник на општина М.Каменица. 

 

    Бр. 08-1644/1                                                 Совет на општина М.Каменица 

     17.08.2018 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 и неусогласување на намените на 

бесправно изградени објекти во идна урбанистичко-планска документација.                                                                  

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 

Бр.09-1645/1        Градоначалник 

17.08.2018 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 11та седницата одржана на ден 17.08.2018 година   донесе: 
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О Д Л У К А 

За вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичка планска   

документација и неусогласување на намените на бесправно изградени објекти 

во идна урбанистичко-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. Стоил Костадиновски со адреса на живеење во село Косевица во Македонска 
Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправно изграден објект 
семејна куќа со барање број Уп1 бр.10-354 од 11.05.2018 година, означен како 
зграда број 7 кој е изграден на КП бр.1632 КО Косевица, со адреса во место 
викано маала Стоичовци во с.Косевица, општина Македонска Каменица. 

 

2. Митко Соколовски со адреса на живеење на ул.,,Рударска’’ бр.8/1-10 во 
Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправно 
изграден објект викенд куќа со барање број Уп1 бр.10-283 од 13.03.2018 
година, означен како зграда број 1 кој е изграден на КП бр.2892 КО Моштица, 
со адреса во место викано Шијанка во с. Моштица, општина Македонска 
Каменица. 

 

3. Спиро Стојков со адреса на живеење на ул.,,Александар Македонски’’ бр.13-14 
во Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправно 
изграден објект семејна куќа со барање број Уп1 бр.10-334 од 19.04.2018 
година, означен како зграда број 1 кој е изграден на КП бр.1229 КО Цера, со 
адреса во место викано маала Кукли во Цера, општина Македонска Каменица. 

 

4.  Станка Стаменковски од с.Саса која има поднесено барање за промена на 
барател бр.Уп 1 бр.10-431 од 26.07.2018 година на подносителот на барањето 
Војо Стаменковски со адреса на живеење во с.Саса бб, кој бара утврдување на 
правен статус на бесправно изграден објект семејна куќа со барање број Уп1 
бр.09-801 од 01.09.2011 година, означен како зграда број 1 кој е изграден на КП 
бр.4119 КО Саса, со адреса во место викано Река во с.Саса, општина 
Македонска Каменица кој е починат. 

 

5.  Марјанчо Атанасов со адреса на живеење во с.Луковица бб, кој бара 
утврдување на правен статус на бесправно изграден објект семејна куќа со 
барање број Уп1 бр.09-1389 од 03.09.2011 година, означен како зграда број 2 
кој е изграден на КП бр.1262 и 1261 КО Луковица, со адреса во место викано 
,,Црквиште’’ во с.Луковица, општина Македонска Каменица. 
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6. Гоце Гоцевски со адреса на живеење во с.Саса бб, кој бара утврдување на 
правен статус на бесправно изграден објект куќа со барање број Уп1 бр.09-
1010 од 02.09.2011 година, означен како зграда број 1 кој е изграден на КП 
бр.6027 КО Саса, со адреса во место викано мршавелска маала во с.Саса, 
општина Македонска Каменица. 

 

7. Славица Николовска со адреса на живеење во село Косевица во Македонска 
Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправно изграден објект 
семејна куќа со барање број Уп1 бр.10-367 од 18.05.2018 година, означен како 
зграда број 1 кој е изграден на КП бр.1628/2 КО Косевица, со адреса во место 
викано маала Стоичовци во с.Косевица, општина Македонска Каменица. 

 

8. Стојан Петровски со адреса на живеење во Павлиш Дол бб во Македонска 
Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправно изграден објект 
семејна куќа со барање број Уп1 бр.09-1496 од 03.09.2011 година, означен како 
зграда број 1 кој е изграден на КП бр.359 КО Каменица, со адреса во место 
викано Павлиш Дол во М.Каменица, општина Македонска Каменица. 

 

9. Боро Алексовски со адреса на живеење во с.Луковица бб, кој бара утврдување 
на правен статус на бесправно изграден објект доградба на индивидуална 
семејна куќа со барање број Уп1 бр.10-371 од 22.05.2018 година, означен како 
зграда број 1 кој е изграден на КП бр.1700 КО Луковица, со адреса во 
с.Луковица, општина Македонска Каменица. 

 

10. Митко Јангеловски со адреса на живеење во с.Саса бб, кој бара утврдување на 
правен статус на бесправно изграден објект индивидуална семејна куќа со 
барање број Уп1 бр.10-234 од 01.03.2016 година, означен како зграда број 1 кој 
е изграден на КП бр.2288 и 2289 КО Саса, со адреса Илиовски Ливади во 
место викано  Јагодина Река во с.Саса, 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 

 

За поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти  

изградени на земјиште чија намена не е во согласност со намената на земјиштето во 

важечката урбанистичко-планска документација на територијата на општина 

Македонска Каменица од следните лица:  

1.Милутин Јовановски со адреса на живеење на ул.,,Првомајска’’ бр.2-2 во 

Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправно 

изграден објект помошен објект со приземје со барање број Уп1 бр.10-131 од 

03.02.2016 година, означен како зграда број 1 кој е изграден на КП бр.3820 КО 

Каменица, со адреса на ул.,,14-ти Јуни ’’  во општина Македонска Каменица. 
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 Советот на општина Македонска  Каменица констатира дека  неможе да се изврши 

усогласувањето на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето во 

идна урбанистичко-планска документација. 

 

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

гласник на општина Македонска Каменица. 

              Бр. 08-1646/1                                                 Совет на општина М.Каменица 

    17.08.2018 г.                                                              Претседател 

               М.Каменица                                                       Иван Кузмановски с.р. 

                                 

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

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

средстa  во износ од 30.000,00 денари на  Љупчо Јордановски   од Македонска 

Каменица.   

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 

Бр.09-1647/1                                                            Градоначалник 

17.08.2018 г.                     Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

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

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

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

М.Каменица на 11 та седница одржана на ден 17.08.2018  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. 08-1587/1 од 

13.08.2018  година на Љупчо Јордановски  од  Македонска Каменица за одобрување 

на   парични  средства за лекување.       

Барањето на Љупчо Јордановски   од Македонска Каменица  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 30.000,00денари на сметката на Љупчо Јордановски  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. 08-1648/1                                                            Совет на општина М.Каменица 

         17.08.2018 г.                                                                          Претседател 

          М.Каменица                                                                  Иван Кузмановски с.р. 

    

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

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

средстa во износ од 30.000,00 денари на Здружение на пензионери    

Македонска Каменица.   

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 

Бр.09-1649/1                                                            Градоначалник 

17.08.2018 г.                        Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

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

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

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

М.Каменица на 11 та седница одржана на ден 17.08.2018  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. 08-1324/1 од 

02.07.2018 година на Здружението на пензионери  Македонска Каменица за 

одобрување на   парични  средства за   организација на манифестацијата „Бабина 

Баница“   

Барањето на Здружението  на пензионери   Македонска Каменица  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 30.000,00денари на сметката на Здружението на пензионери   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. 08-1650/1                                                                 Совет на општина М.Каменица 

 17.08.2018 г.                                                                            Претседател 

 М.Каменица                                                                     Иван Кузмановски с.р. 

    

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

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

средстa  во износ од 30.000,00 денари на  Ранка Мулачка  од Македонска 

Каменица.   

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 

Бр.09-1651/1                                                            Градоначалник 

17.08.2018 г.                     Соња Стаменкова с.р 

М.Каменица 

 

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

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

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

М.Каменица на 11 та седница одржана на ден 17.08.2018  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. 08-1619/1 од 

16.08.2018  година на Ранка Мулачка  од  Македонска Каменица за одобрување на   

парични  средства за лекување.       
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Барањето на Ранка Мулачка   од Македонска Каменица  е составен дел на оваа 

Одлука. 

                                                        Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични 

срадства во износ од 30.000,00денари на сметката на Ранка Мулачка 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. 08-1652/1                                                           Совет на општина М.Каменица 

17.08.2018 г.                                                                      Претседател 

 М.Каменица                                                                 Иван Кузмановски с.р. 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


