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

бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица“ бр.20/2019), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука  

 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Ребаланс (измена и дополнување) на 
Буџетот на општина Македонска Каменица за 2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

 
Бр.09-1046/1              Градоначалник 

30.06.2021 г.                               Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменицa 

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

Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на oпштина 

Македонска Каменица на 45та седница одржана на ден 30.16.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Ребаланс  (измени и дополнување) на  

Буџетот на општина Македонска Каменица за 2021 година 

 

 

Член 1 

 

 Советот на oпштина Македонска Каменица  го усвои Ребалансот (измени и 

дополнување) на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2021 година. 

 Ребалансот (измени и дополнување) на Буџетот на општина Македонска Каменица 

за 2021година е составен дел на оваа Одлука. 

 

Член 2 

 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Бр.08-1047/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

30.06.2021 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 29 став 1 од Законот за 
финансирање на единиците на локална самоуправа  (,,Службен весник наР.Македонија “ 
број 61/2004, 96/2004, 22/2007, 67/2007, 156/2009, 47/2011,  192/2015  и 209/2018 година и 
Службен весник на Република Северна Македонија број 244/2019) Советот на општина 
Македонска Каменица на 45та седница одржана на ден  30.06.2021 година донесе: 

 

                                                             

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊАHA БУЏЕТОТ 

на Општина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА за 2021 

1. Општ дел 
Член 1 

Измени и дополнувања на Буџетот на Општината МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА за 2021 година, се 
состои од : 

I. Вкупни приходи 305.983.710 337.985.290 

Даночни приходи 18.160.000 18.160.000 

Неданочни приходи 21.435.709 21.435.709 

Капитални приходи 128.200.000 147.330.279 

Приходи од дотации 84.695.000 96.212.415 

Приходи од трансфери 52.693.001 54.046.887 

Приходи од донации 800.000 800.000 

II. Вкупни расходи 301.383.710 333.485.290 

Од утврдени намени 301.353.710 333.455.290 

Расходи од резерви 30.000 30.000 

III. Дефицит 4.600.000 4.500.000 

IV. Финансирање -4.600.000 -4.500.000 

Прилив 0 0 

Домаш.задолжувања 0 0 

Странски заеми 0 0 

Одлив 4.600.000 4.500.000 

Отплата на главница 4.600.000 4.500.000 

Член 2 

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходит 

по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува : 
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Образложение на измената и дополнувањето на буџетот на општина Македонска 

Каменица за 2021-прв ребаланс 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник 

на Република Македонија .. број 5/2002) и член 29 од Законот за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа (Службен весник на Република Македонија ,, 

бр.61/2004, 96/2004,67/2007,156/2009,47/2011, 192/2015, 209/2018 и Службен весник на 

Република Северна Македонија бр.244/2019 ), општина Македонска Каменица Ви 

доставува прва измена и дополнување на буџетот за 2021 година. 

Измените  и дополнувањето на буџетот се донесува во постапка според која се донесува 

и буџетот на општината.  

Измените  и дополнувањето на буџетот на општина  Македонска Каменица за 2021 

година се направени согласно добиеното известување од Министерството за финансии 

наш архивски број 05-693/1 од 19.04.2021 година. 

Во сметките кај буџетотна општина македонска Каменица имаме направено измени и 

дополнувања согласно анализите во сметководствената и трезорската евиденција и 

согласно потребите од спроведување на постапките за јавни набавкиво општината и 

единките корисници. 

Во програмата А0-Совет на општина имаме зголемување на потставка 404150- за 

1.500.000 денари. Согласно насоките од Државна изборна комисија, општината е должна 

да ја предвиди сумата , за престојните локални избори. 

Во програмата Д0- Градоначалник, зголемување имаме на потставка 471240- 800.000,00 

денари -помош на деца без родители и родителска грижа. Советот на  Општина 

Македонска Каменица донесе-Правилник за самохрани родители на  42- Седница  на  

09.04.2021. 

Во програмата Е0-општински администрација, имаме  минимални зголемување на 

ставките за плати,придонеси, соодветно поради предвидените нови вработувања. 

Во оваа програма се направени и најголемите намалувања  на определени ставки , за кои 

што е оценето дека нема да се реализираат во целиот износ што биле планирани. 

 Потставка 464990-други трансфери- намалување имаме за износот на средства 

планирани за Проект-изградба на Кула за детекција на пожар. Истите средства се 

префрлени во развојна програма ЈЛА. 

Зголемување на ставките имаме претежно кај развојните програми. 

ЈА0- Изградба на јавно осветлување, зголемена за износ кој до крајот на 2021-ва ќе го 

исплатиме на Македонски Телеком врз основа на Договорот за Јавно приватно 

партнерство. 
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Во програмата ЈД0-на потставка 485420- имаме зголемување на средствата за 4.000.000- 

надомест на одземен имот, поради предвидени зголемени активности. 

Зголемување на ставки имаме и кај К4- Културни дејности и творештво, поради 

предвидените зголемени активности за периодот што следува, активности кои 

претходната 2020 година- поради пандемијата не се реализираа.  

Во ЈЛ0  програмата е зголемен износот на средства предвидени за подготовка на проекти 

вклучувајќи и дизајн на улици. 

ЈЛА програмата е зголемена за износ од 9.000.000 денари, средства предвидени за 

Кулата за рана детекција на пожар, износ кој е намален од потставка 464990 од Е0 

програмата. 

ГДА програмата (проекти за енергетска ефикасност ) е зголемена за износ од 15.000.000 

денари , средства предвидени за изградба на систем за улично осветлување на кеј на 

Каменичка река. 

ФАА програмата –уредување на индустриска зона , е намалена и истите средства се 

пренаменети за други програми. 

ЈДА програмата- изградба и реконструкција на улици, патишта и тротоари е зголемена за 

2.000.000 денари , поради предвидените зголемени активности. 

Во Н1 програмата –основно образованиепроширување е направено за износот од 

8.872.051 денар, и истите средства се искористени за зголемување на конто – 424440- 

поправки и оддршување за износ од 7.600.000,00 денари –планирана реконструкција на 

дел од кровот на училиштето. Зголемување на средстват имаме и на конта – 480110-

купување на канцелариска опрема, 480190-купување на друга опрема  и 423610-наставно 

образовни помагала. 

Во Н2 –програмата, средно образование, измени и дополнувања се направени на конта-

423990 –други материјали. Ова зголемување е за износ од 170.000,00 денари за 

планирани набавки на делови неопходни за санација на парно во спортската сала. 

Зголемување е направено и кај конто -424210 – поради изведување на градежни работи , 

зголемување на конто - 425760 превозни услуги во образованието. Промена имаме и  кај 

конто -480140 480140-купување на информатичка и видео опрема. 

Во програмата В1-детска градинка, промени се извршени на конта -421440-, 427110 

480190. Позначајна промена е направена н конто 424210-поправки и одржување на 

згради за износ од 1.255.000 

 

Изотвил: 

Анкица П.Дончовска 

Одделение за финансиски прашања 
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Член 3 

 

Во член 3 во посебниот дел на измената и дополнувањето на Буџетот на општина Македонска 

Каменица за 2021 година се вршат следниве измени: 
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                                                                                                 Член 4 

          Измените и дополнувањата на Буџетот на општина Mакедонска Каменица влегуваат во сила со денот на 

донесувањето а ќе бидат  објавени во   „Службен гласник на општина Македонска Каменица". 

 

Бр.08-1047/1                                                                                                     Совет на општина М.Каменица             

30.06.2021 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлуката за давање  согласност на измена на годишен план за 
вработување во општина Македонска Каменица за 2021 година бр.04-1020/1 од 
24.06.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  
 

Бр.09-1048/1               Градоначалник 

30.06.2021 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

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

Весник на Република  Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен 

Весник на Република Северна  Македонија“ бр. 143/19, 14/2020 и 302/20), член 36 од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и 

член 20  од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ 

бр.20/19 и 38/20), Советот на oпштина Македонска Каменица на 45та седница одржана на 

ден 30.06.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  давање согласност на  измена на Годишниот  план                                                                             

за   вработување во   oпштина  Македонска Каменица за    2021  година 

Член 1 

Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на измената на   

Годишниот план за вработување  во општина Македонска Каменица  за  2021  година 

заведен под бр.04-1020/1 од 24.06.2021 година. 

 Измената на  Годишниот план за вработување   е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

 

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

гласник на општина Македонска Kаменица“. 

Бр.08-1049/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

30.06.2021 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлуката за давање  согласност на измена  на годишен план за 
вработување во ЈП„Камeнa Река“ Македонска Каменица за 2021 година бр.04-201/1 
од 21.06.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  
 

Бр.09-1050/1               Градоначалник 

30.06.2021 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

 

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

Весник на Република  Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен 

Весник на Република Северна  Македонија“ бр. 143/19, 14/2020 и 302/20), член 36 од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и 

член 20  од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ 

бр.20/19 и 38/20), Советот на oпштина Македонска Каменица на 45та седница одржана на 

ден 30.06.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  давање согласност на  измена на Годишниот  план                                                                             

за   вработување во ЈП„Камена Река“  Македонска Каменица за   2021  година 

Член 1 

Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на измената на   

Годишниот план за вработување  во ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица  за  2021  

година заведен под бр.04-201/1 од 21.06.2021 година. 

 Измената на  Годишниот план за вработување   е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Kаменица“. 

Бр.08-1051/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

30.06.2021 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлуката за давање  согласност на годишен план за вработување во 
СОУ„Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за 2022 година бр.02-163/1 од 
21.06.2021 година.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  
 

Бр.09-1052/1                          Градоначалник 

30.06.2021 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

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

Весник на Република  Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен 

Весник на Република Северна  Македонија“ бр. 143/19, 14/2020 и 302/20), член 36 од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и 

член 20  од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ 

бр.20/19 и 38/20), Советот на oпштина Македонска Каменица на 45та седница одржана на 

ден 30.06.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  давање согласност на  Годишниот  план     за   вработување во                                    

СОУ „Миле Јаневски Џингар“  Македонска Каменица за   2022 година 

Член 1 

Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на Годишниот план за 

вработување  во СОУ „Миле Јаневски Џингар“   Македонска Каменица  за  2022  година 

заведен под бр.02-163/1 од 21.06.2021 година. 

 Годишниот план за вработување   е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Kаменица“. 

 

Бр.08-1053/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

30.06.2021 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлуката за усвојување на барање за одобрување на парични 
средства на Стојмир Ѓоргиевски од Македонска Каменица во износ од 30.000,00 
денари.   

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.     
 

Бр.09-1054/1               Градоначалник 

30.06.2021 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 20 од Статутот на oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со 

Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на                  

еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на 

општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на oпштина Мaкедонска Каменица на 45та 

седница одржана на ден 30.06.2021  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 на Стојмир 
Ѓоргиевски од Македонска Каменица заведено под бр.08-717/1 од 23.04.2021  година  за 
одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Стојмир Ѓоргиевски од  Македонска Каменица е составен дел на оваа 
Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства 
во износ од 30.000,00 денари на сметката на Стојмир Ѓоргиевски од Македонска 
Каменица. 

 Член 3 

 Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Бр.08-1055/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

30.06.2021 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука 

1.  Се прогласува Oдлуката за усвојување на барање за одобрување на парични 
средства на Маја Илиевска од Македонска Каменица во износ од 30.000,00 денари.   

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.     
 
Бр.09-1056/1              Градоначалник 
30.06.2021 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 20 од Статутот на oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со 

Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на                  

еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на 

општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на oпштина Мaкедонска Каменица на 45та 

седница одржана на ден 30.06.2021  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 на Маја Илиевска 

од Македонска Каменица заведено под бр.08-1015/1 од 23.06.2021  година  за 

одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Маја Илиевска од  Македонска Каменица е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства 

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 објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Бр.08-1057/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

30.06.2021 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1.  Се прогласува Oдлуката за усвојување на барање за одобрување на парични 
средства на Звонко Прангов од Македонска Каменица во износ од 30.000,00 денари. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.     
 

Бр.09-1058/1                        Градоначалник 

30.06.2021 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 20 од Статутот на oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со 

Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на                  

еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на 

општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на oпштина Мaкедонска Каменица на 45та 

седница одржана на ден 30.06.2021  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 на Звонко Прангов 
од Македонска Каменица заведено под бр.08-1016/1 од 23.06.2021  година  за 
одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Звонко Прангов од  Македонска Каменица е составен дел на оваа 
Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства 

во износ од 30.000,00 денари на сметката на Звонко Прангов од Македонска Каменица. 

 Член 3 

 Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Бр.08-1059/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

30.06.2021 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука 

1.  Се прогласува Oдлуката за усвојување на барање за одобрување на парични 
средства на Биљана Ѓеоргиевска од Македонска Каменица во износ од 30.000,00 
денари. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.     
 
Бр.09-1060/1                   Градоначалник 
30.06.2021 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 20 од Статутот на oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со 
Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на                  
еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на 
општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на oпштина Мaкедонска Каменица на 45та 
седница одржана на ден 30.06.2021  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 на Биљана 
Ѓеоргиевска од Македонска Каменица заведено под бр.08-1017/1 од 23.06.2021  година  
за одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Биљана Ѓеоргиевска од  Македонска Каменица е составен дел на 
оваа Одлука. 

Член 2 
 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства 
во износ од 30.000,00 денари на сметката на Биљана Ѓеоргиевска од Македонска 
Каменица. 

 Член 3 

 Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Бр.08-1061/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

30.06.2021 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлуката за усвојување на барање за одобрување на парични 
средства на Здружение фестивал на детски песни Распеани срца Штип во износ од 
15.300.000,00 денари. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.     
 
Бр.09-1062/1             Градоначалник 
30.06.2021 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 20 од Статутот на oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на oпштина 

Мaкедонска Каменица на 45та седница одржана на ден 30.06.2021  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 на Здружение 

фестивал на детски  песни  Распеани срца - Штип заведено под бр.08-1023/1 од 24.04.2021  

година  за одобрување на   парични  средства за учество на Јана Петровска како 

претставник од општина Македонска Каменица.     

Барањето на Здружението фестивал на детски песни Распеани срца - Штип е 

составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства 

во износ од 15.300,00 денари на жиро сметката 290000002091662 на ТТК банка 

експозитура Штип, со назнака за Фестивал на детски песни Распеани срца – Штип.  

 Член 3 

 Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Бр.08-1063/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

30.06.2021 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 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлукатa за усвојување на барање на ЈП „Доминг“ ЦО Македонска 
Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.     
 

Бр.09-1064/1                   Градоначалник 

30.06.2021 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 20 од Статутот на oпштина М.Каменица 

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на oпштина 

Мaкедонска Каменица на 45та седница одржана на ден 30.06.2021  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барање на ЈП „Доминг” ЦО Македонска Каменица   

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр.08-1030/1 од 

24.06.2021 година  на ЈП „Доминг” ЦО Македонска Каменица  за одобрување на парични 

средства за исплата на заостанат доспеан главен долг на име  данок на додадена 

вредност во износ од 619.899,00 денари и камата на данокот на додадена вредност во 

износ од 373.919,00 денари  на Управата за јавни приходи  Регионална дирекција Штип.  

 Барањето на ЈП „Доминг” ЦО Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.  

Член 2 

 Вкупниот износ на доспеаниот долг по основ на данок на додадена вредност 

изнесува 993.818,00 денари (увид во Решение за присилна наплата од парични средства  

број. 27-11/3032 од 02.06.2021 година) издадена од УЈП Регионална дирекција Штип. 

                                                               Член 3 

Општина Македонска Каменица со усвојувањето на барањето   на ЈП „Доминг” ЦО 

Македонска Каменица се обврзува спрема Доверителот дека ќе го исполни побарувањето 

од должникот ЈП „Доминг” ЦО Македонска Каменица опишано во член 2 од оваа Одлука, 

односно изречно е согласен дека влегува во обврска за сметка на ЈП „Доминг “ЦО 

Македонска Каменица. 
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Исплатата на долгот ќе се врши од Буџетот на општина Македонска Каменица на 5 

(пет) еднакви месечни рати во износ од198.764,00 денари. 

 Уплатата ќе се врши на сметката 300320000002833 на ЈП „Камена Река“ Македонска 

Каменица, а ЈП „Камена Река“ преку репрограм на долгот  редовно ќе  плаќа  на  Управата 

за јавни приходи  Регионална дирекција Штип.                                                      

                                                             Член 4  

Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Бр.08-1065/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

30.06.2021 г.                                                         Претседател 

   М.Каменица                                                                           Иван Кузмановски с.р 
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