
Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.1 
 

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.04-1174/1 од 

15.07.2021 година.  

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

Бр.09-1290/1               Градоначалник 

28.07.2021 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 46та седница одржана на 

ден 28.07.2021 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.04-1174/1 од 15.07.2021 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.08-1291/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

   28.07.2021 г.                                                         Претседател 

      М.Каменица                                                                           Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.2 
 

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 Одлуката за именување на член во Одбор за контрола на 
материјално-финансиско работење (Надзорен одбор) на заедничко јавно 
претпријатие за регионално управување со отпад „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК” 
Свети Николе. 

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

Бр.09-1292/1                        Градоначалник 

28.07.2021 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) член 12 од Одлуката за основање на заедничко јавно 

претпријатие за регионално управување со отпад “ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК” Свети 

Николе  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 46та 

седница одржана на ден 28.07.2021  година донесе: 

O Д Л У К А  

За именување на член во Одбор за контрола на материјално-финансиско 
работење (Надзорен одбор) на заедничко јавно претпријатие за регионално 

управување со отпад „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе. 
  

 

Член 1 

              Советот на Општина  Македонска Каменица за член во Одбор за контрола на 
материјално-финансиско работење (Надзорен одбор) на заедничко јавно претпријатие за 
регионално управување со отпад „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе, го 
назначува следнто лице: 

- Антонио Арсовски,  вработен во Комецијална банка  филијала  Кочани - Стручен 
соработник , маил адреса:antonio.arsovski@kb.com.mk  тел.075/391-777 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

   Бр.08-1293/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

   28.07.2021 г.                                                         Претседател 

      М.Каменица                                                                      Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.3 
 

       

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 за  формирање на паралелки со 
помал број на ученици во СОУ„Миле Jаневски Џингар” Mакедонска  Каменица за 
учебната 2021/2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  
 
Бр.09-1294/1              Градоначалник 
28.07.2021 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за средно образование („Службен весник 

на Република 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, и „Службен весник на Република Северна 

Македонија” бр.161/19 и 229/20), 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 oпштина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на 

општина Македонска Каменица на 46та седница одржана на ден 28.07.2021 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 2021/2022 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  2021/2022 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 Македонска Каменица“. 

    Бр.08-1295/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

    28.07.2021 г.                                                         Претседател 

      М.Каменица                                                                      Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.4 
 

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 за  формирање на паралелки со 

помал број на ученици,  паралеки со продолжен престој од прво до петто 

одделение  и комбинирани паралелки  за учебната  2021/2022 година  во                                                    

OOУ „Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица. 

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

Бр.09-1296/1              Градоначалник 

28.07.2021 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 53 став  5 од Законот за основно образование („Службен 

весник на Рeпублика Северна Македонија” бр.161/2019), 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 Македонска  Каменица на 46та седница одржана на ден 

28.07.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

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

ученици, паралеки со продолжен престој од прво до петто одделение  и 

комбинирани паралелки  за учебната  2021/2022 година  во                                                    

OOУ „Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица. 

Член 1 

Советот на oпштина Македонска Каменица дава согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици од законски утвдениот лимит од 20 ученика, 
паралеки со продолжен престој од прво до петто одделение  и комбинирани паралелки  
за учебната  2021/2022 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 Македонска Каменица“. 

    Бр.08-1297/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             
   28.07.2021 г.                                                         Претседател 

      М.Каменица                                                                           Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.5 
 

 

                          

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  за дополнување на Статутот на 
ООУ„Св.Кирил и Методиј” Mакедонска Каменица заведен под број. 0101-480/1 од 
20.12.2019 година.  

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

Бр.09-1298/1              Градоначалник 

28.07.2021 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 општина М.Каменица 

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

Македонска Каменица на 46та седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  давање согласност на дополнување  на Статутот на ООУ„Св.Кирил и 

Методиј“ Македонска Каменица  заведен под број. 0101-480/1 од 20.12.2019 год.  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на дополнување на 

Статутот на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица заведен под број.0101-480/1 

од 20.12.2019 година. 

Одлуката на Училишниот одбор на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска 

Каменица за дополнување на Статутот на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ заведена под бр.02-

206/1 од 22.06.2021 година  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 Македонска Каменица Каменица“. 

    Бр.08-1299/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

    28.07.2021 г.                                                         Претседател 

      М.Каменица                                                                      Иван Кузмановски с.р              



Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.6 
 

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 Годишен Извештај за работата на 

СОУ„Миле Jаневски Џингар” Mакедонска Каменица  за учебната 2020/2021 година.  

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

Бр.09- 1300/1                        Градоначалник 

28.07.2021 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 општина М.Каменица 

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

Македонска Каменица на 46та седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај за работата на                                          

СОУ „Миле Јаневски  Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2020/2021 година 

             Член 1  

Советот на oпштина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за 
работата  на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2020/2021  
година. 

Годишниот извештај за  работата  на СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска 
Каменица за учебната 2020/2021 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 општина Македонска Каменица“. 

   Бр.08-1301/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

   28.07.2021 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 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: 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.7 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Oдлуката за усвојување на Годишна Програма  за работа на 
СОУ„Миле Jаневски Џингар” Mакедонска Каменица  за учебната 2021/2022 година. 

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

Бр.09- 1302/1                        Градоначалник 

28.07.2021 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 општина М.Каменица 

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

Каменица на 46та седница  одржана на ден 28.07.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

                            За  усвојување на Годишна  програма  за работа на               

СОУ„Миле Јаневски Џингар “Макeдонска Каменица за учебната 2021/2022  година 

              Член 1  

Советот на oпштина Македонска Каменица ја усвои Годишната програма за работа  

на СОУ„Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за учебната 2021/2022  година. 

 Годишната програма  за работа  на СОУ„Миле Јаневски Џингар“ Македонска 

Каменица за учебната 2021/2022  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 општина Македонска Каменица“. 

 

   Бр.08-1303/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

   28.07.2021 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 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: 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.8 
 

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 Милица Митевска 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.09-1304/1                          Градоначалник 

28.07.2021 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 46та 

седница одржана на ден 28.07.2021  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 Милица 
Митевска  од   Македонска Каменица заведено под бр.08-1209/1 од 20.07.2021  година  за 
одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Милица Митевска 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 Милица Митевска од Македонска Каменица. 

 Член 3 

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

 

   Бр.08-1305/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

   28.07.2021 г.                                                         Претседател 

      М.Каменица                                                                       Иван Кузмановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.9 
 

                                                

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 Павлина Тодосиева од Македонска Каменицаво 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- 1306/1                        Градоначалник 

28.07.2021 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 46та 

седница одржана на ден 28.07.2021  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 Павлина 

Тодосиева  од   Македонска Каменица заведено под бр.08-1208/1 од 20.07.2021  година  

за одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     

Барањето на Павлина Тодосиева 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 Павлина Тодосиева од Македонска 

Каменица. 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.10 
 

 Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

  Бр.08-1307/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

   28.07.2021 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 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 Стефчо  Василев 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.09-1308/1                        Градоначалник 

28.07.2021 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 46та 

седница одржана на ден 28.07.2021  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 Стефчо 

Василев од   Македонска Каменица заведено под бр.08-1207/1 од 20.07.2021  година  за 

одобрување на   парични  средства за болничко лекување.     



Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.11 
 

Барањето на Стефчо Василев 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 Стефчо Василев од Македонска Каменица. 

Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

   Бр.08-1309/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

   28.07.2021 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 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 дополнителни  
парични средства на КК„Баскет-Кам “ Македонска Каменица во износ од 1.000.000,00 
денари. 

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

Бр.09-1310/1              Градоначалник 

28.07.2021 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

Советот на општина Македонска Каменица на 46та седница одржана на ден 28.07.2021 

година донесе: 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.12 
 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на барањето на КК„Баскет-Кам“ Македонска Каменица за 

одобрување на дополнителни  парични средства  

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на КК„Баскет-Кам“ 
Македонска Каменица за одобрување на дополнителни  парични од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за  2021 година во износ  од  1.000.000,00  денари. 
            Барањето на КК„Баскет-Кам“ Македонска Каменица  е составен дел на оваа 
Одлука. 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за 2021 година, Програма Е – општинска администрација, 
Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 
– други трансфери. 
                                                                     Член 3 
 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

 

   Бр.08-1311/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

   28.07.2021 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 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 дополнителни  
парични средства на ФК„Каменица - Саса“ Македонска Каменица во износ од 
1.000.000,00 денари. 

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

Бр.09-1312/1              Градоначалник 

28.07.2021 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.13 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 
општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), 
Советот на општина Македонска Каменица на 46та седница одржана на ден 28.07.2021 
година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на ФК„Каменица - Саса” Македонска Каменица за 

одобрување на дополнителни  парични средства  
 

Член 1 
 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ФК„Каменица - 
Саса“ Македонска Каменица за одобрување на дополнителни  парични од Буџетот на 
општина Македонска Каменица  за  2021 година во износ  од  1.000.000,00  денари. 
            Барањето на ФК„Каменица - Саса“ Македонска Каменица  е составен дел на оваа 
Одлука. 
 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за 2021 година, Програма Е – општинска администрација, 
Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 
– други трансфери. 
 
                                                                     Член 3 
 

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

 
  Бр.08-1313/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             
  28.07.2021 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 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 дополнителни  
парични средства на ЖФК„Каменица - Саса“ Македонска Каменица во износ од 
100.000,00 денари. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.     
 
Бр.09-1314/1              Градоначалник 
28.07.2021 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Кмаеница бр.45                                                                 Стр.14 
 

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

Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации 

(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 

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

Советот на општина Македонска Каменица на 46та седница одржана на ден 28.07.2021 

година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на ЖФК „Каменица Саса” Македонска Каменица за 

одобрување на дополнителни  парични средства  
 

Член 1 
 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЖФК „Каменица 
Саса” Македонска Каменица за одобрување на дополнителни  парични од Буџетот на 
општина Македонска Каменица  за  2021 година во износ  од  100.000,00  денари. 
            Барањето на ЖФК „Каменица Саса” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 
Одлука. 
 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за 2021 година, Програма Е – општинска администрација, 
Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 
– други трансфери. 
 
                                                                     Член 3 
 

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

 
   Бр.08-1315/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

   28.07.2021 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 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 Правилникот за внатрешна 
организација на општинската установа  Културно информативен центар „Романса“ 
Македонска Каменица  заведен под број.08-51/2 од 28.07.2021 година.  
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.  
 

Бр.09-1316/1               Градоначалник 

28.07.2021 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 општина М.Каменица 

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

Македонска Каменица на 46та седница одржана на ден 28.07.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 

општинска установа  Културно информативен центар „Романса“Македонска 

Каменица  заведен под број.08-51/2 од 28.07.2021 година.  

Член 1 

 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Правилникот за 

внатрешна организација на општинска установа  Културно информативен центар 

„Романса“ Македонска Каменица  заведен под број.08-51/2 од 28.07.2021 година.  

Правилникот за внатрешна организација на општинска установа  Културно 

информативен центар „Романса“ Македонска Каменица  заведен под број.08-51/2 од 

28.07.2021 година 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 Македонска Каменица Каменица“. 

   Бр.08-1317/1                                                                     Совет на општина М.Каменица             

   28.07.2021 г.                                                         Претседател 

      М.Каменица                                                                           Иван Кузмановски с.р 
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