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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 општина Македонска Каменица („Сл.гласник 

на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска 

Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Решение 

1. Се прогласува Решението за разрешување на членови на постојаните Комисии  
при Советот на општина Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 1968/1                        Градоначалник 

21.12.2021 г.                            Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

 

Врз основа на член 32 став 1, 2 и 3 и член 36 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник и Република Македонија" бр. 5/2002) и член 32, 33 и 34  од Статутот 

на општина М.Каменица („Службен  гласник на општина М.Каменица" бр. 20/19 и 

38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 2та седница одржана на ден 

21.12.2021  година донесе: 

  

Р Е Ш Е Н  И  Е 

За разрешување на членови на комисии  

при Советот на општина Македонска Каменица 

                                                                           Член 1 

1.Од  претседател и членови на Комисијата за финансии, буџет и локален економски 
развој се разрешуваат: 
 1. Бојан Малчев      - Претседател                                   

2.Иван Кузмановски          - Член       
3.Марјан Велиновски        - Член       
4.Сунчица Спасевска        - Член              
5. Дејан Стојковски            - Член 
 
2. Од претседател и членови на Одборот за јавни и комунални дејности се разрешуваат: 
1.Иван Кузмановск и            - Претседател    
2.Мартин Стоименовск       - Член 
3.Марјан Велиновски          - Член 
4.Маја Ѓоргиевска               - Член 
5.Драган Костовски              - Член 
 

З. Од  претседател и членови на Одборот за урбанизам, комунални работи и заштита   

на животната средина се разрешуваат: 
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1.Марјан Велиновски                   - Претседател 
2. Златко Јангеловски                 - Член 
3.Љупчо Трајков                          - Член 
4.Маја Ѓоргиевска                        - Член 
5.Мартин Стоименовски              - Член 
 
4.Од  претседател и членови на Одборот за општествени дејности се разрешуваат: 
1.   Златко Јангеловски                - Претседател                    
2.Драган Костовски                       - Член              
3.Бојан Малчев                              - Член       
4.Јасминка Петровска                   - Член        
5.Љупчо Трајков                      - Член  
 
5.Од претседател и членови на Одборот за месна самоуправа се разрешуваат: 
 
1.Златко Јангеловски -Претседател    
2.Иван Кузмановски - Член        
3.Мартин  Стоименовски - Член  
4.Јасминка Петровска - Член     
5.Сунчица Спасевска – Член 
 
6. Oд претседател и членови на Одборот за одбележување на парзници и 
манифестациисе разрешуваат: 
  
1. Марјан  Велиновски - Претседател   
2.Маја  Ѓоргиевска - Член       
3.Бојан Малчев  - Член  
4.Мартин Стоименовски - Член   
5.Драган Костовски   - Член   
 
7.Од претседател и членови на Одборот за земјоделство и шумарство се разрешуваат: 
 
   1. Иван Кузмановски                   - Претседател             

2.Златко Јангеловски                      - Член        
3.Марјан  Велиновски                     - Член        
4.Дејан Стојковски                           - Член           
5. Драган Костовски                      - Член    
 
8. Од  претседател и членови на Комисијата за Статут и прописи се разрешуваат: 

 

 1.  Бојан Малчев                         - Претседател        

2.Драган Костовски                - Член         

3.Златко Јангеловски               - Член        

4.Марјан  Велиновски             - Член        

5.Сунчица Спасевска                    .- Член 

9.Од  претседател и членови на Комисијата за родова еднаквост се разрешуваат :   
 
1. Јасминка Петровска            - Претседател     
2. Маја  Ѓоргиевска                 - Член        
 3. Марјан  Велиновски              -Член        
4. Сунчица Спасевска                    .- Член          
5. Љупчо Трајков                        -Член      
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10.Од  претседател и членови на Комисијата за  спорт се разрешуваат :   
 
1. Иван Кузмановски                       - Претседател         
 2. Златко Јангеловски                        - Член      
3.Мартин Стоименовски                     - Член      
4.Маја Ѓоргиевска                               - Член       
5. Сунчица Спасевска                         - Член 

 

Член 2 

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

„Службен гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-1969/1                                                 Совет на општина M.Каменица 
21.12.2021 г.                                                                 Претседател 
 М.Каменица             Љупчо Трајановски 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 општина Македонска Каменица („Сл.гласник на 

општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска 

Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Решение 

1. Се прогласува Решението за именување на членови на постојаните Комисии  при 
Советот на општина Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 1970/1                          Градоначалник 

21.12.2021 г.                              Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

 

Врз основа на член 32  став 1, 2 и 3  и член  36 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник и Република Македонија" бр. 5/2002) и член 32, 33 и 34  

од Статутот на општина М.Каменица („Службен  гласник на општина М.Каменица" бр. 

20/19 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 2та седница одржана на 

ден 21.12.2021 година донесе: 

Р Е Ш Е Н  И  Е 
За именување  на членови на Комисии  

при Советот на општина Македонска Каменица 

Член 1 

1.За претседател и членови на Комисијата  за финансии, буџет и локален економски 
развој се именуваат: 
 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.2                                                              стр.4 
 

4 
 

1.   Олег Караѓозов                - Претседател 
2. Љупчо Трајановски                - Член 
3. Анета Стојчевска                    - Член 
4. Ивана Стоилова                   - Член 
5.   Слободан Велиновски           - Член 
 
 
2. За  претседател и членови на Комисијата за јавни и комунални дејности се 
именуваат: 
 
1.Анета Стојчевска                 - Претседател    
2.Александар Милошевски      - Член 
3.Љупчо Трајановски              - Член 
4.Симона Велиновска             - Член 
5.Мите Миленковски              - Член 
 

З. За  претседател и членови на  Комисијата  за урбанизам, комунални работи и 

заштита  на животната средина се именуваат: 

1.Дарко Гоцевски          - Претседател 

2.Олег Караѓозов          - Член 

3.Сара Максимова           - Член 

4.Ивана Стоилова                 - Член 

5.Драги Стојковски             - Член 

 
4. За   претседател и членови на Комисијата  за општествени дејности се именуваат: 
 
1.   Дарко Гоцевски              - Претседател 
2. Александар Милошевски      - Член        
3. Мите Миленковски                 - Член 
4. Ивана Стоилова                - Член 
5. Слободан Велиновски                 - Член 
 
5.За  претседател и членови на Комисијата  за месна самоуправа се именуваат: 

 

1. Олег Караѓозов                      -Претседател 
2. Љупчо Трајановски                 - Член    
3. Ивана Стоиловска                   - Член 
4. Мите Миленковски                    - Член 
5. Анета Стојчевска                                 - Член 
 
6.За  претседател и членови на Комисијата  за одбележување на парзници и 
манифестации  се именуваат: 
 
1.   Александар Милошевски                 - Претседател 
2. Сара Максимова - Член 
3. Слободан Велиновски - Член 
4. Симона Велиновска - Член 
5. Драги Стојковски  - Член 
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7.За  претседател и членови на Комисијата за земјоделство и шумарство се именуваат: 
 
1.    Љупчо Трајановски             - Претседател 
2. Александар Милошевски    - Член 
3. Драги Стојковски                  - Член 
4. Симона Велиновска              - Член 
5. Анета Стојчевска                  - Член 

 
 

8.За   претседател и членови на Комисијата за Статут и прописи се именуват: 
 
1.    Сара Максимова                   - Претседател 
2. Олег Караѓозов                      - Член 
3. Мите Миленковски                - Член 
4. Ивана Стоилова                    - Член 
5. Дарко Гоцевски                               - Член 

 
 

9.За   претседател и членови на Комисијата за родова еднаквост се именуваат: 

 
1.    Анета Стојчевска                 - Претседател 
2.    Александар Милошевски    - Член 
3.      Драги Стојковски                  -Член 
4.      Симона Велиновска                    .- Член   
5.    Слободан Велиновски           -Член         
 
10.За   претседател и членови на Комисијата за спорт се именуваат: 
 
1.   Љупчо Трајановски              - Претседател 
2.   Олег Караѓозов                    - Член 
3.      Мите Миленковски              -Член 
4.      Ивана Стоилова                          .- Член          
5.    Дарко Гоцевски                      -Член         

 

Член 2 

 

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

„Службен гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-1971/1                                                 Совет на општина M.Каменица 
21.12.2021 г.                                                                 Претседател 
 М.Каменица             Љупчо Трајановски 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 општина Македонска Каменица („Сл.гласник на 

општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска 

Каменица донесе: 
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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 период од 01.01.2021 година  до 
30.09.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1972/1            Градоначалник 

21.12.2021 г.                             Димчо Атанасовски 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 Oпштина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на oпштина 

Македонска Каменица на 2та седница одржана на ден 21.12.2021 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 01.01.2021 

година до  30.09.2021  година. 

 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на oпштина Македонска 

Каменица за период oд 01.01.2021 година до 30.09.2021 година е составен дел на оваа 

Одлука. 

 

Член 2 

  

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

,,Службен гласник на општина Македонска Kаменица“. 

 

 

 

Број 08-1973/1                                                 Совет на општина M.Каменица 
21.12.2021 г.                                                                 Претседател 
 М.Каменица             Љупчо Трајановски 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 општина Македонска Каменица („Сл.гласник на 

општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска 

Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средетвата во Буџетот на 
општина M.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- 1974/1                        Градоначалник 

21.12.2021 г.                               Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 
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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 општина Македонска Каменица („Сл.гласник на 

општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска 

Каменица донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на развојни програми за 2022 година за 
општина Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1976/1               Градоначалник 

21.12.2021 г.                                Димчо Атанасовски 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 oпштина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на oпштина 

Македонска Каменица на 2та седница одржана на ден 21.12.2021  година донесе: 

                                                             О  Д  Л  У  К  А 

                               За усвојување на развојни програми за општина  

                                         Македонска Каменица за 2022 година 

 

 

                                                                   Член 1 

 

           Советот на општина Македонска Каменица ги усвои развојните програми  за 

oпштина Македонска Каменица за 2022 година. 

 Развојните програми  за  oпштина Македонска Каменица за 2022 година  се 

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“. 

 

Број 08-1977/1                                                 Совет на општина M.Каменица 
21.12.2021 г.                                                                 Претседател 
 М.Каменица             Љупчо Трајановски 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 општина Македонска Каменица („Сл.гласник на 

општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска 

Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката  за прифаќање на предлогот на Градоначалникот на 
општина Кочани за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина 
Кочани и општина Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1978/1                Градоначалник 

21.12.2021 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член  7  од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен  

весник на Република Македонија” бр.79/2009), член 14 став 1 и член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната 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 Општина Македонска Каменица 

на 2таседница одржана на  ден 21.12.2021 година,  донесе 

ОДЛУКА  

за прифаќање на предлогот на Градоначалникот на Општина Кочани за 

воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кочани и Општина 

Македонска Каменица  

                                                               Член 1 

Се прифаќа предлогот на Градоначалникот на Општина Кочани за 

воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кочани и општина 

Македонска Каменица бр.08-2816/1од 02.12.2021 година за: 

 Воспоставување на меѓуопштинска соработка во областа со располагање со 

градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија заради формирање 

на комисија за спроведување на постапки  за јавно наддавање согласно Законот за 

градежно земјиште, која ја формира Градоначалникот на Општина Кочани и ќе брои 

вкупно 5 члена. Во составот на комисијата ќе членуваат четири лица од Опшина 

Кочани и едно надворешно лице со високо образование од областа на економијата, 

правото или техничките науки  (во смисла на член 58 став 4 од Законот за градежно 

земјиште) од Општина Македонска Каменица кое има овластување за управување со 

градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, при што 

претседателот и најмалку две третини од вкупниот број на членовите на комисијата 

треба да поседуваат овластување за управување со градежно земјиште сопственост 

на Република Северна Македонија. 
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Надлежност за која се поднесува предлогот за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка: Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Кочани и Општина Македонска Каменица се поднесува врз основа на 

член 5 став (1) и став (4) од Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен  весник на 

Република Македонија” бр.79/2009), а се однесува за формирање на комисија за 

спроведување на постапки за јавно наддавање во согласност со член 47, член 58, член 

99 и член 105 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/2016)  и 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019“) за спроведување 

на постапки за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште 

сопственост на Република Северна Македонија по пат на јавно наддавање, како и за 

спроведување на други постапки и вршење на други работи согласно Законот за 

градежно земјиште. 

Можни финансиски импликации од соработката: За работното ангажирање на  

лицето од Општина Македонска Каменица кое кое има овластување за управување со 

градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија како член на 

комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање која ќе ја формира 

Градоначалникот на Општина Кочани, Општина Кочани се обврзува да исплаќа 

финансиски средства за патни и дневни трошоци согласно законските прописи.  

                                                                   Член 2 

          Образложение 

Согласно член 4 од Законот за меѓуопштинска соработка, меѓуопштинска 

соработка се воспоставува заради заедничко вршење работи од надлежност на 

општините, вршење на заеднички работи и остварување на заеднички интереси и цели, 

за што општините здружуваат финансиски, материјални и други средства, а одлука за 

воспоставување меѓуопштинска соработка донесува секој од советите на општините со 

мнозинство гласови од вкупниот број членови. 

Согласно член 7 од Законот за меѓуопштинска соработка : 
„Советот на општината или општините до кои е доставен предлогот за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка од членот 6 став (3) на овој закон одлучува за 
воспоставување на предложената соработка најдоцна во рок од 90 дена од денот на 
доставувањето на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка. 
(2) По предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка од членот 6 став (3) 
на овој закон мислење дава градоначалникот на општината до која е доставен 
предлогот. 
                                                               Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.  

Број 08-1979/1                                                 Совет на општина M.Каменица 
21.12.2021 г.                                                                 Претседател 
 М.Каменица             Љупчо Трајановски 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 општина Македонска Каменица („Сл.гласник на 

општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска 

Каменица донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката  за  воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу  
општина Кочани и општина Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 1980/1                        Градоначалник 

21.12.2021 г.                             Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 4 став 3 и член 7 од Законот за меѓуопштинска соработка 

(“Службен  весник на Република Македонија” бр.79/2009), член 14 став 1 и член 36 став 

1 точка 15 од Законот за локалната 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 Општина Македонска 

Каменица на 2таседница одржана на  ден 21.12.2021 година,  донесе 

ОДЛУКА  

за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу  

Општина Кочани и Општина Македонска Каменица 

                                                                 Член 1  

Се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кочани  и  Општина 

Македонска Каменица за вршење на работи во областа со располагање со градежно 

земјиште сопственост на Република Северна Македонија заради формирање на 

комисија за спроведување на постапки  за јавно наддавање согласно Законот за 

градежно земјиште, која ја формира Градоначалникот на Општина Кочани и ќе брои 

вкупно 5 члена. Во составот на комисијата ќе членуваат четири лица од Опшина 

Кочани и едно надворешно лице со високо образование од областа на економијата, 

правото или техничките науки  (во смисла на член 58 став 4 од Законот за градежно 

земјиште) од Општина Македонска Каменица кое има овластување за управување со 

градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, при што 

претседателот и најмалку две третини од вкупниот број на членовите на комисијата 

треба да поседуваат овластување за управување со градежно земјиште сопственост 

на Република Северна Македонија. 

      Надлежност за која се поднесува предлогот за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка: Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Кочани и Општина Македонска Каменица се поднесува врз основа на 

член 5 став (1) и став (4) од Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен  весник на 

Република Македонија” бр.79/2009), а се однесува за формирање на комисија за 

спроведување на постапки за јавно наддавање во согласност со член 47, член 58, член 

99 и член 105 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република 
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Македонија“ бр. 15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/2016)  и 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019“) за спроведување 

на постапки за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште 

сопственост на Република Северна Македонија по пат на јавно наддавање, како и за 

спроведување на други постапки и вршење на други работи согласно Законот за 

градежно земјиште. 

  Можни финансиски импликации од соработката: За работното ангажирање на  

лицето од Општина Македонска Каменица кое има овластување за управување со 

градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија како член на 

комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање која ќе ја формира 

Градоначалникот на Општина Кочани, Општина Кочани се обврзува да исплаќа 

финансиски средства за патни и дневни трошоци согласно законските прописи.  

                                                                     Член 2 

Образложение 

Согласно член 4 од Законот за меѓуопштинска соработка кој гласи: 
„ (1) Меѓуопштинска соработка се воспоставува заради заедничко вршење работи од 
надлежност на општините, вршење на заеднички работи и остварување на заеднички 
интереси и цели. 
(2) За остварување на заеднички интереси и цели во вршењето на надлежностите 
општините здружуваат финансиски, материјални и други средства. 
(3) Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка донесува секој од советите на 
општините со мнозинство гласови од вкупниот број членови.“ 
 
Согласно член 7 од Законот за меѓуопштинска соработка : 
„Советот на општината или општините до кои е доставен предлогот за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка од членот 6 став (3) на овој закон одлучува за 
воспоставување на предложената соработка најдоцна во рок од 90 дена од денот на 
доставувањето на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка. 
 
Согласно член 9 став 2 од Законот за меѓуопштинска соработка : 
„Меѓуопштинската соработка може да се остварува и преку склучување договори за: 
- здружување на финансиски, материјални и други средства и 
- вршење на определени работи од страна на една општина за една или повеќе други 
општини.“ 
Оттука Советот на Општина Македонска Каменица  одлучи како во диспозитивот на 

оваа одлука.      

                                                                 Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

                  
Број 08-1981/1                                                 Совет на општина M.Каменица 
21.12.2021 г.                                                                 Претседател 
 М.Каменица             Љупчо Трајановски 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 општина Македонска Каменица („Сл.гласник на 

општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска 

Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Решение 

1. Се прогласува Решението за именување на членови на постојаните Комисии  при 
Советот на општина Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1982/1              Градоначалник 

21.12.2021 г.                              Димчо Атанасовски с.р   

            М.Каменица 

Врз основа на членот 8 од Законот за меѓуопштинска соработка ( „Службен 

весник на РМ“ бр.79/09) 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 2та едница одржана на 21.12.2021 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

за  именување член во заедничката комисија за подготовка на актите за  

воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кочани  и                

Општина Македонска Каменица 

Член 1  

 За член  на заедничката комисија за подготовка на предлог актот/и за 

воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлог – договор за остварување на 

меѓуопштинска соработка меѓу општините Кочани и општина Македонска Каменица,  од 

општина Македонска Каменица се именува: 

-Марија Спиридонова, Соработник за правни работи и седници на Совет  во 

Одделение за правни и општи работи и јавни дејности. 

 

Член 2 

 

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

„Службен гласник на општина Македонска Каменица . 

 

Број 08-1983/1                                                 Совет на општина M.Каменица 
21.12.2021 г.                                                                 Претседател 
 М.Каменица             Љупчо Трајановски 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 општина Македонска Каменица („Сл.гласник на 

општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска 

Каменица донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични 
средства на Панчо Илијевски од с.Дулица  Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 
Бр.09-1984/1               Градоначалник 

21.12.2021 г.                                Димчо Атанасовски 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 2та 

седница одржана на ден 21.12.2021  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 Панчо 
Илијевски од  с. Дулица Македонска Каменица заведено под бр.08-1911/1 од 
14.12.2021  година  за одобрување на   парични  средства за болничко лекување.  

Барањето на Панчо Илијевски од с. Дулица  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 Панчо Илијевски од с. Дулица  

Македонска Каменица. 

 Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Број 08-1985/1                                                 Совет на општина M.Каменица 
21.12.2021 г.                                                                 Претседател 
 М.Каменица             Љупчо Трајановски с.р 
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