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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 Програма за спроведување на општи 
мерки за заштита на населението од заразни болести  во 2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-146/1            Градоначалник 

31.01.2022 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 општина М.Каменица 

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

Македонска Каменица на 4та седница одржана на ден 31.01.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

           За  усвојување на  Програма за спроведување на општи мерки за заштита 
на населението од заразни болести во 2022 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица ја усвои Програмата за 
спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 
година.             
  Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 
заразни болести во 2022  година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

 Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Македонска Каменица“. 

Број 08-147/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 Одлука 

1. Се прогласува Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на 
општина Македонска Каменица за 2023 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-148/1             Градоначалник 
31.01.2022 г.                              Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 
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Врз основа на член 27 точка 4 од Законот за финансирање на единиците за 
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 96/2004, 22/2007, 67/2007, 
156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/18 и „Службен весник на РСМ“ 244/2019) и член 20 од 
Статутот на општина Македонска Каменица („Службен Гласник на општина 
Македонска Каменица“ број 20/2019  и 38/20) Советот на општина Македонска 
Каменица на 4та  седница на одржана на ден 31.01.2022 година донесе: 

     БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР  

За подготовка и донесување на Буџетот на општина Македонска Каменица 

   за 2023 година 

 
Буџетскиот календар влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се  

објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“. 
Број 08-149/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 г.                                                                 Претседател 
 М.Каменица                   Љупчо Трајановски с.р 

Ред. 

Бр.
Опис на активности Период/ месец

1 Изготвување на буџетски календар и одобрување од Совет на општина
јануари - 

февруари

2
МФ изготвува државна стратегија за развој за наредни 3-5 години со дадени 

макроекономски насоки април - мај

3

Општински буџетски циркулар со вклучени насоки дадени во стратегија на МФ и 

насоки до општиснка администрација за изготвување на предлози за буџет и 

развојни програми со сите потребни информации јуни

4
Развојни програми и стратегиски план за развој на општината за 3-5 години со 

потребни информации и анализи  јули - август

5

Општинската администрација одржува информативни средби поврзани со 

проектирање и планирање на идни проекти со граѓаните во сите МЗ, воочување 

на проблеми и потреби на граѓаните и нивно вклучување во понатамошни 

планови на општинска администрација

август - 

септември

6

МФ доставува циркуларно писмо со насоки за изготвување на општинскиот 

буџет со дадени максимални износи за сопствени приходи/расходи и износи на 

дотации септември

7

Општинска администрација доставува предлог планови и буџети по 

сектори/одделенија со детали за секоја потреба внесени во определни 

обрасци за изготвување на предлог буџети за наредна година октомври

8

Финансии изготвува предлог општински буџет врз основ на предлози од 

општинска администрација, се одржуваат разговори и состаноци за 

разгледување и утврдување на предлог буџетите од општинската 

администрација и нивно вклопување во дадените насоки од циркуларно писмо 

од МФ ноември

9

Изготвување на предлог буџет на општината за наредна година, усвојување од 

страна на градоначалникот, доставување на предлог буџетот на јавно 

разгледување, утврдување и одобрување на конечна верзија на предлог буџет 

од страна на градоначалникот декември

10
Предлог буџет се доставува на разгледување и усвојување од страна на 

комисија за финансии и буџет декември

11
Предлог буџет се доставува на разгледување и усвојување од страна на совет на 

општина

најдоцна до 31 

декември

12 Реализација на буџет (по одобрување од државни органи) јануари



 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.4                                                         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 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 Програма 

1. Се прогласува  Програмата  за работа на Советот на општина Македонска 
Каменица за 2022 година.      

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09-150/1            Градоначалник 

31.01.2022 г.                             Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Служен весник на РМ“ 

бр.5/02), и член 20 од Статутот на општина Македонска Каменица („Службен гласник на 

општина Македонска Каменица“ број 20/2019 и 38/20 година), Советот на општина Македонска 

Каменица на 4
та

 седница одржана на ден 31.01.2022 година донесе: 

П Р О Г Р A M A  
за работа на Советот на општина Македонска Каменица за 2022 година 

1.  ОПШТДЕЛ 
Според надлежностите што се определени со Уставот на Република Македонија, 

Законот за локална самоуправа, Статутот и Деловникот за работа на Советот на општина 

Македонска Каменица, Советот донесува Програма за работа за 2022 година. 

Во програмата се обележани основните рамки и насоки за работа на Советот во 

календарската 2022 година согласно надлежностите кои се во ингеренции на Советот на 

општина Македонска Каменица. Програмата овозможува транспарентност во работата на 

Општината и е отворена за постојано проширување и дополнување согласно со укажувања на 
заинтересирани субјекти и поединци од општината. 

2. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
2.1. Прво тромесечие-период Јануари-Март 2022 година 

1.Извештај за реализирање на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето 

на Општина Македонска Каменица за 2021 година. 

Изработува: Општинска администрација 

Донесува. Совет на Општина Македонска Каменица. 

2.Извештај за реализирање на Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални 

патишта и улици во Општина Македонска Каменица за 2021 година. 

Изработува: Општинска администрација 

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица. 

 3.Извештај за реализирање на Програмата за изработка, измени и дополнување на 
Урбанистички планови на територијата на Општина Македонска Каменица за 2021 година.                            

Изработува: Општинска администрација 

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица. 

4.Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица 

во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита за 2021 година. 

Изработува: Општинската администрација -ТППЕ 

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица. 

5.Извештај за работењето на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица со годишна пресметка за 

период од 01.01. 2021 година до 31.12.2021  година. 

Изработува: ЈП Камена Река Македонска Каменица 

Донесува: Управен одбор на ЈП Камена Река Македонска Каменица. 

Дава согласност: Совет на Општина Македонска Каменица 
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6.Извештај за работењето на ЈП „Доминг“ Македонска Каменица за 2021 година                             

Изработува: ЈП Доминг Македонска Каменица 
Донесува: Управен одбор на ЈП Доминг Македонска Каменица 

Дава согласност: Совет на Општина Македонска Каменица 

7.Извештај за работата на:ОУ „Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица за 2021 година 

Изработува: Општинската јавна установа 

Донесува: Училишниот одбор на установата. 

Дава согласност: Совет на Општина Македонска Каменица 

 8.Извештај за работата на: Детска градинка “Бамби” Македонска Каменица за 2021 година 

Изработува: Општинската јавна установа 

Донесува: Училишниот одбор на установата. 

Дава согласност: Совет на Општина Македонска Каменица 

9.Завршна сметка на: ОУ „Св.Кирил и Методиј” Македонска Каменица за 2021 година     

Изработува: Општинската јавна установа 
Донесува: Училишниот одбор на установата. 

Дава согласност: Совет на Општина Македонска Каменица 

10. Завршна сметка на: Детска градинка „Бамби” Македонска Каменица за 2021 година 

Изработува: Општинската јавна установа 

Донесува: Училишниот одбор на установата 

Дава согласност: Совет на Општина Македонска Каменица 

11. Завршна сметка на Буџетот на: Општина Македонска Каменица за 2021 година. 

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица 

Изработува: Општинска администрација  

Дава согласност: Совет на Општина Македонска Каменица 
2.2. Второ тромесечие - период Април-Јуни 2022 година 

1.Програма за уредување на градежно земјиште за 2022 година. 

2.Програма за одбележувања на значајни празници, настани и личности. 

Изработува: Одбор за одбележување на значајни празници, настани и личности. 

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица 

3.Информација за состојбата на спортските терени и објекти со предлог на мерки.  

Изработува: Комисија за јавни дејности. 

Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица 

4.Информација за целокупниот имот на Општина Македонска Каменица 

Изработува: Општинска администрација 

Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица 

5.Извештај за извршување на Буџетот на Општна Македонска Каменица за прво тромесечие 

во 2022  година. 
Изработува: Општинска администрација. 

Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица. 
6.Донесување, изменување и дополнување на урбанистичките планови во Општина 
Македонска Каменица во текот на 2022 година. Реализацијата ќе биде во текот на целата 
година согласно постапките за нивно донесување. 
 
З.З.Трето тромесечие-период Јули-Септември 2022 година 

1.Програма за прославување на 28 Август 

Изработува: Одбор за одбележување на значајни празници, настани и личности, во 

 соработка со КИЦ Романса 

Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица 

2.Извештај за извршување на Буџетот на Општина Македонска Каменица за второ 

тромесечие во 2022 година 

Изработува: Општинска администрација. 

Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица 

3.Информација за наплата на комуналните такси во 2022 година 

Изработува: Оделение за финасии, даноци и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица 

4.4.Четврто тромесечие-период Октомври-Декември 2022 година 

1.Информација за почетокот на школската година, состојбите во предшколските установи. 
основните училишта и средното училиште 
Изработува: Комисија за јавни дејности. 
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Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица 
2.Годишна програма за работа на: ОУ „Св. Кирил и Методиј” Македонска Каменица за 

2022/2023 година 

Изработува: Општинска јавна установа. 

Донесува: Училишниот одбори на установата.        

Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица 

3.Годишна програма за работа на: Детска градинка „Бамби” Македонска Каменица за 

2022/2023 година 

Изработува: Општинска јавна установа. 

Донесува: Училишниот одбор на установата         

Усвојува:СоветнаОпштинаМакедонскаКаменица                                                                            

4.Годишна програма за работа на: Средно општинско училиште „Миле Јаневски-Џингар“ за 

2022/2023 година           
Изработува: Општинска јавна установа        

Донесува: Училишниот одбор на установата         

Усвојува: Совет на Општина Македонска Каменица       

5.Програмата за работа на КИЦ „Романса“ за 2023 година.      

Изработува: КИЦ Романса          

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.       

6.Извештај за извршување на буџетот на општина Македонска Каменица трет квартал со 

развојни програми           

Изработува: Општинска администрација        

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.       

7.Програма за одржување на улиците во зимски услови во Општина Македонска Каменица за 

2022/2023  година           
Изработува: Општинска администрација        

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.       

8.Буџет на Општина Македонска Каменица за 2023 година      

Изработува: Општинска администрација        

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица       

9.Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Македонска 

Каменица за 2023 година.          

Изработува: Општинска администрација        

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица       

10.Програмата за комунални дејности на Општина Македонска Каменица за 2023 година 

Изработува: Општинска администрација        

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица       
11.Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во 

Општина Македонска Каменица за 2023 година.      

Изработува: Општинска администрација        

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица       

12.Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина 

Македонска Каменица за 2023 година.        

Изработува: Општинска администрација        

Донесува. Совет на Општина Македонска Каменица       

13.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на заштитата и 

спасувањето и противпожарната заштита за 2023 година.      

Изработува: Општинска администрација        

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.       
14.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на подршката 

на НВО секторот за 2023 година.          

Изработува: Општинска администрација        

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.       

15.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на локален 

економски развој за 2023 година.         

Изработува: Општинска администрација        

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица.       

16.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на промоција и 

комуникација со јавноста за 2023 година        

Изработува: Општинска администрација 
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Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица. 

17.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на 
меѓународната соработка за 2023 година. 

Изработува: Општинска администрација 

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица. 

18.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на спорт и  

млади за 2023 година. 

Изработува: Општинска администрација 

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица. 

19.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на социјалната 

заштита за 2023 година. 

Изработува: Општинска администрација 

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица. 

20.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на културата за 
2023 година. 

Изработува: Општинска администрација 

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица. 

21.Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на 

образованието за 2023 година. 

Изработува: Општинска администрација 

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица. 

22.Програмата за работа на ТППЕ Македонска Каменица за 2023 година. 

Изработува: ТППЕ Македонска Каменица 

Донесува: Совет на Општина Македонска Каменица. 

3.  НОРМАТИВЕН ДЕЛ 
Со овој дел од Програмата за работа на Советот на Општина Македонска Каменица се 

обработува нормативната дејност на Советот што треба да се извршува во текот на 2022 

година, која се однесува во донесување на нормативни акти за усогласување на постојните 

прописи во изминатиот период од страна на Советот врз основа на прописите што ќе бидат 

донесени во 2021 година. 

4.  ЗАВРШЕН ДЕЛ 
Во текот на 2022 година, Советот на Општина Македонска Каменица ќе ги разгледува 

и сите дополнителни прашања што ќе произлезат до тековното работење на ЕЛС Македонска 
Каменица. Извршувањето на програмата ќе зависи од законските и финансиските услови. 

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

 Број 08-151/1                                                      Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 Програма 

1. Се прогласува  Програмата за работа на Комисијата за родова рамноправност за 
2022 година.      

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 152/1                      Градоначалник 

31.01.2022 г.                            Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 
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Врз основа на член 36 став 1точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија ’’ бр.5/02)и член 20 од Статутот на 

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

бр.20/2020 и 38/20) Советот на Општина Македонска Каменица на 4та седница 

одржана на ден 31.01.2022 година донесе: 

ПРОГРАМА 

за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2022 година 

Комисијата за родова рамноправност е посебно тело на Општина Македонска 

Каменица формирана како постојана Комисија 

Цел на Комисијата за родова рамноправност е да го промовира принципот за 

воспоставување еднакви можности на жените и мажите во политиката, социјалната, 

образовната, економската, како и во други области од општествениот живот. 

Задача на Комисијата е да го вклучи родовиот концепт да биде во превентивата 

на процесот на проценување на импликациите од несоодветната вклученост на 

жените и мажите во секоја планирана акција како во политиките така и во програмите 

во секоја област на сите нивоа 

Воспоставувањето на еднаквите можности е обврска на целото општество и 

претставува отстранување на пречките за воспоставување и остварување на 

еднаквост меѓу жените и мажите преку превенција и отстранување на нееднаквиот 

третман на жените и мажите и воспоставување услови за воведување на еднакво 

учество на жените и мажите во сите сфери на општественото живеење 

 

ОБЛАСТИ:  

1. Управување со човечки ресурси  

2. Социјална заштита 

3. Економски развој 

4. Човекови права 

5. Здравство 

ФОРМИ И ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ 

 Организирање на јавни расправи по определени прашања 

 Организирање дебати за определени прашања 

 Јавни дискусии тркалезни маси и апели 

 Работилници , кампањи 

 Формирање на работни тела од НВО за организирано дејствување 

 Воспоставување партнерство со бизнис заедници 

 Влијание врз одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности меѓу 

половите  

УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

 Јакнење на свеста на жените и мажите за важноста од учеството на жените во 

политичкиот и јавниот живот и во процесите на одлучување 

 Изработка на база на податоци со родов концепт од институции и правни 

субјекти 

 Изработка на Акционен план за родова рамноправност 

 

 



 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.4                                                         стр.8 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 Обезбедување релевантни, навремени и сеопфатни статистички показатели за 

корисниците на системот на социјална заштита од родов аспект и бројот на 

(жени самохрани мајки) 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 Промовирање на локални акции за вработување на жените  

 Едукација за отпочнување на сопствен бизнис самовработување - бизнис план 

 Дообразување и стручно оспособување преквалификација на жени од 

руралните средини 

 Поттикнување за регистрирање на жената земјоделец 

ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

 Едукација на жените за човековите права 

 Јакнење на свеста на локално ниво - почитувај ја жената 

 Едукација на жените од руралните подрачја за своите права 

ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА НА ЖЕНИТЕ ПРИ СИТЕ ВИДОВИ НАНАСИЛСТВО 

 Отворање на центар за згрижување на жените- жртви на семејно насилство 

 Спроведување на анкета за семејно насилство со општата популација 

 Превенција и заштита на жртвите на трговијата со жени и деца 

ЗДРАВСТВО 

 Едукација за превентивна и навремена здравствена заштита на жените 

 Едукација на населението за остеопороза 

Средствата во буџетот се во насока на едукации и превенции поврзани со: 

семејно насилство, канцерогени заболувања, алкохолизам и коцкање и слично. 

Изградба/реализација на проекти од НВО а поврзани со родова рамноправност 

ОПИС 

Изработка на база на податоци со родов концепт од институции и правни субјекти  

Изработка на Акционен план за родова рамноправност  

Промовирање на локални акции за вработување на жените од Општина Македонска Каменица во 

соработка со Центарот за вработување ( организирање на јавна трибина и тв. емисија)  

Едукација на жените за човековите права ( организирање на две трибини)  

Едукација за превентивна и навремена здравствена заштита на жените (организирање на две  трибини) 

 

За реализација на претходно наведените активности средствата во износ од 
500.000,00 денари ке се обезбедат од општинатадодека за дополнително 
финансирање на активностите ке бидат побарани средства од донатори. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

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

 
Број 08-153/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 Програма 

1. Се прогласува  Програмата за активностите на општина Македонска Каменица за  
подршка на НВО секторот во 2022 година. 

2.  Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 154/1                       Градоначалник 

31.01.2022 г.                             Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија ’’ бр.5/02)и член 20 од Статутот на 

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

бр.20/2019 и 38/20) Советот на Општина Македонска Каменица на 4та седница одржана 

на ден 31.01.2022 година донесе: 

ПРОГРАМА 

За активностите на ЕЛС Македонска Каменица за поддршка на НВО секторот во 

2022година 

 

ЦЕЛИ 

 

Основни цели на Програмата за активностите на општина Македонска Каменица 

за поддршка на НВО секторот во 2022 година се: 

 Грижата за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со 

можностите. 

 Создавање услови за реализирање на активности на граѓанитеиздруженијата 

на граѓани 

  Афирмација на Општина Македонска Каменица како општина со развиена 

мрежа на НВО кои остваруваат соработка со НВО. 

 

АКТИВНОСТИ 

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Македонска Каменица ќе 

ги преземе сите потребни активности иќегистави нарасполагање сите свои технички и 

човечки ресурси. 

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон: 

 зачувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор. 

 обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани, 

 давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и 

задоволуваат потреби на поголема групаграѓани 

 воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни 

интересни групи на делување, 

 афирмација на Општина Македонска Каменица во државата и надвор од неа 
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Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на Општина 

Македонска Каменица ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од 

поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области на 

делување на локалната самоуправа. 

ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на 

Општина Македонска Каменица од спонзорства и донации. 

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма а кои со својата 

актуелност квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2022 година, ќе бидат 

ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината. 

A00 SOVET NA OPШTINA 463110 
Transferi do zdru`enija na 
gra|ani i fondacii 

3.500,000,00 

A00 SOVET NA OPШTINA 464990 Drugi transferi 200.000,00 

G20 
POTTIKNUVAWE NA 
RAZVOJOT NA TURIZMOT 

464990 Drugi transferi 400.000,00 

MD0 RURALEN RAZVOJ 464990 Drugi transferi 500.000,00 

MG0 
RAZVOJ NA ^OVE^KI 
RESURSI 

464990 Drugi transferi 500.000,00 

R10 
ZA[TITA NA @IVOTNA 
SREDINA I PRIRODA 

463110 
Transferi do zdru`enija na 
gra|ani i fondacii 

200.000,00 

R10 
ZA[TITA NA @IVOTNA 
SREDINA I PRIRODA 

464990 Drugi transferi 200.000,00 

T10 
UNAPREDUVAWE NA 
ZDRAVSTVENATA ZA[TITA 

463140 
Transferi do organizacii 
koi se gri`atza postari 
lica i hendikepirani deca 

300.000,00 

X10 RODOVA EDNAKVOST 464990 Drugi transferi 500.000,00 

 

Освен со финансиски средства Општина Македонска Каменица активностите на 
здруженијата на граѓани ќе ги помага и со: 

 покровителство; 

 доделување награди и признанија, 

 обезбедување стручна, техничка и други видови помош. 

 учество на промотивни и протоколарни средби 

 организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес, 

 организирање кампањи 

 организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите 

на делување на општината. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе се 
одвива преку општинската администрација на ЕЛС Македонска Каменица 

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

Број 08-155/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 Програма 

1. Се прогласува  Програмата за активностите на општина Македонска Каменица во 
областа на промоција и комуникација со јавноста во  2022 година. 
 активностите на општина Македонска Каменица за  подршка на НВО секторот во 
2022 година. 

2.  Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-156/1                Градоначалник 

31.01.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р  

            М.Каменица 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија ’’ бр.5/02)и член 20 од Статутот на 

општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина Македонска Каменица” бр. 

20/2019 и 38/20) Советот на oпштина Македонска Каменица на 4та седница одржана на 

ден 31.01.2022 година донесе: 

ПРОГРАМА 

за активностите на општина Македонска Каменица во областа на промоција и 

комуникација со јавноста во 2022 година 

 

РАМКА НА ПРОГРАМАТА 
ОСНОВА 

Концептот на Односите со јавност како една од суштинските компоненти на 
современиот менаџмент, во Република Македонија е релативно нов и непознат. 

Како континуиран процес што овозможува двонасочен проток на информации 
помеѓу општината и целните групи на граѓани, комуникациите со јавноста се еден од 
најзначајните сегменти од функционирањето на една локална самоуправа согласно 
највисоките европски и светски стандарди. 

Наспроти фактот што стартуваше и втората фаза на децентрализацијата. само 
мал број општини во Македонија имаат лица за комуникација со јавноста и 
практикуваат форми на зајакнување на комуникацијата со корисниците на услугите. 

Поради овие состојби ЗЕЛС иницираше креирање на мрежа на лица за односи 
сојавност во која активно е вклучена и Општина Македонска Каменица 

Покрај програмската определба, општината работи и на обезбедување и 
усовршување на просторните и техничките услови за комуникација што беше повод за 
креирањето на едношалтерскиот систем 
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Комуникацијата со јавноста е динамична, неретко флексибилна компонента на 
менаџментот во јавната администрација која има потреба од постојано менување и 
доусовршување 

Реализацијата на програмските определби на годишно ниво зависи од голем број 
внатрешни и надворешни фактори. 

Програмскиот пристап кон односите со јавноста се базира на меѓусебното 
разбирање и треба да претставува мост помеѓу внатрешната перспектива и 
надворешното позиционирање на општината. 

Бидејќи комуникацијата со јавноста опфаќа голем број на различни целни групи, 
мошне е важно наспроти флексибилноста точно да се утврдат програмските 
приоритети на годишно ниво 

Од друга страна треба да се има во предвид дека во услови кога промотивните 
активности имаат висока цена на пазарот, неопходно е да се изнајдат форми на 
комуникација со која општината би допрела до целната група со вложување на 
помалку средства 

Во изминатиот период тоа се постигнуваше преку објавување на информации во 
вид на соопштенија во локалните електронски медиуми, на oгласната табла во 
општината, печатени флаери или пак директна комуникација со претставници на 
целните групи 

Во изминатава година Општина Македонска Каменица воспостави систем на 
комуникација со различни целни групи. Воглавно три носечки целни групи се во 
фокусот на ориентација на општината во надворешната комуникација: 

-  Граѓаните корисници на услуги 
-  Здруженијата на граѓани ( НВО секторот) 
-  Медиуми 

Покрај овие три основни целни групи комуникацијата се остварува со голем број 
други целни групи со кои општината континуирано комуницира како што се: 

-  Бизнис сектор 
-  Месни и урбани заедници 
-  Домашни и меѓународни организации и фондации 
-  Национални и локални институции 
-  Фокус групи 

Покрај програмските определби на годишно ниво. разновидноста и бројноста на 
целните групи налага секојдневна работа и усовршување на комуникацијата со секоја 
целна група поединечно. 

OПРАВДАН0СТ 
Приоритетни потреби: 

• Продлабочување на Комуникацијата со јавноста 

Подготовката и имплементацијата на еден ваков програмски документ е од 
големо значење за континуираниот процес на информирање на граѓаните за сите 
активности на општината како и соработката со граѓаните во рамките на планирањето 
и реализацијата на сите идни активности од значење за развојот на локалната 
заедница. 

Задоволството на граѓаните од услугите што им ги нуди општината зависи и од 
степенот на информираноста за видот на услугите и начинот на давањето на тие 
услуги. 
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Со цел да ги подобри условите за комуникација. .воведен е едношалтерски 
систем преку кој граѓаните ке можат на едно место да ги добиват услугите од 
урбанизам. даноци, општи правни работи. и се она што е во надлежност на локалнта 
самоуправа согласно Законот за локална самоуправа 

Општина Македонска Каменица во 2021 година согласно Програмата ќе работи 
на следниве приоритетни потреби: 

 Зајакнување на капацитетите за промоција и комуникација со јавноста. 
 Зајакнување на креативните капацитети за подготовка и реализација на 

кампањи за промоција на општината: 
 Интензивирање на комуникацијата со граѓаните; 

  Реализација на презентации и емисии посветени на работата на 
Општината 

  Редовна посета на месните заедници и информирање на населението 

 
 
 
 Промоција 

Вклучување на промоција во буџетското планирање, преку која ќе се овозможи 
достигнување на конкретни и мерливи резултати преку активности за подготовка и 
издавање на брошури чија цел е презентација на резултатите и стратешките заложби 
за развој на локалната заедница. 

Утврдувањето на постоечки капацитети за развој на промотивната активност. 
интерно во општинската администрација уште повеќе ја нагласи потребата од 
искористување на постојните капацитети во реализација на атрактивен прометиве 
материјал. 

Промоцијата исто така овозможува интензивна соработка и размена на идеи со 
бизнис заедницата што е уште една придобивка за Општина Македонска Каменица 

Целта на оваа Програма е да обезбеди стратешки пристап во организирањето и 
спроведувањето на кампањи за промоција на Општина Македонска Каменица во текот 
на 2022 година. 

Секоја кампања поради природата на проблемот или темата што ја третира бара 
поинаков приод, но сите без исклучок бараат креативност со која ќе се поттикне 
интересот на граѓаните да дознаат нешто повеќе за општината и услугите со кои 
општината може да им помогне. 

Предложен пристап 

 Тимот на Општина Македонска Каменица за управување со квалитет со кој 
раководи Градоначалникот. а во него работат раководните државни службеници од 
одделенијата. ќе ги разгледува предлозите за организирање на кампањи чија цел е 
промоција на општината во целост или промоција на одредена активност или услуга. 

 Тимот ќе утврди пристап за промоција на општината за секоја кампања 
поединечно. 

 Пристапот ќе се утврдува преку анализа на приоритетите. можностите, целните 
групи и ефектите што треба да се постигнат со кампањата 
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OПИС НА ПРОГРАМАТА 

Генерална цел: 

Промоција на општината и воспоставување на добра комуникација со граѓаните 
во прилог на развојот на локална демократија и заедничко делување на планот на 
развој на локалната заедница во целина 

Цели: 
•  Подготовка и реализација на кампањи за промоција и информирање на 

јавноста: 
•  Продлабочување на комуникацијата со сите целни групи на граѓани - 

корисници на услуги; 

Целни групи 
•  Сите граѓани корисници на услуги 
•  Здруженија на граѓани 
•  Бизнис сектор 
•  Медиуми 
•  Потенцијални инвеститори 
•  Туристи и посетители 
•  Донатори 
•  Меѓународни организации 
•  Урбани и месни заедници 
•  Претставници на збратимени општини и општини пријатели на Македонска 

Каменица 

Активности 
Промоцијата и комуникацијата со јавноста ќе ги опфатат следните активности: 
• Подготовка и реализација на кампања за услугите што можат да ги добијат во 

едношалтерската канцеларија 
( печатење на флаер, изработка и емитување на тв и радио спот, плакат) 
• Подготовка и реализација на кампања за јавна чистота и управување со цврст 

комунален отпад ( реализација и емитување на тв и радио спот, флаер, плакат) 
•  Подготовка и реализација на кампања за наплата на даноци 
( реализација и емитување на тв и радио спот, флаер, плакат); 
•  Презентации посветени на работата на општината; 
•  Поставување на инфо киоск во градското подрачје 
Треба да се има во предвид дека списокот на активности сублимирани во поимот 

“промоција" зависи од многу фактори како на пример од видот на активноста што се 
промовира или целта што сакаме да ја постигнеме што оди во прилог на 
флексибилноста на програмата 

Очекувани резултати 
• Интензивирана промоција на општината 
• Зголемена информираност на граѓаните 
• Зголемено учество на граѓаните 
•  Зголемен број на проекти со учество на НВО , бизнис секторот и медиумите 
• Зголемен број на инвеститори 
• Зголемен број на туристи и посетители 

Очекувани продукти  

•  Расположиви брошури и флаери за услугите што граѓаните можат да ги 
добиЈат во Инфо центарот и едношалтерскиот сервисен центар; 

• Расположиви брошури за кампањи одјавен интерес 
• Расположиви брошури за манифестации од меѓународно значење; 
• Подготвени и емитувани аудио и тв спотови 
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
Покрај општинскиот тим во организацијата на програмата ќе се вклучат 

Градоначалникот и Советот на Општина Македонска Каменица кои со свои идеи и 
решенија можат да придонесат за успешна реализација на програмата. 

Сите предложени решенија ќе ги разгледуваат сите учесници за секоја кампања 
поединечно. 

Во кампањите во зависност од околностите ќе бидат вклучени претставници на НВО 
секторот, бизнис сектор и медиумите. 

Развојниот тим ќе ги разгледува ефектите од секоја кампања 

ОДРЖЛИВ0СТ 

Креативниот пристап. расположливите човечки и технички ресурси и 
флексибилноста на Програмата оди во прилог на одржпивоста и усовршувањето 

Опис Износ 

Подготовка и реализација на кампања за услугите што граѓаните можат да ги добијат 
(печатење на флаер, изработка на плакат, изработка и емитување на ТВ и радио спот) 

10.000,00 

Подготовка и реализација на кампања за јавна чистота и управување со цврст 
комунален отпад  ( реализација и емитување на ТВ и радио спот, флаер, плакат) 

50.000,00 

Подготовка и реализација на кампања за наплата на даноци ( изработка на флаер. ТВ и 
радио спот, плакат) 

50.000,00 

Презентации посветени на работата на општината 
10.000,00 

Средства потребни за информирање на јавноста преку  телевизија, интернет порталите 
и социјалните  мрежи 

30.000,00 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 Програмата влегува во сила со денот на донесувањето а, ќе се објави во „Службен 

гласник на општина Македонска Каменица“. 
 
 

Број 08-157/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 Одлука  

 
1. Се прогласува Одлуката за неусвојување на Програмата за активностите на општина 

Македонска Каменица во областа на локален економски развој во  2022 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- 158/1                      Градоначалник 

31.01.2022 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), Советот на oпштина 

Мaкедонска Каменица на 4та седница одржана на ден 31.01.2022  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  неусвојување на Програмата за активностите на општина Македонска 

Каменица во областа на локален економски развој во  2022 година  

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица  не ја усвои  Програмата за 
активностите на општина Македонска Каменица во областа на локален економски развој 
во  2022 година.                                                             

Програмата за активностите на општина Македонска Каменица во областа на 
локален економски развој во  2022 година e составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

Број 08-159/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 Програма 

1. Се прогласува  Програмата за активностите на општина Македонска Каменица во 
областа на меѓународната соработка во 2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 160/1                         Градоначалник 

31.01.2022 г.                             Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 



 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.4                                                         стр.17 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија ’’ бр.5/02)и член 20 од Статутот на општина Македонска 

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

Македонска Каменица на 4таседница одржана на ден 31.01.2022 година донесе: 

ПРОГРАМА 

             за активностите на Општина Македонска Каменица во областа   

 на меѓународната  соработка во 2022 година 

 

Рамка на програмата 

 

Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од приоритетните прашања 

во рамките на заложбите за динамичен развој на Општина Македонска Каменица. И 

покрај фактот што меѓународната соработка ќе биде во фокусот на вниманието по 

официјалниот старт на имплементацијата на втората компонента од Инструментот за 

предпристапна помош - ИПА, постоењето и одржувањето на оваа Програма оди во прилог 

на зајакнувањето на капацитетите на општината на планот на меѓународната 

соработка.Досега меѓународната соработка се остваруваше најмногу преку 

организацијата на културни манифестации од меѓународен карактер и недостигаа 

конкретни активности за продлабочување на соработката во сите области од работата на 

локалната самоуправа а особено на планот на креирање и имплементација на заеднички 

проектни активности. Според најавите од Делегацијата на Европската Комисија, во 

периодот што следи ќе се отворат можности за интензивирање на меѓународната 

соработка и на планот на инфраструктурниот развој и локалната економија како и на 

планот на регионалниот развој. 

Општина Македонска Каменица веќе има воспоставено добра меѓународна 

соработка со општина Симитлии и Белица, Република Бугарија на планот на размена на 

информации и искуства како и иницирање на заеднички проекти. Наши уметници  

престојуваа на значајни културни манифестации во Република Бугарија а меѓународната 

соработка во голема мера ја продлабочија и традиционалните културни манифестации на 

Општината од меѓународен карактер. Евроинтегративните процеси отвораат многу 

можности за соработка и поврзување на регионите на територијата на Европа и што е 

најзначајно за општините и соработка на ниво на локална самоуправа.Ова е особено 

значајно во процесот на идентификација на општини од странство, потенцијални 

партнери за реализација на комплементарни и комплексни проекти во рамките на ИПА. 

Во текот на 2022 година Општина Македонска Каменица ќе работи на 

продлабочување на постоечките соработки и проширување на соработка и контакти со 

други општини и во останати области од интерес за економски развој на Општината и 

нејзино промовирање. Во прилог на ова е и заложбата за проширување и 

продлабочување на соработката на Општината со дипломатските претставништва во 

земјава,локалниот економски развој и инвестиционите програми, посебно остварување на 

бизнис соработки: 

-  зајакнувањето на капацитетите во контекст на подобрување на услугите на 

граѓаните преку размена на позитивни искуства: 
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-  заштитата на животната средина и природата: 

-  алтернативни форми на туризам: 

-  обновливи извори на енергија; 

-  урбанистичко планирање: 

-  образование; 

-  спорт и култура. 

 

Генерална цел 

Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната соработка преку 

реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните 

процеси. 

 

Конкретни цели 

-  Продлабочување на меѓународна соработката : 

-  Реализација на заеднички активности и проекти; 

-  Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства; 

-  Можности за туристичка и економска промоција на Македонска Каменица 

 

Активности 

Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните активности: 

-  Интензивирање на комуникацијата со градови од соседните држави и пошироко на 

Македонска Каменица со користење на можностите на глобалната Интернет мрежа, 

-  Организиран престоj на делегации во Македонска Каменица, 

-  Организирани посети на Градоначалнкот, членовите на Советот на Општината и 

претставници на општинската администрација во збратимени градови на 

Македонска Каменица, 

-  Организирање на средби и утврдување на конкретни активности, 

-  Аплицирање на заеднички проекти во рамките на евроинтегративните процеси, 

-  Размена на искуства, 

-  Примена на стекнатите позитивни искуства, 

-  Организирано учество на претставници на културно уметнички друштва, групи и 

индивидуални уметници на значајни културни и спортски манифестации. 

 

На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот и 

општинската администрација ќе учествува и Советот на Општината, чии членови ќе бидат 

вклучени во процесите на взаемни посети и размена на искуства со збратимените 

градови. Од особена важност е Советот на општината активно да учествува со свои 

иницијативи во продлабочувањето на меѓународната соработка, посебно покренати од 

страна на Комисијата за евроинтеграции при Советот на Општина Македонска Каменица. 

Секоја реализирана активност ќе биде од корист на граѓаните и можностите за 

интезивирање на развојот на локалната заедница. што како повратен ефект ќе обезбеди 

дополнителни приходи и ќеја оправда Програмата и нејзината одржливост. 
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Финансирање 
 
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма ќе бидат 

финансирани од средствата обезбедени надвор од Буџетот на Општина Македонска 
Каменица односно кофинансирани од страна на домашни и меѓународните институции, 
агенции и фондации а во одредени проекти општината ќе учествува преку средства 
планирани од други развојни програми за поддршка на проекти и развој на туризам, 
рурален развој и локален економиски развој. 

Распоредување на буџетските средства 
Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на 

Општината. 

Завршни одредби 
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој и Комисијата за 

евроинтеграции го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа     
програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со 
остварувањето на нејзините цели. 

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

 
 
Број 08-161/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 Програма 

 
1. Се прогласува  Програмата за активностите на општина Македонска  Каменица во 

областа на спорт и млади во 2022 година. 
2.  Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 162/1                          Градоначалник 
31.01.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија ’’ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Македонска 
Каменица („Сл.гласник на општина Мaкедонска Каменица” бр. 20/2019 и 38/20) Советот на 
општина Македонска Каменица на 4та  седница одржана на ден 31.01.2022 година донесе: 
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ПРОГРАМА 
за активностите на општина Македонска Каменица во областа на  спорт и млади во 

2022 година 
 

ЦЕЛИ 

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во 

областа на спорти  млади во 2022 година се: 

 Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско- 
рекреативниот живот во градот. 

 Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на 
граѓанитеособено младите и здруженијата на граѓани. 

 Афирмација на Општина Македонска Каменица во која особено внимание се 
посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање 
на нивните слободни активности. 

АКТИВНОСТИ 
За реализирање на целите на оваа Програма Општина Македонска Каменица ќе ги 

преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и 
човечки ресурси 

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на 
континуитетот на традиционалните спортски манифестации развивање на масовниот 
спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и ја 
афирмираат Македонска Каменица во државата и надвор од неа 

 

L00 
SPORT I 
REKREACIJA 

463120 Transferi do sportski klubovi 
3.000,000,00 

  

464990 Drugi transferi 1.200,000,00 

 

Во делот на организација на спортско рекреативни активнсти ги предвидуваме: 

 Отворена забавна фудбалска школа 
 Меморијален турнир Миле Јаневски Џингар (фудбал,кошарка,ракомет,пинг понг, 

шах и сл) 
 Маратон - Миле Јаневски Џингар  
 Планински марш - Миле Јаневски Џингар 
 Велосипедски трки 
 Отворен ден на спорт – означување на крај на учебна година 
 Летни водени игри  
 Летни вечерни детски спортски игри 
 Спортски активности поврзани со денот на општината 
 Пешачење и планинарење како спортска активност 
 Младинска едукација за согледување на придобивки од спортски навики  
 Поддршка на спортски клубови и здруженија за нивно настапување во 

натпреварувачки лиги 
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Дополнителни активности каде што општина Македонска Каменица и Советот на 

општината ќе дадат поддршка се капитални вложувањаво спорт (износ од 8,950,000 
денари) со реализација на проект за повеќе наменско спортско игралиште во една 
рурална средина и реновирање на постоечко спортско помошно игралиште и 
реновирање на дел од градски базен. 

 
ФИНАНСИРАЊЕ 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на 

Општина Македонска Каменица од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата 

за спорт и млади, спонзорства и донации. 

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата 

актуелност квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2022 година, ќе бидат 

ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината. 

 
ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ 
Освен со финансиски средства спортските манифестации и надежните талентирани 

млади спортисти Општината ќе ги помага и со: 
 почесно покровителство; 
 доделување награди и признанија, 
 обезбедување стручна техничка и други видови помош. 
 учество на промотивни и протоколарни средби. 

 

Општината на младите ќе им помага преку: 

 организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

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

 
 

Број 08-163/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 Програма 

1. Се прогласува  Програмата за активностите на општина Македонска  Каменица во 
областа на социјалната заштита  во 2022 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.09-164/1              Градоначалник 

31.01.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија ’’ бр.5/02)и член 20 од Статутот на општина Македонска 

Каменица („Сл. гласник на општина Македонска Каменица” бр. 20/2019 и 38/20) Советот 

на Општина Македонска Каменица на 4та седница одржана на ден 31.01.2022 година 

донесе: 

ПРОГРАМА 

за активностите на општина Македонска Каменица во областа на социјалната 

заштита во 2022 година 

 

ЦЕЛИ 

Основни цели на оваа Програма се : 

 Обезбедување активен однос на Советот на Општина Македонска Каменица кон 

задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната 

заштита; 

 Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи; 

 Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи; 

 Подобрување на стандардот на граѓаните; 

 Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна возраст; 

 Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на 

програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни 

потреби. 

АКТИВНОСТИ 

Активностите на Општина Македонска Каменица во областа на социјална заштита 
во 2022 година ќе бидат насочени кон поттикнување поддржување и помагање за 
остварување на целите на оваа Програма. Во оваа програма се вклучени:новогодишни 
пакетчиња и социјални пакети, социјални пакети  за стари и изнемоштени лица, помош за 
социјално загрозени лица 

SOCIJALNI  BENEFICII 3.220,000,00 

  Socijalninadomestoci   

    471110 Socijalna pari~na pomo{ 300.000,00 

    471230 Pomo{ za novoroden~iwa 800.000,00 

  
  471240 

Pomo{ za deca bez roditeli i roditelska gri`a i roditeli {to imaat deca so 
telesna i mentalna popre~enost 

800.000,00 

    471510 Socijalna pomo{ za stari lica 120.000,00 
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    471930 Pogrebni tro{oci za lica korisnici na socijalna pomo{ 120.000,00 

    471990 Druga socijalnapomo{ (за лекување) 1.080,000,00 

 

ФИНАНСИРАЊЕ 
Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе се 

финансираат од средствата на Министерството за труд и социјална политика и Буџетот 

на Општина Македонска Каменица предвидени за 2022 година. 

При реализацијата на Програмата Советот на Општина Македонска Каменица ќе ги 

поддржи институциите и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите од 

социјалната сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од: 

-  Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија; 
-  Трговски друштва  јавни претпријатија фондации и други правни и физички лица; 
-  Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство. 

 

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА 
Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебна ставка во 

Буџетот на општината 

Дополнителни проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени 
дејности и Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Советот на 
Општина Македонска Каменица 

ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ 
Други форми на активности со кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на 

Општина Македонска Каменица се 

-  обезбедување стручна. техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која 
располага општината. 

-  Организирање протоколарни средби за воспоставување соработка на 
претставници на општината со потенцијални донатори на проекти од областа на 
социјалната заштита 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Комисијата за општествени дејности го следи реализирањето на оваа Програма, 

покренува иницијативи дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето 

на нејзините цели и активности. 

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

 

Број 08-165/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 неусвојување на Програмата за активностите на 
општина Македонска  Каменица во областа на културата во 2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
   
Бр.09-166/1                         Градоначалник 

31.01.2022 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), Советот на oпштина 

Мaкедонска Каменица на 4та седница одржана на ден 31.01.2022  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  неусвојување на Програмата за активностите на општина Македонска  

Каменица во областа на културата во 2022 година  

Член 1  

 Советот на општина Македонска Каменица  не ја усвои  Програмата за 

активностите на општина Македонска  Каменица во областа на културата во 2022 година.  

 Програмата за активностите на општина Македонска  Каменица во областа на 

културата во 2022 година e составен дел на оваа Одлука.  

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

Број 08-167/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 Програма 

1. Се прогласува  Програмата за активностите на општина Македонска  Каменица во 
областа на  образованието во 2022  година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-168/1              Градоначалник 

31.01.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија ’’ бр.5/02)и член 20 од Статутот на општина Македонска 

Каменица („Сл.гласник на општина Македонска Каменица” бр.20/2019 и 38/20) Советот на 

oпштина Македонска Каменица на 4та седница  одржана на ден  31.01.2022 година 

донесе: 

ПРОГРАМА 

 за активностите на општина Македонска Каменица во областа на 

образованието во 2022 година 

 

ЦЕЛИ 

Активен однос на Советот на Општина Македонска Каменица кон задоволување на 

потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието: 

 Планирање на развојот на образованието 

 Подобрување на условите за обавување на образовниот процес 

  

АКТИВНОСТИ 

Активностите на Општина Македонска Каменица во областа на образованието во 
2022 година ќе бидат насочени кон поттикнување. поддржување и помагање за 
остварување на целите на оваа програма 

Ред. 
Наменска дотација по соодветна програма износ 

Бр. 

1 Основно образование- блок дотација 55.535,000 

2 Самофинансирачки- основно образование 300.000,00 

3 Самофинансирачки- средно образование 750.000,00 

4 Средно образование-блок дотација 19.648,000 
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ФИНАНСИРАЊЕ 
 
Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе се 

финансираат од средства на Министерството за образвание и наука, од сопствени 
приходи на училиштата, од донации и од Буџетот на Општина Македонска Каменица за 
2022 година. Планирани средства за стипендии за ученици и студенти е 660.000,00 
денари а  исто така други проекти во оваа програма се: одбележување на почеток на 
школска година, прогласување на најдобар наставник во основно и средно образование, 
прогласување на најдобри ученици во основно и средно образование и награди за 
наставници-ментори за освоени награди од ученици на државни или меѓународни 
натпревари. 

При реализирање на Програмата Советот на Општина Македонска Каменица ќе ги 
поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од областа 
на образованието, финансирани oд други инвеститори – заинтересирани партнери, 
фондации, бизнис секторот и сл. 
 

ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ 
 
Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се: 

Обезбедување стручна техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која 
располага општината. 
 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Програмата влегува во сила со денот на донесувањето а, ќе се објави во „Службен 

гласник на општина Македонска Каменица“. 
 
 
 

Број 08-169/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 неусвојување на предлогот за разрешување и 
именување на членови на Управен одбор на КИЦ „Романса" Македонска  Каменица.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-170/1               Градоначалник 

31.01.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

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

Република Македонија“ бр.5/2002), член 35, 36 и 38 од Законот за култура („Службен 
весник на Република Македонија“бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 
136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18  )  и член 20 од Статутот на 

Општина М.Каменица („Службен гласник на Oпштина М.Каменица“ бр.20/19 и 38/20), 
Советот на Општина Македонска Каменица на 4та седница одржана на ден 31.01.2022 
година донесе: 

      Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
                         За  неусвојување на предлогот за разрешување и именување на     

членови  на  Управен одбор на КИЦ „Романса” Македонска   Каменица  
 

Член 1 
 

         Советот на општина Македконска Каменица не го усвои предлогот  за разрешување 
и именување на   членови  на  Управен одбор на КИЦ „Романса” Македонска   Каменица.  
 
                                                                   Член 2 
           
 Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на општина М.Каменица. 

 
 

Број 08-171/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 Одлука 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични 
средства на   Косте Стоименовски од Македонска Каменица.    

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 
Бр.09-172/1                 Градоначалник 

31.01.2022 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 4та 

седница одржана на ден 31.01.2022  година донесе: 
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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 Косте  

Стоименовски од  Македонска Каменица заведено под бр.08-90/1 од 21.01.2022  година  

за одобрување на   парични  средства за болничко лекување.   

 Барањето на Косте  Стоименовски 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 Косте  Стоименовски од Македонска 

Каменица. 

 Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Број 08-173/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 Одлука 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични 
средства на Видо Јовановски од с. Саса  Македонска Каменица.  

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 
Бр.09- 174/1                        Градоначалник 

31.01.2022 г.                            Димчо Атанасовски с.р 

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

Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 4та 
седница одржана на ден 31.01.2022  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 Видо 
Јовановски од  с. Саса Македонска Каменица заведено под бр.08-91/1 од 21.01.2022  
година  за одобрување на   парични  средства за болничко лекување.   
 Барањето на Видо Јовановски од с. Саса  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 Видо Јовановски од с. Саса Македонска 
Каменица. 

 Член 3 

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

Број 08-175/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 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 Одлука 

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

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.     
 
Бр.09-176/1               Градоначалник 
31.01.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

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

Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 4та 

седница одржана на ден 31.01.2022  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 Вида 

Апостоловска од  с. Дулица  Македонска Каменица заведено под бр.08-92/1 од 21.01.2022  

година  за одобрување на   парични  средства за болничко лекување.   

 Барањето на Вида Апостоловска 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 Вида Апостоловска 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 08-177/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
31.01.2022 г.                                                                 Претседател 
 М.Каменица                   Љупчо Трајановски с.р 
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                  ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА                              

                                                ул. „Каменичка“ бр.2 – Македонска Каменица тел./факс: 033 432 741   

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

 
                                                                                                                                             Бр.09-74/1 

                                                                                                                                           14.01.2022 год. 

 
Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/02) и член 49 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 
Општина Македонска Каменица бр.20/19, член 141 став 1 алинеја 1 од Законот за 
социјална заштита (“Службен весник на РМ” бр.104/19 и 146/19) и врз основа на Одлуката 
на Совет на Општина Македонска Каменица бр. 08-2079/1 од 30.12.2021г., 
Градоначалникот на Општина Македонска Каменица донесе: 
 

    Р Е ШЕ Н И Е 
                 За именување членови на Општински совет за социјална заштита 
 
 
          Член 1 
 За членови на Општински совет за социјална заштита се именуваат:  
 - Роза Стоименова - Општина Македонска Каменица;  
 - Николчо Захариевски - Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево; 
 - Билјана Стојковска – СОУ "Миле Јаневски Џингар" Македонска Каменица; 
 - Сунчица Горѓиева – ООУ "Св.Кирил и Методиј" Македонска Каменица; 
 - Нофка Веселинова – ЈОУДГ "Бамби" Македонска Каменица; 
 - Виолета Васевска - ЈЗУ Здравствен дом "Гоце Делчев" Делчево; 
 - Дејан Стојменов - Полиција - ПО Македонска Каменица; 
 - Даниела Петровска Дончевска – Центар за вработување Делчево; 
 - Јаворка Соколовска - Здружение на пензионери Македонска Каменица; 
 - Наташа Џевелекова - Здружение на граѓани ЦПЛИП "Порака" М.Каменица; 
 - Ненад Павловски - Здружение на граѓани "Надеж-Норе" М.Каменица; 
 - Кети Гоцевска – Здружение на граѓани "Здравец 2002" М.Каменица; 
 - Отец Мартин Митев - МПЦ - Православен храм "Успение на Пресвета 
Богородица" Македонска Каменица. 
   
          Член 2 
 Членовите на Општинскиот совет за социјална заштита ќе изготват социјален план 
за подрачјето на Општина Македонска Каменица. 
 Социјалниот план ќе содржи мапирање на социјалните проблеми и ранливи групи 
во општината, анализа на капацитетите и расположливите социјални услуги, како и 
специфичните потреби за развој на социјалните услуги во општината. 
          

   Член 3  
 Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Македонска Каменица”. 
                            Општина Македонска Каменица 

         Градоначалник           
                                                                   Димчо Атанасовски с.р 
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РЕПУБЛИКАСЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА 

ЕЛС МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

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

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

   Бр.10-54/5 

27.01.2022 год. 

 

ПОТВРДА    З А   ОДОБРУВАЊЕ 

 

Се потврдува одобрување на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА на 

дел од УПС за село Саса, маала Тураница, комплекс на рудник Саса, општина 

Македонска Каменица – поставување на инфраструктурна инсталација (електричен 

кабел, пулповод и цевковод)  со тех.бр.У-10/21 од Јануари, 2022 год.изработен од 

Друштво за градежништво, проектирање, инжинеринг и дизајн “Студио Атриум”ДОО, 

Штип. 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА на дел од УПС за село Саса, 

маала Тураница, комплекс на рудник Саса, општина Македонска Каменицае доставен 

преку системот е-урбанизам со постапка бр.40043 со барање бр.10-1990/1 од 22.12.2021 

година. 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА на дел од УПС за село Саса, 

маала Тураница, комплекс на рудник Саса, општина Македонска Каменица е одобрен од 

страна на Градоначалникот на општина Македонска Каменица со Решение за 

одобрување бр.10-54/4 од 27.01.2022 година. 

 

                                    ГРАДОНАЧАЛНИК  

                                     Димчо Атанасовски с.р 
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