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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 Одлука за измена и дополнување на Буџетот  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- 359/1                        Градоначалник 

25.02.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

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

(,,Службен весник на Р.М“ број 5/2002) и член 20 став 1 точка 4 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  5та седница одржана на 

ден 25.02.2022 година донесе: 

 

Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина                            

Македонска Каменица за 2022 година 

 

Член 1 

Во Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година  бр.08-2053/1 од 

30.12.2021 година („Службен гласник на општина Македонска Каменица“ број 3/2021 од 

30.12.2021 година ) во преамбулата кај Законот за финансирање на единиците на 

локална самоуправа наместо член „29“ треба да стои член „28“ и после „244/2019“ се 

додава „53/21, 77/21 и 150/21“. 

 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-360/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
25.02.2022 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 Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на 
Буџетот 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- 361/1                        Градоначалник 

25.02.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р  

            М.Каменица 

 

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

(,,Службен весник на Р.М“ број 5/2002) и член 20 став 1 точка 4 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  5та седница одржана на 

ден 25.02.2022 година донесе: 

Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на 

општина Македонска Каменица за 2022 година 

Член 1 

Во Одлуката за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 

година  бр.08-2055/1 од 30.12.2021 година („Службен гласник на општина Македонска 

Каменица“ број 3/2021 од 30.12.2021 година ) во преамбулата после „244/2019“ се додава 

„53/21, 77/21 и 150/21“. 

Член 2 

Во Членот 12 ставите 2   и 3 се менуваат и гласат: 

-Надоместокот за дневница за службено патување зво државата без трошоци 

изнесува 700 денари доколку патувањето траело повеќеод 12 часа.  

-За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% дневница од 

утврдениот износ.  

Член 3 

 

Во Членот 15 ставот 3 се менува и гласи: 

-Висината на надоместокот за годишен одмор се утврдува во износ од најмалку 

9.000 денари нето, под услов вработениот да работел најмалку 6 месеци во календарскта 

година.  
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Член 4 

 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

Број 08-362/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
25.02.2022 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 Извештај за реализација на Програмата за 
изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта на подрачјето 
на општина Македонска Каменица за 2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-363/1               Градоначалник 

25.02.2022 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.20/19 и 38/20), Советот на општина 

Македонска  Каменица на 5та седница одржана на ден  25.02.2022 година донесе: 

                                                           О Д Л У К А    

За усвојување на Извештај за реализација на Програмата за  изградба,     

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на 

подрачјето на општина Македонска Каменица за 2021 година 

Член 1                                        

          Општината Македонска Каменица во текот на 2021 година работеше на изградба на 

следните локални патни правци:  

1. Изградба на локални и пристапни маалски патишта во село Тодоровци, село Луковица, 

село Дулица, село Моштица, село Саса, село Цера, изградба на дел од ул.,,4 јули,, и дел 

од ул.,,Илинденска,, во Македонска Каменица и крпење на ударни дупки на локални 

патишта и улици во општина Македонска Каменица 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.5                                                                            стр.4 
 

4 
 

 

-пристапен пат до селски гробишта во село Луковица,  

-Локален пат врска на Врвачки пат со Луковички пат, 

-локален маалски пат во маала Папки во село Луковица,  

-спој меѓу локален пат од Ѓачка маала и Поточка маала,   

-лакален маалски пат во маала Доколенковци во село Цера, 

-локален маалски пат во село Дулица до маала Гагалевци, 

-локален маалски пат во село саса маала Школа и школски двор во училиште во село 

Саса, 

-локален маалски пат во село Моштица маала Бабанец 

-лакален маалски пат во маала Цветанци во село Цера 

- локален маалски пат во село Дулица до маала Догрии и 

-крпење на ударни дупки во с.Дулица, с.Цера, с.Саса, с.Моштица, с.Косевица, с.Костин 

Дол, с.Луковица и с.Тодоровци. 

                                                                                                               4.445.229,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина Македонска Каменица) 

2. Реконструкција на локален пат село Косевица маали Бошнјаци и Пашите во општина 

Македонска Каменица 

                                                                                                               12.399.945,45 ден 

(финансирани со средства од Агенција за финансиска подршка на земјоделието и 

рурален развој на Република Северна Македонија) 

 3. Зимско одржување на локални патишта и улици по барање на месните заедници од 

с.Дулица, с.Цера, с.Саса, с.Моштица, с.Косевица, с.Костин Дол, с.Луковица и с.Тодоровци 

                                                                                                                1.946.882,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина Македонска Каменица) 

4. Пробивање и одржување на локалната патна мрежа на територијата на општина 

Македонска Каменица, по барање на месните заедници од с.Дулица, с.Цера, с.Саса, 

с.Моштица, с.Косевица, с.Костин Дол, с.Луковица и с.Тодоровци 

                                                                                                                3.862.456,00 ден 
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(финансирани со средства од буџетот на општина Македонска Каменица) 

                                                                   Член 2                                    

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-364/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
25.02.2022 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 изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта на подрачјето 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.09-365/1               Градоначалник 

25.02.2022 г.                                Димчо Атанасовски  с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 14 и член 34 од Законот за јавни патишта (Сл.весник на РМ бр. 

84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 

166/14, 44/15, 116/15,150/15, 31/16, 71/16 и 163/16) и член 20 од Статутот на општина 

Македонска Каменица („Сл.гласник на општина Македонска Каменица“ бр.20/19 и 38/20), 

Советот на општина Македонска Каменица на 5та седница одржана на ден  25.02.2022  

година донесе:      

                                                          ПРОГРАМА 

ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИТЕ 

ПАТИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗА 2022 

ГОДИНА  

I. ЛОКАЛНИ ПАТНИ ПРАВЦИ 
1. Изградба на локален пат во село Тодоровци до Албанска маала; 

 
2. Реконструкција на дел од локален пат за село Костин Дол преку село Луковица во 

должина од 2500м; 
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3. Изградба на локален пат спој помеѓу село Тодоровци и село Луковица; 

4. Изградба на локален пат во село Цера до маала Гребен; 

5. Изградба на локален пат спој помеѓу село Косевица и село Моштица и крак до маала 

Горанци; 

6. Изградба на локален пат во село Косевица од маала Врбаци до маала Паровци; 

7. Изградба на локален пат спој помеѓу село Цера и село Саса; 

8. Изградба на локален пат во село Дулица до маала Догрии; 

9. Изградба на локален пат во село Луковица до Ефендиска маала; 

10. Изградба на пристапен пат до нови градски гробишта во Македонска Каменица; 

11. Изградба на маалски пристапни патишта во село Дулица, село Тодоровци, село 

Луковица, село Косевица, село Костин Дол, село Моштица, село Саса и село Цера; 

12. Пробивање, прочистување и тампонирање на пристапни маалски патишта и санирање 

на ударни дупки на постоечки локални патишта во с.Дулица, с.Цера, с.Саса (пробивање 

на пристапен пат до  маала Равен дол), с.Моштица, с.Косевица, с.Костин Дол, с.Луковица 

и с.Тодоровци; 

13. Реконструкција и изградба на цевасти и плочести пропусти и изградба на 

канавки/риголи за одведување на атмосферските води на локалните патишта во сите 

села во Македонска Каменица;  

14. Зимско одржување на постоечката локална патна мрежа во општината, 

15. Изработка на техничка документација за изградба и реконструкција на локални 

патишта.  

           Во текот на 2022 година по потреба ќе се работи и на други локални патни правци и 

улици доколку приливот на средства е поголем од потребниот-планираниот обем. 

II. ПРИОРИТЕТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТНИ ПРАВЦИ 
1. Изградба на локален пат во село Тодоровци до Албанска маала 

 - За овој локален пат изработена е техничка документација. Општина Македонска 

Каменица аплицираше со овој проект за одобрување на средства од Министерство за 

транспорт и врски-Грант преку Светска банака, при што апликацијата е одобрена и веќе 

се отпочнати градежните работи за изградба на овој локален пат и се очекува до 

половината на оваа година да се изгради; 

2. Локален пат во село Дулица до маала Догрии  

    - За овој локален пат претходната година беше спроведена тендерска постапка од 

страна на општината со сопствени средства, изведувач е изберен и веќе се отпочнати 
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градежните работи. Согласно договорот со изведувачот и општината локалниот пат треба 

да се изгради до половината на оваа 2022 година: 

3. Реконструкција на дел од локален пат за село Костин Дол преку село Луковица во 

должина од 2500м; 

-За овој локален пат е изготвена техничка документација. Во текот на оваа година ќе се 

спроведе тендерска постапка и ќе се отпочне со изградба. Средства ќе се обезбедат од  

буџетот на општината или од донации; 

          За останатите локални патишта за: 

-локален пат спој помеѓу село Тодоровци и село Луковица и 

-локален пат во село Цера до маала Гребен, 

- локален пат спој помеѓу село Косевица и село Моштица и крак до маала Горанци, 

- локален пат во село Косевица од маала Врбаци до маала Паровци,  

- локален пат спој помеѓу село Цера и село Саса и 

- локален пат во село Луковица до Ефендиска маала 

е изработена техничка документација. 

 III.ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И ОБЈЕКТИТЕ НА ИСТИТЕ 

  Зависно од временските услови ( порои и наноси на локалните патишта ), 

локалните патишта ќе се одржуваат според потребите со чистење на наноси од 

материјал, чистење на канавки, пропусти, поправки на оштетени делови и крпење на 

ударни дупки на асфалтираните патишта. 

 Во зимски услови одржувањето на патиштата ќе биде зависно од потребите и 

приоритетите дадени во Годишните програми за заштита и спасување и редовно чистење 

на снегот на целата територија на општината.  

 Средствата за одржување на локалните патишта ќе се обезбедуваат од буџетот на 

општина Македонска Каменица.  

          Завршни одредби  

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

„Службен гласник на општина Македонска Каменица“. 

  Број 08-366/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 усвојување на Извештај за реализација на Програма за 
уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица 
во 2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-367/1               Градоначалник 

25.02.2022 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 Македонска 

Каменица („Службен гласник на Општина Македонска Каменица“ бр.20/19 и 38/20), 

Советот на општина Македонска Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 

година донесе: 

О Д Л У К А  

за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2021 година 

Член 1  

РЕАЛИЗИРАНИ ОБЈЕКТИ    

1. Изградба на ул.,,Даме Груев,,  

                                                                                                              5.208.626,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина Македонска Каменица) 

2. Бетонски работи и партерно уредување на површини во Македонска Каменица, 

Реконструкција на трибини на градски стадион и набавка и поставување на урбана 

опрема и заштитни огради во општина Македонска Каменица  

-изградба на дел од ул.,,28 ми Август,, со бехатон плочки со почеток од ул.,,Рударска,, 

према ул.,,Самоилова,, 

-Реконструкција на бетонски трибини на градскиот стадион, 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.5                                                                            стр.9 
 

9 
 

-изградба на потпорни зидови над старите згради на ул.,,8 ми Септември,, во Македонска 

Каменица, 

-Бетонирање на плато на детско игралиште и поставување на заштитна ограда во парк 

младост,  

-изградба на тротоар од бехатон плочки и дел од реден камен на ул.,,Руенска,, во 

Македонска Каменица, 

-Уредување на простор со бехатон плочки тред колективна зграда кај поштата, 

-набавка на клупи за седење и корпи за отпадоци                                                  

                                                                                                              7.268.804,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина Македонска Каменица) 

3. Реконструкција и изградба на улици во Македонска Каменица  

    -дел од ул.,,Александар Македонскаи,, 

    -дел од ул.,,Гоце Делчев,, 

   -ул.,,Самоилова,, 

                                                                                                              7.902.510,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина Македонска Каменица) 

4. Регулација на дел од речното корито на река Каменичка во Македонска Каменица  

                                                                                                              1.642.015,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина Македонска Каменица) 

5.Изградба на детско игралиште во ЈОУДГ БАМБИ и дневен центар за лица со посебни 

потреби во Македонска каменица 

                                                                                                              605.635,00 ден 

(финансирани со средства од Рудник САСА од Македонска Каменица) 

6.Изградба на јавен тоалет во Македонска Каменица 

                                                                                                               695.558,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина Македонска Каменица) 
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7.Изградба на згради и помошни објекти за потребите на месните заедници во село Саса, 

село Тодоровци, село Луковица и село Костин дол во општина Македонска Каменица 

                                                                                                               1.757.424,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина Македонска Каменица) 

8.Набавка на геодетски услуги за потребите на општината 

                                                                                                                548.374,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина Македонска Каменица) 

9. Надоместоци за услуги за процена на недвижен имот и Надоместоци за одземан имот 

(експропријација) за улици во Македонска Каменица     

                                                                                                                1.123.370,00 ден 

(финансирани со средства од буџетот на општина Македонска Каменица) 

                                       Вкупно Реализирани средства:         26.752.316,00 денари 

                                                                      Член 2  

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-368/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
општина Македонска Каменица 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- 369/1                        Градоначалник 

25.02.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 
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Врз основа на член 94, член 95, член 96, член 97 и член 98 од Законот за градежно 

земјиште (“Службен весник на Р.М.” бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 

и “Службен весник на Р.С.М.” бр.275/19), а согласно Правилникот за степенот на 

уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и 

начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од 

степенот на уреденост (“Службен весник на Р.М.” бр.193/16 и 72/18), член 20 од Статутот 

на oпштина  Македонска Каменица („Службен гласник на Општина Македонска Каменица” 

бр. 20/19 и 38/20)  Советот на oпштина Македонска Каменица на 5та седница одржана на 

ден 25.02.2022 година донесе  

П  Р  О  Г  Р  А М  А 

за уредување на градежно земјиште на подрачјето 

на Општина  Македонска Каменица во 2022 година  

ВОВЕД 

 Со оваа Програма се уредува: 

I.Просторот кој е предмет на уредување; 

II.Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште; 

III.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и 
секундарната инфраструктура; 

IV.Изворите на финансирањето на Програмата; 

V.Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште; 

VI.Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата распределба; 

VII.Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на 
инфраструктурата; 

VIII.Начин на пресметување на средствата за финансирање за изградба и одржување на 
инфраструктурата; 

IX.Пресметување  на простор; 

X.Надомест за изградба и реконструкција на комунални објекти на територијата на 
општината; 

XI.Динамика на извршување на Програмата; 

XII.Преодни и завршни одредби. 
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I. ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 

Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на 
земјиштето што се уредува се смета, изградено и неизградено земјиште на просторот на 
Општина Македонска Каменица прогласен како градежен реон и просторот на 
територијата на Општина Македонска Каменица надвор од градежниот реон. 

   II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И 

РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште се 

подразбира: 

 II – 1 Подготвителни работи и 

 II – 2 Расчистување на градежно земјиште 

 II – 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 

 Под подготвителни работи се подразбира: 

1.Оформување на геодетска документација. 

2.Извршување на основни геомеханички испитувања за градежни парцели каде ќе се 

градат објекти од комуналната инфраструктура. 

 II – 2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Расчистување на градежното  земјиште на градежните парцели е со цел да се 

изврши опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура. 

Под расчистување на градежното земјиште на градежната парцела се смета: 

1.Решавање на имотно правните односи; 

2.Решавање на станбените прашања на сопствениците кои живеат или вршат дејност 

како физичко лице во објектите што се уриваат; 

3.Уривање на постојните градежни и други објекти на градежно земјиште (градежна 

парцела) и селидба на сопствениците со пренесување на покуќнината и опремата, 

уривање на објектите со транспорт на материјалот од уривањето до депо. 

 III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО 

ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

(1) Степенот на уреденост на градежното земјиште се определува според обемот на 
опременост на земјиштето со објекти на комуналната инфраструктура за 
задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка до 
градежната парцела и може да биде основен, повисок и понизок од основниот 
степен на уреденост. 
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(2) Основен степен на уреденост со комунална инфраструктура опфаќа: 
-непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), 

пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови, 

-подземна електрична мрежа,  

-улично осветлување, 

-водоводна мрежа, 

-фекална канализација и 

-атмосферска канализација. 

      (3) Повисок степен на уреденост на градежното земјиште со комунална 

инфраструктура ги опфаќа објектите од точка (2) како и: 

           -ПТТ (оптичка-телекомунакациона) мрежа, 

           -топлификациона мрежа, 

           -паркинг простори, 

           -гасоводна мрежа и 

           -пречистителна станица за отпадни води. 

     (4) Понизок степен на уреденост на градежното земјиште со комунална 

инфраструктура опфаќа: 

           -непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат, 

          -сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа), 

          -септичка јама (нема приклучок на фекална канализација), 

          -сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска 

канализација), 

           -нестандарно улично осветлување, 

           -надземна нестандарна електрична мрежа. 

IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ПРИХОДИ – РАСХОДИ 

1. Извори на финансирање 
-Буџет на општина Македонска каменица 

-Донации 
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2. Изградба и реконструкција на градски улици, тротоари, паркинзи и урбано 
уредување 
-Реконструкција на локален пат за село Цера, делница од Крпевска маала до 

Стипцарска маала и крак до маалски гробишта, 

-Изградба на ул.,,Новопланирана бр.1,, во блок 1 во Македонска Каменица, 

-Изградба на дел од ул.,,Миле Јаневски,, во Македонска Каменица, 

-Изградба на ул.,,Карпошова,, во Македонска Каменица, 

-Изградба на ул.,,Питу Гули,, во Македонска Каменица, 

-Реконструкција на ул.,,Осоговска,, во Македонска Каменица, 

-Изградба на дел од ул.,,28 ми Август,, со спој од ул.,,Рударска,, до 

ул.,,Самоилова,, во Македонска Каменица, 

-Изградба на пристапна улица до спортско рекреативен центар-помошно 

игралиште во Македонска Каменица, 

-Изградба на тротоари и паркинзи и бетонски работи на градски улици, 

-Изградба на детски игралишта и паркови и поставување на урбана опрема, 

-Изградба на маалски пристапни патишта во градот Македонска Каменица, 

-Изградба на пешачки и колски мостови на река Каменичка. 

3. Изградба на капитални објекти 
-изработка на техничка документација за изградба на капитални објекти, 

-изградба на Административна општинска зграда, 

-изградба на објект за сместувачки капацитети за стари лица во Македонска 

Каменица, 

4. Изградба и реконструкција на јавно осветлување во Македонска Каменица, 
 

5. Изградба и уредување на полиња за нови градски гробишта во Македонска 
Каменица, 

 

6. Инфраструктурно уредување на индустриска зона (Изградба на водоводна, 
канализациона  и улична мрежа и улично осветлување во индустриска зона) 

  

 Напомена:  
По потреба во текот на реализацијата на Програмата, може да се врши измена и 

дополнување на истата.  
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VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште 

         Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе биде утврдена по 
зони кои се дадени во Одлука за утврдување на зони на подрачјето на општина 
Македонска каменица донесена од Советот на општината со број 08-148/1 од 
30.01.2015 година и тоа: 

-Зона за Централно подрачје, 

-Зона за Вонцентрално подрачје која го опфаќа просторот надвор од границите на 
Централно подрачје па се до границите на Генералниот урбанистички план (без 
маалските зони-стара Каменица и Долен Павлиш Дол)   и 

-Зона за Населено и Воннаселено место која го опфаќа просторот од границите на 
Генералниот урбанистички план со  маалските зони-стара Каменица и Долен Павлиш 
Дол. Надоместокот за оваа зона ќе биде утврден за зона Населено и Воннаселено место 
каде има донесено урбанистичкопланска документација и зона Населено и Воннаселено 
место каде нема донесено урбанистичкопланска документација. 

       Пресметка на реални трошоци за висина на надоместок за уредување на градежно 

земјиште 

-геодетски работи                                            30,00 ден/м2            

-имотно правни работи (експропријација)                                   100,00 ден/м2               

-планирање и проектирање                                                            80,00 ден/м2 

-улична мрежа и тротори                                                               250,00 ден/м2                                                          

-водоводна мрежа                                                                           50,00 ден/м2 

-фекална и атмосферска канализација                                         50,00 ден/м2 

-електрична мрежа и трафостаници                                              50,00 ден/м2 

-одржување и други непредвидени трошоци                                30,00 ден/м2 

_________________________________________________________________ 

                        ВКУПНО:                                                                  640,оо ден/м2  

        Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште или 
надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти по 
зони ќе изнесува: 

Зона за Централно подрачје 

-за намена домување -880 ден/м2 

-за деловна намена-1800 ден/м2 

-за намена индустрија-6200 ден/м2. 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.5                                                                            стр.16 
 

16 
 

Зона за Вонцентрално подрачје 

-за намена домување -640 ден/м2 

-за деловна намена-1460 ден/м2 

-за намена индустрија-6200 ден/м2. 

Зона за Населено и Воннаселено место 

За зона со донесена урбанистичкопланска документација 

-за намена домување -320 ден/м2 

-за деловна намена-730 ден/м2 

-за намена индустрија-6200 ден/м2. 

За зона без донесена урбанистичкопланска документација 

-за намена домување -180 ден/м2 

-за деловна намена-410 ден/м2 

-за намена индустрија-6200 ден/м2. 

 Цената која е предложена за деловните објекти во оваа програма ќе важи и  при 

пренамена од станбен во деловен простор за сите локалитети соодветно на зоните на кои 

припаѓаат.  

           Висината за надоместокот за уредување на градежно земјиште при изградба на : 

1. Фотонапонски електроцентрали ќе изнесува: 
- 30 ден/м2  поставени на објекти и   
- 30 ден/м2 поставени на земјиште, 
2. Ветерни електроцентрали-1.200.000,00 ден за секоја единица (турбина). 

 
           Верските објекти ќе бидат ослободени од надоместок за уредување на градежно 

земјиште. 

 
VII.        НАЧИН ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 

ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 

      Во Зоната за Централно подрачје средства ќе се употребуваат за изработка на 

техничка документација, експропријација на земјиште, изградба и реконструкција на 

градски улици, тротоари и паркинг простори, изградба и реконструкција на водоводна, 

канализациона и атмосферска мрежа, реконструкција на улично осветлување, 

поставување на урбана опрема. 
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      Во Зоната за Вонцентрално подрачје средства ќе се употребуваат за изработка на 

техничка документација, експропријација на земјиште, изградба и реконструкција на 

градски улици, тротоари и паркинг простори, изградба и реконструкција на водоводна, 

канализациона и атмосферска мрежа, изградба и реконструкција на улично осветлување, 

поставување на урбана опрема и 

       Во Зоната за Населено и Воннаселено место средства ќе се употребуваат за 

изработка на техничка документација, експропријација на земјиште, изградба и 

реконструкција на локални патишта и улици, изградба и реконструкција на водоводна и 

канализациона мрежа, изградба и реконструкција на улично осветлување, поставување 

на урбана опрема. 

VIII. Начин на пресметување на  надоместокот за уредување на градежно земјиште 
на територија на Општина Македонска Каменица 

 

          Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од 

степенот на уреденост на градежното земјиште согласно член 2 од Правилникот за 

степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната 

инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во 

зависност од степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр. 193/16 и 72/18), се пресметува 

по метар квадратен на новата корисна површина што ќе се гради, што претставува збир 

на нето површините на подовите на сите простори во објектот, согласно заверениот 

основен проект и анекс на основниот проект, помножен со следните коефициенти:  

1. За станбени објекти:  
– станбени простории, 1,0,  
– станбени простории со висина  до 2,50м, потпокривен простор, 0,2 
- лоѓија затворена од три страни, 0,4,  
- подлогија затворена од две страни,0,3,  
- балкони, тераси, 0,2,  

     - заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2, 
     - помошни простории,остава за гориво, котлари, визба , 0,3,  
     - трафостаници до 35 Кв во објектот и надвор од ојектот, 0,3,  
     - скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3,  
     - стражарници, управител, простории за домар, 0,5,  
     - паркиралишта и  гаражи, 0,1.  
 
       2. За деловни и јавни  објекти:   
      - простории, 1,0,  
      - магацини, 0,5,  
      - помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3,  
      - трафостаница до 35 Кв во објектот и надвор од објектот, 0,4,  
      - скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5,  
      - паркиралишта и  гаражи, 0,1,  
      - лоѓија затворена од три страни, 0,5,  
      - подлоѓија затворена од две страни, 0,4,  
      - балкони, тераси, 0,3 и  
      - отворен наткриен простор, 0,3.  
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        3. За други објекти:  
        - катни гаражи, 0,05,  
        - спортски покриени објекти, 0,5,  
        - спортски откриени објекти,0,3,  
        -гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата, 1,0,  
        - отворени пазаришта-за 30% од површината  на локацијата, 1,0,  
        - базени, 0,2, 

  -трафостаници над 35 Кв, 1,0. 
 
 4. За објектите од група на класи на намени Г-производство,дистрибуција и сервиси: 
     -Г1 тешка и загадувачка индустрија, 0,05; 
     -Г2  лесна  и незагадувачка индустрија, 0,01;    
     -Г3 сервиси, 0,01; 
     -Г4 стоваришта, 0,01; 
 
  5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, 
кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории): 
  -продажни простории на бензинските пумпни станици 1,0, 
  -услужни простории на бензинските пумпни станици 1,0. 
 
 6. За објектите од група на класи на намени Б 5-угостителски и туристички комплекси, 
хотелски комплекси и одмаралишта, и за објектите од група на класи на намени А 4-
хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом: 
  -сите простории 0,05; 
 
 7. За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица: 
   -сите простории 0,05; 
 
 8. За објекти за високо образование: 
   -сите простории 0,5; 
 
 9. За објекти за култура: 
   -сите простории 0,01; 
 
10. За објекти за терцијална здравствена заштита: 
   -сите простории 0,05; 
 

(2) По исклучок од став (1) на овој член , во новата корисна површина што ќе се гради 
согласно заверената проектна документација не се пресметуват површините на:    
 - инсталационите канали,   
 - окната на лифтови,  
 - окна на врати и  
 - отворени паркиралишта. 
            - подземни резервоари 
            -објекти заштитени како културно наследство. 
 
 (3) За објектите од став 1 на овој член со височина над 32 ката, висината на трошоците 
за уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот на уреденост на 
градежното земјиште, се пресметува на 27% од  вкупно пресметаната површина согласно 
став (1) и (2) од овој член. Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во 
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зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 27% од 
вкупно пресметаната површина согласно став (1) и (2) од овој член и за други објекти од 
став (1) на овој член без оглед на нивната височина, кои се наоѓаат на истата градежна 
парцела на која е предвидена изградба на објект со височина над 32 ката. 
 
 (4) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за 
уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното 
земјиште, се пресметува на 50% од  вкупно пресметаната површина согласно став (1) и 
(2) од овој член. 
 
 (5) За објектите од група на класи на намени Г-производство, дистрибуција и сервиси, 
висината на трошоците за уредување на градежно земјиште неможе да биде повисока од 
30% од висината на просечната нето плата во Република Македонија за последната 
година, помножена со коефициентите утврдени во став (1) точка 4 од овој член. 
 
(6) За линиски инфраструктурни објекти-државни патишта, локални патишта и улици, 
магистрални улици, собирни улици, водоводи, канализации, железнички пруги, гасоводи, 
топловоди, далноводи од напоско ниво од и над 35 КВ како и за брани со акумулации, 
термоцентрали, езерски и речни пристаништа и за доградби и надградби на објекти за кои 
е донесена одлука од страна на советот на општината, советот на општините во градот 
Скопје односно советот на градот Скопје согласно член 67-а став (1) од Законот за 
градење, а инвеститор е општината, општините во градот Скопје односно градот Скопје, 
не се утврдуваат трошоци за уредување на градежно земјиште. 
 
      Доколку со изградбата на објекти предвидено е одстрнување на постоечки објекти 
запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела, при 
пресметувањето на висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, од 
новата корисна површина се одбива површината утврдена во имотниот лист на 
постоечките објекти кои ќе се одстранат со изградбата на новите објекти. 
      Во случаите од став (1) на овој член, површините на подпокривен простор, лоѓија, 
подлоѓија, балкони, тераси, заеднички проодни тераси, пасажи, помошни простории, 
визба, скалишен простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките 
објекти се одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е со иста намена 
со намената на површините на наведените простории и делови од објектот.  
 
          За лицата кои веќе имаат уплатено соодветен дел од надоместокот за 

уредување на градежното земјиште, досега уплатените средства ќе се пресметуваат 

како соодветен платен дел  од надоместокот  во  м2, според важечките цени во 

моментот на плаќањето. Останатиот неизмирен дел за кој не е извршено  

плаќањето, до денот на стапувањето во сила  на оваа Програма ќе се применуваат 

цените согласно оваа Програма.  

            Инвеститорите кои надоместокот за уредување на градежното земјиште, ќе го 
уплатуваат на одложено плаќање, уплатениот дел од надоместокот ќе им се 
пресметува според важечките цени на денот на плаќањето на истите. Доколку во 
меѓувреме настанала промена на цената, согласно Програмата, акт на Советот на 
Општината или друг законски односно подзаконски акт, наплатата се пресметува 
според важечките цени на денот на плаќањето. 
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 Договорот за уредување на градежното земјиште помеѓу  Општината 
Македонска Каменица и инвеститорот се заклучува по целосната уплата на 
надоместокот за уредување на градежно земјиште.  
 
 Советот на Општина Македонска Каменица  може да донесе Одлука за делумно 
или целосно ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно 
земјиште за објект од јавен интерес или за објект во индустриска зона по претходно 
доставен бизнис план со точно дефиниран број  и динамика на остварени вработувања.  
 Општина Македонска Каменица при наплатувањето на надоместокот за уредување 
на градежното земјиште ќе ги рефундира вложените средства на лицата кои во 
изминатиот период финансирале во изработката на деталните урбанистички планови, 
само во случај кога е во прашање општ јавен интерес и ако тоа било предвидено во 
тогашната програма.  
 При реконструкција со која не се добива нова станбена површина, надоместокот за 
уредување на градежното земјиште не се наплатува.  
 Корисникот на градежно земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување 
на објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од 
соодветното комунално претпријатие и без согласност на Општината не може да се 
приклучи на инфраструктурните мрежи и објекти во Општината.  
 Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат , 
Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместокот за уредување на 
градежното земјиште само за оние секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка за 
кои има писмена согласност.  
 По добивањето на дополнителната согласност надоместокот за уредување на 
градежното земјиште за оваа секундарна мрежа од индивидуалната потрошувачка се 
наплатува по просечени цени.  
 За висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се склучува 
Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште по писмена 
форма директно помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга 
страна, по доставена проверена проектна документација  и енергетски согласности.  
 Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен во 
друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а 
средствата се неповратни.  
 Во случај  кога опремувањето на градежното земјиште е завршено во претходниот 
период за целосно уредено градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа 
надоместок до висината на реалните трошоци за уредување – целосен надоместок.  
 Во случај  кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната 
инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна 
мрежа) корисникот на земјиштето е должен да инвестира во нејзината изградба.  
 Во случај  кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се 
уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за 
делумно уредување на земјиштето – делумен надоместок или воопшто не плаќа 
надоместок.  
 Плаќањето на приклучок на водовод, канализација и електрика кон комуналните 
претпријатија паѓа на товар на инвеститорот. 
 Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура 
надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од 
комунална инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што 
корисникот ги извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а пред 
склучување писмени договори за регулирање на надоместок за уредување на градежно 
земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура, не 
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се признаваат, освен во локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со 
донесување на нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.  
 За овие локалитети мора да има исправна техничка документација за изградените 
објекти од инфраструктура, оверено од надлежен орган и изградените инфраструктурни 
мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се признаваат само 
трошоците – делот од надоместокот за уредување на градежното земјиште за 
изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.  
 Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на Локалната 
самоуправа;  овозможи идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без 
надомест; а новите корисници на земјиштето да и надоместат на Локалната самоуправа 
целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.  
 Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по 
принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од 
вкупниот износ со обезбедување на инструмент (клаузула) во договорот за сигурна 
динамика и гаранција за исполнување на договорната обврска. Во функција на принципот 
на одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” во зависност од висината на долгот и 
рокот на одложеното плаќање кои се формирани на следниот начин:  
 -За вкупен износ на надоместокот до 30.000,00 денари надоместокот за уредување 
на градежно земјиште ќе се плаќа при склучува на договорот во целост. 

-За вкупниот износ на надоместокот од 30.000,00 денари до 100.000,00 денари  
надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на 
договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати. 

- За вкупен износ на надоместокот над 100.000,00 денари надоместокот за 
уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50 % при склучување на договорот, а 
остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати. 
          При експропријација на земјиште и насади за изградба на улици може да се врши 
компензација на комуналиите со вредноста на експроприраниот имот. 
          Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата каматата и застареноста на 
обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од договорот помеѓу инвеститорот и 
органот на општината надлежен за уредување на градежно земјиште. 

 
IX. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ  

 
      1. Комунален надоместок за уредување на градежно земјиште за деловен простор од 

времен карактер се плаќа по Програма, како и за објекти од цврст материјал (стален 

карактер) само за корисна  површина на деловен простор.  

      2.Надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа спрема оваа 

Програма во висина на износот што е утврден според локалитетот кој се уредува. т.е. 

зоната.  

       3. За изградба на нови објекти во дворно место или на местото на урнат објект се 

плаќа надоместок во висина утврдена со програмата, според локалитетот на кој се гради, 

намален за корисната површина на објектот кој се урива доколку истиот бил легално 

граден објект, и поседува уредна инвестиционо- техничка документација.  

       4.За доградба и надградба на објекти надоместокот за уредување на градежно 

земјиште се плаќа 100 % според Програмата. 
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     5. За сите јавни објекти и инфраструктурни објекти на кои инвеститор ќе биде општина 

Македонска Каменица се ослободуваат од надоместок за уредување на градежно 

земјиште, а за секој објект пред издавање на одобрение за градење Градоначалникот на 

општина Македонска Каменица ќе донесе решение за ослободување од надоместок за 

уредување на градежно земјиште. 

      6. За изградба на објекти во село и вон населени места инвеститорите на станбени 

објекти, јавни објекти, деловни, стопански и индустриски објекти, помошни простории, 

гаражи и сл. и инфраструктурни објекти кои се градат надвор од урбано подрачје на 

населените места во Македонска Каменица каде општината нема изградено никаков 

степен на уреденост, а планирањето, урбанизацијата и уредувањето на земјиштето сам 

го врши инвеститорот не се  плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште , а за 

секој објект пред издавање на одобрение за градење Градоначалникот на општина 

Македонска Каменица ќе донесе решение за ослободување од надоместок за уредување 

на градежно земјиште. 

 Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната 

локација и си обезбедуваат приклучок на комуналната инсталација. 

 X. НАДОМЕСТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА 

 1. Инвеститорите на комунални објекти и инсталации: улици, канализација, 

водовод, електромрежа, ПТТ мрежа, кабловска мрежа како и други видови објекти и 

инсталации ќе плаќаат надоместок во висина на вредноста на градежните работи и тоа за 

вредност: 

до 100.000,00ден 1%  

од 100.000,00 до 

500.000,00 ден 

0.6% но не помалку од 

1.000,00ден 

од 500.000,00 до 

1.000.000,00 ден 

0,5% но не помалку од 

3.000,00ден 

од 1.000.000,00 до 

5.000.000,00 ден 

0,3% но ме помалку од 

5.000,00ден 

над 5.000.000,00 ден 0,2%  

 

 Висината на надоместокот на градежните работи ќе се определува со превземање 

на цените од тендерската документација. 

 Доколку Локалната самоуправа нема утврдени цени за определена градежна 

работа истата ќе се определи според просечната цена од три субјекти во тековниот 

период. 
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            2. За изградба и реконструкција на комунални и инфраструктурни објекти и објекти 

од јавен интерес на подрачјето на општина Македонска Каменица на кои инвеститор ќе 

биде општина Македонска Каменица се ослободуваат од надоместок за уредување на 

градежно земјиште, а за секој објект пред издавање на одобрение за градење 

Градоначалникот на општина Македонска Каменица ќе донесе решение за ослободување 

од надоместок за уредување на градежно земјиште 

           XI. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 Динамиката на извршување ќе зависи од створените правни и технички услови, 

како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште 

и другите средства. 

 Опремувањето на земјиштето ќе се врши по добивање на одобрение за градење 

на објекти од комуналната инфраструктура. 

            XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 1.За спроведување на ова Програма надлежен е Градоначалникот на Општина 

Македонска Каменица. 

 2.Градоначалникот на Општина Македонска Каменица е должен за 

прераспоредувањето на средствата на работите од една во друга позиција во износ од 

над 20% да го информира Советот на Општина Mакедонска Каменица. 

 3. Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на општина Македонска Каменица”. 

 Број 08-370/1                                                          Совет на општина M.Каменица  

25.02.2022 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 Извештај за реализација на Програмата 
за изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска Каменица 
во 2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 371/1                        Градоначалник 

25.02.2022 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 општина Македонска 

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

општина Македонска Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 

О Д Л У К А 

за усвојување на Извештај  за реализација на Програмата за изградба на 

водоводна и канализациона мрежа во општина 

Македонска Каменица во 2021 година 

              Член 1  

 Според Програмата за изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина 

Македонска Каменица за 2021 година донесена од страна на Советот на општината, 

општината Македонска Каменица работеше на реализација на следните проекти: 

1.Изградба на водовод за водоснабдување на маала Павлиш дол во Македонска 

Каменица. 

                                                                                                         8.876.850,00 денари 

 

(финансирани со средства од буџетот на општина Македонска Каменица) 

 

2.Изградба на атмосферска канализација на улица  Рударска, дел од улица 

Самоилоца  и Паркинг до Основно училиште Кирил  и Методиј. 

                                                                                                   

                                                                                                         5.309.629,00 денари 

 

(финансирани со средства од буџетот на општина Македонска Каменица) 

 

3.Изградб на канализациона мрежа за индустриска зона во Македонска каменица. 

 

                                                                                                       4.538.163,00 денари 

 

(финансирани со средства од Влада на Република С.Македонија-ТАВ Македонија) 

                                                                     Член 2  

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

Број 08-372/1                                                      Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 г.                                                                   Претседател 
 М.Каменица                    ЉупчоТрајановскис.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 Програма за изградба на водоводна и 
канализациона мрежа во општина Македонска Каменица во 2022 година. 

2.  Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-373/1                Градоначалник 

25.02.2022 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 5та седница одржана на ден 25.02.2022  година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  неусвојување на Програма за изградба на водоводна и канализациона 
мрежа во општина Македонска Каменица во 2022 година   

Член 1 

 Советот на општина Македонска Каменица  не ја усвои  Програмата  за изградба 
на водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска Каменица во 2022 година.  

 Програмата за изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина 
Македонска Каменица во 2022 година е составен дел нa оваа Одлука.    

Член 2 

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

Број 08-374/1                                                    Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 Одлука  

1. Се прогласува  Одлуката за неусвојување на Програмата за активностите на 
општина Македонска Каменица во областа на локален економски развој во  2022 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-375/1                Градоначалник 

25.02.2022 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 5та седница одржана на ден 25.02.2022  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 08-376/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 г.                                                                  Претседател 
 М.Каменица                    ЉупчоТрајановскис.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 културата 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.09-377/1                 Градоначалник 

25.02.2022 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 5та седница одржана на ден 25.02.2022  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 08-378/1                                                     Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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.09-379/1              Градоначалник 

25.02.2022 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 5та седница одржана на ден 25.02.2022 
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 08-380/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 разрешување и именување на членови на Училишен 
одбор на СОУ„Миле Јаневски Џингар" Македонска  Каменица.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-381/1               Градоначалник 

25.02.2022 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), а во врска со  член 88 од Законот за  средно  
образование  („Службен  весник на РМ” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 
42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
51/11, 6/12 и 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 67/17, 64/18, и 
(„Службен  весник на РСМ” бр.161/19 и 229/2020), 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 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 
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      Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
                         За  разрешување и именување на   членови  на  Училишен одбор  

 на СОУ ” Миле Јаневски Џингар” Македонска  Каменица 
 

Член 1 
 
         Од членови на Училишен одбор на СОУ ”Миле Јаневски Џингар“ Македонска 
Каменица се разрешуваат: 
 
1.Тодор Стаменковски 
2.Стојан Јефремов 
3.Благојчо Атанасовски 
   
     За членови на Училишен  одбор на СОУ ” Миле Јаневски Џингар” Македонска 
Каменица  се именуваат: 
 
1.Анета Темчева 
2.Симона Захариевска 
3.Весна Ивановска 
                                                               Член 2 
           
 Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на општина М.Каменица. 

 
Број 08-382/1                                                             Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 разрешување и именување на членови на Управен 
одбор на ЈОУДГ„Бамби" Македонска  Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 383/1                        Градоначалник 
25.02.2022 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), а во врска со  член 114 од Закон за заштита на децата  
од  („Службен  весник на РМ” бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 
150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/17, 21/18 и 198/18 и („Службен  весник на РСМ” бр. 

104/19, 146/19, 275/19 и 311/20 ) 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 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 
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                                                            Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
                        За разрешување и именување на членови на Управен одбор на               
              ЈОУДГ  „Бамби” Македонска   Каменица  
                                                                     Член 1 
         Од членови на Управен одбор на ЈОУДГ „Бамби” Македонска Каменица се 
разрешуваат: 
1.Гоце Дончовски                           -претставник од оснивачот 
2.Дијана Јефремова                       -претставник од оснивачот 
3.Перо Митревски                           -претставник од оснивачот 
4.Анета Здравковска                      -претставник од стручниот совет на градинката 
5.Слободан Велиновски                 -претставник од  совет на  родители 
6.Катерина Трајковска                    -претставник од  совет на  родители 
7.Соња Лазарова                            -претставник од Министерството за труд и социјална  
                                                           политика 
 
     За членови на Управен одбор на ЈОУДГ „Бамби” Македонска Каменица се именуваат: 
1. Весна Дончевска                           -претставник од оснивачот 
2. Роза Стоименова                          -претставник од оснивачот 
3. Виктор Ристовски                          -претставник од оснивачот 
4.Николоника  Спасевска                 -претставник од стручниот совет на градинката 
5.Сашка Стојковска                           -претставник од  совет на  родители 
6.Елена Георгиевска                         - претставник од  совет на  родители 
7.Елеонора  Новоселска Убипарип   -претставник од Министерството за труд  и социјална   
                                                              политика 
 
                                                               Член 2 
           
 Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на општина М.Каменица. 
 
 
Број 08-384/1                                                     Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 г.                                                                    Претседател 
 М.Каменица                     ЉупчоТрајановскис.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  финансиски извештај за работењето на 
ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за периодот 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- 385/1                        Градоначалник 
25.02.2022 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 општина М.Каменица 

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

Македонска Каменица на 5та седницата одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

 За усвојување на  финансиски  извештај  за работењето на ЈП „Камена Река“ 

Македонска Каменица  за период од  01.01.2021 година до 30.09.2021 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го  усвои   финансискиот  извештај  за 

работењето на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица  за период од 01.01.2021 година 

до 30.09.2021 година. 

Финансискиот извештај  за работењето на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица  

за период од 01.01.2021 година до 30.09.2021  година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-386/1                                                       Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЗГ ЖФК „Каменица 
Саса” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина 
Македонска Каменица за 2021 година.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-387/1                Градоначалник 
25.02.2022 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 Општина 
М.Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 
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 О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЗГ ЖФК „Каменица Саса” 

Македонска Каменица за одобрените парични средства од                     

општина Македонска Каменица за  2021 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои   финансискиот извештај  на 

ЗГ  ЖФК „Каменица Саса” Македонска Каменица за одобрените парични средства од  

општина Македонска Каменица за  2021 година 

               Финансискиот извештај на ЗГ  ЖФК „Каменица Саса” Македонска Каменица за 

одобрените парични средства од  општина Македонска Каменица за 2021 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 oпштина Македонска Каменица“. 

Број 08-388/1                                                         Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 Финансиски извештај на Пчеларско 
Здружение  „ЕКО КАМ МЕД“ Македонска Каменица за одобрените парични средстава 
од општина Македонска Каменица за 2021 година.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 389/1                        Градоначалник 

25.02.2022 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 Општина 

М.Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.5                                                                            стр.33 
 

33 
 

 

 О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на Пчеларско Здружение  
„ЕКО КАМ МЕД“Македонска Каменица за одобрените парични средства 

од општина Македонска Каменица за  2021 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои  финансискиот извештај  на 
Пчеларско Здружение  „ЕКО КАМ МЕД“ Македонска Каменица за одобрените парични 
средства од  општина Македонска Каменица за  2021 година 

               Финансискиот извештај на Пчеларско Здружение  „ЕКО КАМ МЕД“Македонска 
Каменица за одобрените парични средства од  општина Македонска Каменица за 2021 
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 oпштина Македонска Каменица“.  

Број 08-390/1                                                          Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 Финансиски извештај на 
ЗГ„ВАЛХАЛАФИН” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од 
општина Македонска Каменица за 2021 година.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-391/1                Градоначалник 
25.02.2022 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 Општина 
М.Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 
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 О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЗГ„ВАЛХАЛАФИН”  

Македонска Каменица за одобрените парични средства од                    

општина Македонска Каменица за  2021 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои  финансискиот извештај  на 

ЗГ„ВАЛХАЛАФИН”  Македонска Каменица за одобрените парични средства од  општина 

Македонска Каменица за  2021 година 

               Финансискиот извештај на ЗГ„ВАЛХАЛАФИН” Македонска Каменица за 

одобрените парични средства од  општина Македонска Каменица за 2021 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 oпштина Македонска Каменица“. 

Број 08-392/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 Финансиски извештај на ЗГ КУД „Вера 
Јоциќ” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина 
Македонска Каменица за 2021 година.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
   
Бр.09- 393/1                          Градоначалник 

25.02.2022 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 Општина 

М.Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 
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 О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЗГ КУД „Вера Јоциќ”  

Македонска Каменица за одобрените парични средства од                    

општина Македонска Каменица за  2021 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои  финансискиот извештај  на 

ЗГ КУД „Вера Јоциќ” Македонска Каменица за одобрените парични средства од  општина 

Македонска Каменица за  2021 година 

               Финансискиот извештај на ЗГ КУД „Вера Јоциќ” Македонска Каменица за 

одобрените парични средства од  општина Македонска Каменица за 2021 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 oпштина Македонска Каменица“. 

Број 08-394/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 Финансиски извештај на Здружение на 
пензионери Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина 
Македонска Каменица за 2021 година.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-395/1                Градоначалник 

25.02.2022 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 Општина 

М.Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 
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 О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на Здружение на пензионери 

Македонска Каменица за одобрените парични средства од општина 

Македонска Каменица за  2021 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои  финансискиот извештај  на 

Здружение на пензионери Македонска Каменица за одобрените парични средства од  

општина Македонска Каменица за  2021 година 

               Финансискиот извештај на Здружение на пензионери Македонска Каменица за 

одобрените парични средства од  општина Македонска Каменица за 2021 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 oпштина Македонска Каменица“. 

Број 08-396/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 Финансиски извештај на Спортско 
Планинарско Алпинистичко Друштво „Царев Врв“ Македонска Каменица за 
одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2021 година.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-397/1                 Градоначалник 

25.02.2022 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 Општина 

М.Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 
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 О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на Спортско Планинарско Алпинистичко 

Друштво „Царев Врв“Македонска Каменица за одобрените парични средства од 

општина Македонска Каменица   за  2021 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои  финансискиот извештај  на 

Спортско Планинарско Алпинистичко Друштво „Царев Врв“Македонска Каменица за 

одобрените парични средства од  општина Македонска Каменица за  2021 година 

               Финансискиот извештај на Спортско Планинарско Алпинистичко Друштво „Царев 

Врв“Македонска Каменица за одобрените парични средства од  општина Македонска 

Каменица за 2021 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 oпштина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-398/1                                                               Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 Финансиски извештај на ЗГ„ПИНГ 
ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА”  Македонска Каменица за одобрените парични средстава 
од општина Македонска Каменица за 2021 година.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 399/1                        Градоначалник 

25.02.2022 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 Општина 

М.Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 
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 О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЗГ„ПИНГ ПОНГАРСКИ 

КЛУБ САСА” Македонска Каменица  за одобрените парични средства 

од општина Македонска Каменица   за  2021 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои  финансискиот извештај  на 

ЗГ„ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА” Македонска Каменица за одобрените парични 

средства од  општина Македонска Каменица за  2021 година 

               Финансискиот извештај на ЗГ„ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА” Македонска 

Каменица за одобрените парични средства од  општина Македонска Каменица за 2021 

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 oпштина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-400/1                                                          Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 Финансиски извештај на ЗРСК „Шаран“ 
Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска 
Каменица за 2021 година.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 401/1                        Градоначалник 

25.02.2022 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 Општина 

М.Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 
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 О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЗРСК „Шаран“Македонска Каменица  за 

одобрените парични средства од општина Македонска Каменица   за  2021 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои  финансискиот извештај  на 

ЗРСК „Шаран“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од  општина 

Македонска Каменица за  2021 година 

               Финансискиот извештај на ЗРСК „Шаран“ Македонска Каменица за одобрените 

парични средства од  општина Македонска Каменица за 2021 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 oпштина Македонска Каменица“. 

Број 08-402/1                                                              Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 Финансиски извештај на ЕД „Здравец 
2002“ Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина 
Македонска Каменица за 2021 година.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-403/1               Градоначалник 

25.02.2022 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 Општина 

М.Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 
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                                                                      О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ЕД „Здравец 2002“ Македонска 

Каменица  за одобрените парични средства од општина Македонска Каменица                  

за  2021 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои  финансискиот извештај  на 

ЕД „Здравец 2002“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од  општина 

Македонска Каменица за  2021 година 

               Финансискиот извештај на ЕД „Здравец 2002“  Македонска Каменица за 

одобрените парични средства од  општина Македонска Каменица за 2021 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 oпштина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-404/1                                                   Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 Финансиски извештај на ЦПЛИП „Порака“ 
Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска 
Каменица за 2021 година.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 405/1                        Градоначалник 

25.02.2022 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 Општина 

М.Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 
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 О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на  ЦПЛИП „Порака“ Македонска Каменица  

за одобрените парични средства од општина Македонска Каменица   за  2021 година 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица го усвои  финансискиот извештај  на 

на ЦПЛИП „Порака“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од  општина 

Македонска Каменица за  2021 година 

               Финансискиот извештај на ЦПЛИП „Порака“ Македонска Каменица за одобрените 

парични средства од  општина Македонска Каменица за 2021 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 oпштина Македонска Каменица“. 

Број 08-406/1                                                              Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 Душко Митев од с.Цера  Македонска Каменица.   

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Бр.09-407/1                   Градоначалник 

25.02.2022 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 5та 

седница одржана на ден 25.02.2022  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 Душко Митев 
од с. Цера  Македонска Каменица заведено под бр.08-295/1 од 17.02.2022  година  за 
одобрување на   парични  средства за болничко лекување.   
 Барањето на Душко Митев од с. Цера 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 Душко Митев од с. Цера Македонска 
Каменица. 

 Член 3 

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

Број 08-408/1                                                     Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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 Благица  Спасевска од Македонска Каменица.   

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

 
Бр.09-409/1                 Градоначалник 
25.02.2022 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 5та 
седница одржана на ден 25.02.2022  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 Благица 

Спасевска  од Македонска Каменица заведено под бр.08-296/1 од 17.02.2022  година  за 

одобрување на   парични  средства за болничко лекување на нејзинот сопруг.  

 Барањето на Благица Спасевска 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 Благица Спасевска од Македонска 

Каменица. 

 Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Број 08-410/1                                                       Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 г.                                                                     Претседател 
 М.Каменица                       ЉупчоТрајановскис.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  иницијатива за отпочниување на 
постапка за  изложување на имотот на жителите од с.Цера. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-411/1                Градоначалник 

25.02.2022 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 Општина 

М.Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 

   За  усвојување на  иницијатива за отпочниување на постапка                                       

за  изложување на имотот на жителите од с.Цера  

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица ja  усвои иницијатива за 

отпочниување на постапка   за  изложување на имотот на жителите од с.Цера. 

Член 2 

Се задолжува Градоначалникот на општина Македонска Каменица да пристапи кон 

формирање на стручна Комисија  која ќе ја утврди потребата и начинот на излагање на 

неизложен недвижен имот сопственосот на жителите на с. Цера. 

Комисијта има обврска  да ги утврди причините за незапишаниот недвижен имот и 

да изготви барање до надлежните државни органи за отпочнување на постапка со која ќе 

им се овозможи на сопствениците да го остварат своето право на упис.  

Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

Број 08-412/1                                                       Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 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  иницијатива за формирање на Комисија 
за процена на штета. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 413/1                         Градоначалник 

25.02.2022 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 Општина 

М.Каменица на 5та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 

   За  усвојување на  иницијатива за формирање на Комисија за процена на штета 

Член 1 

                Советот на општина Македонска Каменица ja  усвои иницијативата  за 

формирање на Комисија за процена на штета. 

Член 2 

Се задолжува Градоначалникот на општина Македонска Каменица да пристапи кон 

формирање на Комисија за процена на штета предизвикана од елементарни и други 

непогоди. 

Комисијта има обврска  да ги утврди причините за настанатата штета, да состави 

записник од увид на лице место, да изготви процена и да достави прелог за надомест на 

штета до Градоначалникот, Советот или државните органи на Република Северна 

Македонија во зависност од видот и обемот на причинетата штета.  

Член 3 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

     

Број 08-414/1                                                              Совет на општина M.Каменица 
 25.02.2022 г.                                                                            Претседател 
 М.Каменица                           Љупчо Трајановски с.р                                                                          
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