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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 извршен попис на парични 
средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, 
патишта и опрема 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.09-746/1               Градоначалник 

15.04.2022 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 

Македонска Каменица на 7та  седница  одржана на ден 15.04.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на      

жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и 

опрема на општина Македонска Каменица  за 2021 година. 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои извештајот  за извршен попис 

на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, 

улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица  за 2021 година. 

            Извештајот  за извршен попис на парични средства на жиросметките, благајната, 

побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска 

Каменица  за 2021 година  е составен дел на оваа Одлука. 

 

Член 2 

 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-747/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 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 измена на распоредот на средетвата во Буџетот на 
општина Maкедонска  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.09-748/1              Градоначалник 

15.04.2022 г.                                Димчо Атанасовски  с.р 

            М.Каменица 
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                           Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
РМ бр.5/2002), а во врска со член 33 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/05, 
4/08,103/08,156/09,95/10,180/11,171/12,192/15 и 167/16) и член 20 од Статутот на Општина 
М.Каменица (Сл.гласник на Општина М.Каменица 20/19 и 38/20 ), Советот на општина 
Македонска Каменица  на  7-та Седница оддржана на 15.04.2022 година ја донесе следнава 
одлука: 

  

   

          

  
                     О Д Л У К А 

     

 
за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина М.Каменица 

  

   
          за 2022 година 

     

          

    
член 1 

               Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина   
  Македонска Каменица за 2022 година , на следниот начин: 

    

          
Потпрограма         БУЏЕТ 

  
САМОФИН.   ДОТАЦИИ 

 
ДОНАЦИИ КРЕДИТИ 

Потставка                   

ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА 
      486110 Купување на моторни возила 
 

-200,000 
    486190 Купување на други моторни возила -360,000 

    ФА0 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) 
    482720 Изградба на капацитети за водоснабдување -1,000,000 
    ЈК0 ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) 

     486190 Купување на други моторни возила -180,000 
    ЕО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 

      
421110 

Електрична 
енергија 

  
1,740,000 

                        

     
0 0 0 0 0 

          

    
член 2 

           Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и станува составен дел на Буџетот  
  на Општина М.Каменица за 2022 година а ќе се објави во Службен гласник на Општина Македонска Каменица 

          Број.08-749/1 
     

Општина Македонска Каменица 

15.04.2022г.  
      

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 Квартален извештај за извршување на 
Буџетот на општина Македонска Каменица – К2  образец за период од 01.01.2021 
година  до 31.12.2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-750/1                Градоначалник 

15.04.2022 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 Oпштина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на oпштина 

Македонска Каменица на 7та седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Квартален извештај - К2 обазец 

 

Член 1 

 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на oпштина Македонска Каменица – К2 образец за период од 

01.01.2021 година до  31.12.2021  година. 

 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на oпштина Македонска 

Каменица – К2 образец за период oд 01.01.2021 година до 31.12.2021 година е составен 

дел на оваа Одлука. 

 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Kаменица“. 

 

Број 08-751/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                Љупчо Трајановски с.р 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

Каменица донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Програма 

1. Се прогласува  Програмата за 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.09-752/1                           Градоначалник 

15.04.2022 г.                                Димчо Атанасовски  с.р 

            М.Каменица 

 

Врз основа на член 94 и член 95  од Законот за градежно земјиште („Сл. весник на 

РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Сл.весник на РСМ“ 

бр.275/19), член 11 од  Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани 

отпадни води („Сл. весник на РМ“ бр.68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11, 54/11, 163/13, 

10/2015, 147/2015 и 31/2016) и член 20 од Статутот на општина Македонска Каменица  

(„Службен гласник на општина М.Каменица бр.20/19 и 38/20), Советот на  општина  

Македонска Каменица на 7та седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе :                       

ПРОГРАМА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА НА ПОДРАЧЈЕТО НА  

ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА во 2022 година 

 Општината М.Каменица во текот на 2022 година планира реализација на следните 

проекти: 

I Водовод 

1. Изградба на водоводна мрежа за населено место с.Моштица и Павлиш Дол, 
с.Косевица, с.Луковица, с.Тодоровци и с Дулица ; 

2. Реконструкција на водоводна мрежа на дел од М. Каменица на ул,,Македонска ,, и 
локалитет Ливада; 

3. Изградба на Филтер станица и реконструкција на зафат на водовод  за Стара 
Каменица и Дулица 

4. Изградба и реконструкција на поединечни водоводни системи за снабдување на 
граѓани во делови од населените места во општината според потребите и 
барањата на граѓаните и месните самоуправи. 

5. Реконструкција на постојни зафати за вода во населените места во М. Каменица. 
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II Фекална канализација 

1. Изградба на фекална канализација во Крпевска маала и поврзување со 
постоечката фекална канализација од Стара Каменица со постоечкиот колектор;  

2. Доизградба на главен колектор за фекална канализација; 
3. Изградба на краци на фекална канализација на локалитет ,,Ливада,, 
4. Доизградба на фекална канализација во населба ,, Цинкара,,, во М. Каменица; 
5. Доизградба на фекална канализацјона мрежа во село Моштица маала Селото 

маала Павлиш дол,  Дулица, Луковица и ул„Македонска“. 
6. Доизградба на канализациона мрежа за  индустриска зона во м.в.Бачии локалитет 

Каменички рид; 
7. Изработка на техничка документација и изградба на пречистителна станица за 

отпадни и урбани води за М.Каменица и населените места; 
8. Изработка на техничка документација за изградба на канализациона мрежа во 

село Саса-м.в.Раздол и Јагодина река 
9.  Изградба на Крак од фекална канализација маала Ковачевци и Ситновци во Стара 

Камница. 
 

III Атмосферска канализација 

1. Изработка на техничка документација за изградба на атмосферска канализација на 
ул.,,14 Јуни,, и локалитет Цинкара и Ливада,ул.„Македонска„ и ул.„.Илинденска„. 

 

IV Наводнување 

1. Изградба на зафат, доводен цевовод и разводна мрежа за наводнување на 
зелените површини и техничка вода за комунални потреби во М.Каменица; 

 Во текот на годината ќе се работи и на одржување на постојната водоводна и 

канализациона мрежа во  М.Каменица и населените места. 

 ПРИОРИТЕТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ 

1. Доизградба на колектор за фекална и атмосферска канализација 
 Со изградбата на колекторот за фекална и атмосферска канализација кој всушност 

претставува продолжеток и спој на колекторот од десната и левата страна на Р. 

Каменичка и предвидено негово изведување надвор од населбата М.Каменица каде 

треба да биде изградена пречистителна станица за пречистување на отпадните води од 

населбата пред нивното испуштање во реципиентот е започнато одамна. 

  Потребните средства за дореализација на овој проект Ќе бидат обезбедени од 

Буџетот на општината и од сопствени средства на ЈП,Камена Река,,. 

2. Проектирање и изградба на водовод и канализација  за дел од с. Моштица 
 Селото Моштица е село во општината М.Каменица  чиј атар изобилува со извори 

на чиста вода. Заради маалскиот карактер на селото и овде населението се 

водоснабдува со маалски зафати при што водата се зафаќа нестручно и во големи 

количини заради што делови од селото изобилува со вода, а во одделни маали се јавува 

недостиг и повремено се јавуваат проблеми во бодоснабдувањето. 
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 Исто така заради спречување на загадување на постојните изворишта се планира 

и доизградба на канализација за дел од с.Моштица маала Бабанец и Павлиш Дол. 

3. Изградба на канализациона мрежа за маала Крпевска и поврзување со 
постоечката фекална канализација од Стара Каменица со постоечкиот колектор. 
Потребно е претходно да се изработи техничка документација; 
 

       4. Изградба на зафат, доводен цевовод и разводна мрежа за наводнување на 

зелените површини во М.Каменица. 

 Општината М. Каменица има изготви техничка документација  за зафаќање на 

вода во непосредна близина на Р. Каменичка со доводен цевовод и разводна мрежа која 

исклучиво ќе се употребува за наводнување на зелените површини во М.Каменица. 

Бидејќи во меѓувреме се зголемија површините за наводнување( особено околу кејовите 

на Каменичка река)  во 2019 год е извршено ново проектирање со што ќе се обезбеди 

доволна количина на вода за наводнување во текот на целата година, а исто така ќе се  

заштедат и значителни количини на вода од градскиот водовод кои досега се трошеа за 

оваа намена.  

      5.Реконструкција на дел од Главниот цевковод од дренажа кај Раздоло село Саса до 

Филтер Станица. 

 Исто така е потребно редовно чистење и одржување на каналите за одведување 

на атмосферските води од населбата. 

 Општината во 2022 година ќе работи на реализација и на останатите објекти 

планирани во Програмата во зависност од обезбедубање на финансиски средства за 

изградба на наведените објекти. 

 Општината оваа година ќе работи и на одржување на постојната водоводна и 

канализациона мрежа во М.Каменица и во останатите населени места. 

 

          Завршни одредби  

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

„Службен гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-753/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                  Љупчо Трајановски с.р 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

Каменица донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Програма 

1. Се прогласува  Програмата за активностите на општина Македонска Каменица во 
областа на 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.09-754/1                Градоначалник 

15.04.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

 

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

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

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

oпштина Македонска Каменица на 7та седница  одржана на ден 15.04.2022 година донесе: 

ПРОГРАМА 

       за активностите на општина Македонска Каменица во областа на локален 

економски развој во 2022 година 

 

Рамка на програмата 

 

Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува: 

„Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; утврдување на 

развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика: поддршка 

на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво 

и во тој контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на 

институции и агенции и промовирање на партнерство" 

Оваа област е предмет на уредување со следните закони: 

 Закон за трговија („Сл. весник на РМ” бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 

159/08,20/09,99/09,105/09,115/09, 158/09,36/11, 53/11, 148/1З, 164/13, 97/15, 129/15, 

53/16,11/2018, и 120/2018) 

 Закон за угостителска дејност („Сл. весник на РМ" бр. 62/04, 89/08, 115/10,53/11, 

141/12 ,164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16) 

 Закон за туристичка дејност („Сл. весник на РМ" бр. 62/04. 89/08. 12/09, 17/11. 

47/11, 53/11, 123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16) 

 Закон за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ" бр. 38/04, 77/07, 103/08, 

24/11, 164/13, 97/15, 152/15 и 140/2018) 
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 Закон за трговски друштва („Сл. весник на РМ" бр. 28/04. 84/05. 25/07. 87/08, 42/10. 

48/10 24/11, 166/2012, 70/2013, 119/2013. 120/2013, 187/2013,38/2014. 41/2014, 

138/2014, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16,  61/16, 64/2018, 120/2018, 195/2018 и 239/2018). 

Горенаведените закони вклучуваат одредби со кои што се уредени одредени 

надлежности на Општината. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти 

односно активности кои што треба да се донесат односно превземаат. Напорите на 

Општина Македонска Каменица во 2022година ќе бидат насочени кон ревидирање на дел 

од постоечките акти како и донесување на нови, со цел исполнување на надлежностите 

на локалната самоуправа согласно законските одредби во оваа област. 

Развојни приоритети 

Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на 
локалниот економски развој во текот на 2022 година ќе биде насочена кон поддршка на 
локалниот економски развој според утврдените развојни правци во Стратегијата за 
локален економски развој. Во 2022 година Општината ќе ги насочи своите активности 
конподдршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на 
локално ниво, поддршка на рурален развој и промоција на алтернативни форми на 
туризам - како можност за создавање на дополнителни приходи во општината и нови 
вработувања. 

Цел 

Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој 
преку реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби 
на Општина Македонска Каменица. 

Програмски активности 

Проектите на Општина Македонска Каменица во областа на локалниот економски 
развој ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на Општината, согласно 
надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети. За реализација на 
активностите во 2022 година тековните задачи ќе се однесуваат на воспоставување и 
ажурирање на интегрирана база на податоци за МСП секторот во општината, давање на 
консултантски услуги на МСП секторот, организирање на обуки, семинари и работилници 
за МСП, состаноци со МСП по дејности, посредување при вработување во МСП, како и 
остварување на контакти и соработка со релевантни домашни и меѓународни 
организации и институции. 

Општина Македонска Каменица ќе се вклучи во организирање на кампањи и 
саемски промоции за поддршка на активностите за локален и регионален економски 
развој, поддршка на бизнис секторот и промоција на можности за инвестиции. 

Програмата за локален економски развој ќе ја поддржува реализацијата на 
инвестициските проекти преку активности за промоција на општинските потенцијали, 
капацитети како и одредени олеснувања кои ги нуди општината за започнување на нови 
бизниси и привлекување на инвестиции. 

Предвидените активности, генерално можат да се групираат во: Поддршка на 
бизнис сектор за изработка на разни апликации, Изработка на програми и проекти за 
енергетска ефикасност, Промотивни материјали за развој на туризам и бизнис водич, 
можности за учество на саеми. 
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Финансирање 

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма за ЛЕР износ од 
1.000.000,00 денари средства од Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2022 
година се наменети за учество во проекти домашни и странски, учество во проект со 
Центар за источно плански регионза осветлување на влез/излез на општината, 
1.350,000,00 денари средства планирани од донации од меѓународни институции во 
соработка со невладни сектор за поддршка на проект, средства во износ од 1.300,000,00 
денари наменети за поттикнување на развојот на туризам преку поддршка на 
невладиниот сектор и подготвување и реализирање на проекти во овој дел, средства во 
износ од 5.320,000,00 денари наменети за проекти за енергетска ефикасност кои 
вклучуваат проекти и нивна реализација за енергетска ефикасност на објекти.  

 
Распоредување на буџетските средства 

 
Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на 

Општината. 

Завршни одредби 

Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи 
реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма покренува 
иницијативи дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на 
нејзините цели. 

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

 
 

Број 08-755/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 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 работењето  на TППЕ 
Македонска Каменица за  периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-756/1                        Градоначалник 

15.04.2022 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 општина 

Македонска Каменица на 7та седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

         За  усвојување на  Извештај  за работењето  на ТППЕ  Македонска Каменица за 

периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година  

Член 1 

               Советот на општина Македонска Каменица го усвои Извештајот за работењето  

на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година    

              Извештајот за работењето  на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од  

01.01.2021 година до 31.12.2021 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 општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-757/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 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 утврдување вредност на бод за пресметување на плата 
на даватели на јавни услуги и директорот вработени во ЈОУДГ „Бамби“ 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.09-758/1                Градоначалник 

15.04.2022 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 166-з од Законот за заштита на децата( „Службен 

весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 

192/15, 27/16, 163/17, 21/18, и 198/18 и „Службен весник на Република Северна  

Македонија“бр. 104/19, 146/19, 275/19, 88/2020, 311/20 и  294/21)  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 7та седницата одржана на ден 15.04.2022 

година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

за утврдување вредност на бод за  пресметување на плата на давателите на јавни 

услуги и директорот  вработени во   ЈОУДГ „БАМБИ “ Македонска Каменица за 2022 

година 

Член 1 

              Со одлуката се утврдува вредноста на бодот за  пресметување на плата на 

давателите на јавни услуги и директорот  вработени во   ЈОУДГ „БАМБИ “ Македонска 

Каменица за 2022 година. 

             Вредноста на бодот за пресметување на плата на давателите на јавни услуги и 

директорот  вработени во ЈОУДГ „БАМБИ “ Македонска Каменица за 2022 година 

изнесува 81,6 денари. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-759/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 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  утврдување вредност на бод за пресметување на плата 
на административните службеници вработени во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска 
Каменица за 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.09-760/1                  Градоначалник 

15.04.2022 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), 88 став 3 и став 4 од Законот за административни 

службеници (,,Службен весник на Република Македонија” бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15,  

5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17, 11/18  и ,,Службен весник на Република Северна 

Македонија” бр. 275/19, 14/20, 112/20 и 215/21)  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 7та седницата одржана на ден 15.04.2022 година 

донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

за утврдување вредност на бод за   пресметување на плата на административните 

службеници вработени во  ЈОУДГ „БАМБИ “ Македонска Каменица за 2022 година 

Член 1 

              Со одлуката се утврдува вредноста на бодот за  пресметување на плата на 

административните службеници вработени во   ЈОУДГ „БАМБИ “ Македонска Каменица за 

2022 година.  

             Вредноста на бодот за пресметување на плата на административните службеници 

вработени во ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за 2022 година изнесува 81,6 

денари. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-761/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 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 Годишен извештај и завршна сметка  на 
КИЦ „Романса” 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.09-762/1                 Градоначалник 

15.04.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

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

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

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

Македонска Каменица на 7та седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај  и завршна сметка на                                              

КИЦ „Романса” Македонска  Каменица за 2021 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска  Каменица го усвои Годишниот извештај  и 

завршната  сметка на КИЦ „Романса” Македонска Каменица за 2021  година. 

Годишниот  извештај  и завршната  сметка на КИЦ „Романса” Македонска 

Каменица за 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 08-763/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 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 годишната програмата за култура на КИЦ 
„Романса” 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.09-764/1                         Градоначалник 

15.04.2022 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 Oпштина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на oпштина Македонска 

Каменица на 7та  седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе: 

 О Д Л У К А   

           За  усвојување на Програма за култура  на КИЦ „Романса”                             

Македонска Каменица  за 2022 година 

 

Член 1 

 

            Советот на општина Македонска  Каменица  ја усвои Програмата за  култура  на 

КИЦ „Романса” Македонска  Каменица за 2022  година  во износ од 3.600.000,00 денари. 

            Програмата за  култура    на КИЦ „Романса” Македонска Каменица за 2022  година  

е составен дел на оваа Одлука. 

                                                                 Член 2 

 

  

          Реализацијата  на Програмата за  култура на КИЦ „Романса” Македонска  Каменица 

ќе се финансира од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022  година. 

 

 

                                                                  Член 3 

                                

           Исплатата на паричните средства ќе се врши по претходно поднесено барање од 

страна на КИЦ „Романса” Македонска Каменица за реализација на конкретна активност 

од Програмата на  КИЦ „Романса” Македонска Каменица за 2022  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 08-765/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 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 ЈП„Доминг“ Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.     
 
 
Бр.09-766/1                 Градоначалник 

15.04.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

 

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

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

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

Македонска Каменица на 7та седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

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

Член 1 

 Советот на општина Македонска  Каменица го усвои барањето бр.08-712/1 од 

08.04.2022 година  на ЈП„ Доминг” ЦО Македонска Каменица  за одобрување на парични 

средства за исплата на заостанат доспеан долг на име  данок на додадена вредност и 

придонеси од задолжително социјално осигурување на Управата за јавни приходи  

Регионална дирекција Штип.  

 Барањето на ЈП” Доминг” ЦО Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.  
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Член 2 

 Вкупниот износ на доспеаниот долг изнесува 230.832,00 денари (увид во Решение 

за присилна наплата од парични средства  број. 28-7/18-1 од 16.03.2022 година) издадена 

од УЈП Регионална дирекција Штип. 

                                                            Член 3 

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

Македонска Каменица се обврзува спрема Доверителот дека ќе го исполни побарувањето 

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

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

Македонска Каменица. 

Исплатата на долгот ќе се врши од Буџетот на општина Македонска Каменица во 

износ од 230.832,00 денари денари . 

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

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

за јавни приходи  Регионална дирекција Штип.                                                  

                                                             Член 4  

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

Број 08-767/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 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 Годишен извештај за спроведувањето на 
Програмата за развој на Источен плански регион 2021-2026  година  за 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-768/1                 Градоначалник 

15.04.2022 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.20/19 и 38/20), Советот на општина 

Македонска Каменица на 7та седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на          

Програматаза развој на Источен плански регион 2021-2026  година                                              

за 2021 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го  усвои Годишниот извештај за 

спроведувањето на Програмата за развој на Источен плански регион 2021-2026  година за 

2021 година.     

Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источен 

плански регион 2021-2026  година за 2021 година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

Број 08-769/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 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 Годишен извештај за работењето на 
Центарот за развој на Источен плански регион за 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-770/1               Градоначалник 

15.04.2022 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.20/19 и 38/20), Советот на општина 

Македонска Каменица на 7та седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на 

Источен плански регион за 2021 година  

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го  усвои Годишниот извештај за 

работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2021 година. 

 Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански 

регион за 2021 година е составен дел на оваа Одлука.  

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-771/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 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 ФК „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.09-772/1                 Градоначалник 

15.04.2022 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 Општина 

М.Каменица на 7та седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе: 

 О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на ФК „ 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 

ФК „Каменица-Саса“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од  општина 

Македонска Каменица за  2021 година 

                Финансискиот извештај  на ФК „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 08-773/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 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  КК „Баскет Кам” 
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.09-774/1                          Градоначалник 

15.04.2022 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 Општина 

М.Каменица на 7та седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе: 

 О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на  финансиски извештај  на КК „Баскет Кам” 

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 

КК „Баскет Кам” Македонска Каменица за одобрените парични средства од  општина 

Македонска Каменица за  2021 година 

               Финансискиот извештај на КК „Баскет Кам” 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 08-775/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 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 Ѕвонко Маневски од с.Саса Македонска Каменица.  

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.     
 
Бр.09-776/1                 Градоначалник 

15.04.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на oпштина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со 
Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на                  
еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на 
општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на oпштина Мaкедонска Каменица на 7та 
седница одржана на ден 15.04.2022  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на барање за исплата на парични средства  

              Член 1  

 Советот на општина Македонска Каменица  го усвои  барањето на Ѕвонко 
Маневски од с.Саса  Македонска Каменица заведено под бр.08-714/1 од 08.04.2022  
година  за одобрување на   парични  средства за болничко лекување.   
 Барањето на Ѕвонко Маневски од с.Саса  Македонска Каменица е составен дел на 
оваа Одлука. 

Член 2 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства 
во износ од 30.000,00 денари на сметката на Ѕвонко Маневски од с.Саса  Македонска 
Каменица. 

 Член 3 

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

Број 08-777/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 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 Павлина Арсова  од Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“.     
 
Бр.09-778/1                Градоначалник 

15.04.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

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

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

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

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

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

општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на oпштина Мaкедонска Каменица на 7та 

седница одржана на ден 15.04.2022  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на барање за исплата на парични средства  

            Член 1  

 Советот на општина Македонска Каменица  го усвои  барањето на Павлина 

Арсова од Македонска Каменица заведено под бр.08-713/1 од 08.04.2022  година  за 

одобрување на   парични  средства за болничко лекување.   

 Барањето на Павлина Арсова од Македонска Каменица  е составен дел на оваа 

Одлука. 

Член 2 

 

  Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства 

во износ од 30.000,00 денари на сметката на Павлина Арсова од Македонска Каменица. 

 

 Член 3 

 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“.     

 

Број 08-779/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
15.04.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                Љупчо Трајановски с.р 
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