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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 - К1  образец за период од 01.01.2022 
година  до 31.03.2022 година.     

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1003/1                           Градоначалник 

20.05.2022 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 8та седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Квартален извештај - К1  образец 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на oпштина Македонска Каменица - К1  образец за период од 

01.01.2022 година до  31.03.2022  година. 

 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на oпштина Македонска 

Каменица - К1  образец за период oд 01.01.2022 година до 30.12.2022 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 08-1004/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
20.05.2022 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 усвојување на Квартален извештај за извршување на 
Буџетот на општина Македонска Каменица – К2  образец за период од 01.01.2022 
година  до 31.03.2022 година.     

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1005/1                Градоначалник 

20.05.2022 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 8та седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Квартален извештај – К2  образец 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај за 

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

01.01.2022 година до  31.03.2022  година. 

 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на oпштина Македонска 

Каменица – К2  образец за период oд 01.01.2022 година до 30.12.2022 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 08-1006/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
        20.05.2022 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 Програма  за активностите на Општина Македонска Каменица во 

областа на заштитата и спасувањето и управување со кризи во 2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1007/1                Градоначалник 

20.05.2022 г.                                Димчо Атанасовски с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на 9 и 123 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 

106/2016, 83/2018 и „Службен  Весник  на РСМ“ бр.82/20 и  215/21  ), 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 8та седница одржана на ден 

20.05.2022 година донесе: 

 

                                                      П Р О Г Р А М А 

 

за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на заштитата и 

спасувањето, и управување со кризи во 2022 година 

 

Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на 

заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи ги 

утврдува заедничките интереси и активности во овие области, кои претставуваат 

активности од јавен интерес. Според законските одредби, Oпштина Македонска 

Каменица во 2022 година овие активности ќе ги остварува, насочува и координира преку 

: 

 

•   Општинскиот штаб за заштита и спасување 

•   Просторни сили за заштита и спасување, 

• Во соработка со РЦУК-Делчево,ДЗС-Делчево и ТППЕ Мак.Каменица 
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I. Цели: 
- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, 

пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи 

и др 

- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, 

природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од 

природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба; 

- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација 

на заштитата на луѓето и материјалните добра; 

-   обезбедување   на   навремено   истакнување   на   опасноста,   

благовремено 

откривање  и  елиминирање  на  причините  за  настанување  на  пожари  и  други  

видови непогоди; 

- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост 

и координираност   на   силите   за   заштита   и   спасување,   справување   со   кризи   

и противпожарната заштита. 

II. Активности: 
 
За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, 

активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на 
максимални услови за 
реализирање на програмските  определби во доменот на  противпожарната  заштита  
и 
спасувањето,  како  и  заштитата  и  спасувањето  во  услови на  разни  видови 
непогоди, кризни состојби и други несреќи во мир. 

Општина Македонска Каменица има формирано Територијална противпожарна единица 
која на територијата на општината делува со 9 пожарникари и истата ТППЕ единица 
функционира со посебна Програма за работа на едниницата, Оперативен план на 
делување и План за заштита од пожари  на едниницата за периодот од 01.01.2022 
досина до 31.12.2022 година 

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на 
услови за квалитетна, брза и во законски рамки реализирана активност.  

Во меѓувреме е отпочнат е процес за ревитализирање и ажурирање на ,,Просторните 
сили,, при Општина Македонска Каменица кои како единица се регулирани во Законот 
за заштита и спасување. 
 За оспособување на овие сили и нивно ставање во потполна функција, потребно е 

превземање на неколку мерки и активности за кои се потребни материјално-
финансиски средства од Буџетот на Општина Македонска Каменица. 

     Во  оваа  насока,   општината   ќе  се  насочи  на  формирање   на  едно 
одделение  од 20-30 луѓе, кои ќе работат на повик и ќе бидат анагажирани  на 
територијата на целата Општина. Во составот на одделението  ке бидат опфатени  
претежно  луѓе  од ЈП Камена Река,  луѓе од селските Месните заедници  и други  
граѓани  кои  ќе пројават интерес за оваа дејност. 
 Со  Програмата  е предвидено за  ова одделение  да бидат  организирани обуки,  
спроведени  од ТППЕ  - Македонска Каменица  или други субјекти,  биде обучено  
да делува во спречување  на пожари  или   активно  да учествува  при гаснење  на 
пожари. 
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Конкретни програмски активности 
 

- Одделението  ќе   дејствува  правовремено  при спречување  на појава  
на почетни  пожари  на отворен  простор  и во шума се до 
пристигнувањето  на мeстото зафатено со пожар на надлежните органи; 

- Постојано ќе учествува како испомош на ТППЕ - Македонска Каменица, 
и ќе биде под негова надлежност на подрачјето зафатено со пожар; 

- Постојано ке соработува со други субјекти надлежни органи и тела ( 
ЦУК и 

ДЗС); 

- Учествува во справување  со други ризици и непогоди на територијата  
на 

ОпштинаМак.Каменица; 
 

      Покрај наведените мерки и активности од областа на заштитата и спасувањето 
во текот на 2022 година че се реализираат и повеќе други конкретни активности од 
кои треба да бидат споменати: 
         -  Редовно ажурирање на на сите оперативни планови за заштита и спасување од 
природни непогоди и други несреќи; 
        - Редовно годишно  ажурирање на мерките за приправност; 
          -  Редовна изработка  на  известувања до граѓаните со насоки   за  однесување  и 
превентивни мерки во летниот период од аспект на заштита од пожар; 
          - Евентуално спроведување на активности што не можат однапрет да се предвидат, а 

што се од интерес за заштита на граѓаните  и материјалните добра; 
 

III. Финансирање 
 
Финансирањето  на   активностите   од   областа   на   заштитата   и   

спасувањето, справувањето со кризни состојби и дејствувањето на Територијалната 
противпожарна 
единица, утврдени според оваа Програма ќе биде реализирано 
од: 
 

 Средства од Буџетот на Општина Македонска Каменица; 

 Наплатени премии од осигурување на имот од пожари 

 Наплатени премии од осигурување на моторни возилa 
 

Распоредување на финансиските средства: 

 

Ред
. бр. 

Намена Износ  денари 

1. Формирање и ажурирање на составот на просторните 
сили согласно законот за заштита и спасување,нивна 
едукација, обука, превенција и заштита од поплави и 
пожари 

60 000 
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2. Обука на надлежни луѓе во општината односно обука и 
едукација на Кризниот штаб за заштита и спасување 

20 000 

3. Информирање на граѓаните и подигање на јавната 
свест на граѓаните преку 
медиуми,публикации,соопштенија и други материјали 
за заштита и превенција од поплави ,пожари и други 
елементарни непогоди 

30 000 

4. Набавка на опрема (ПП апарати,ПП опрема,вреќи за 
песок,напртњачи и друга опрема согласно предвидена 
спецификација 

120 000 

 Вкупно 230 000 

 

Предвидени средства во буџетот се 230.000 денари. 
 

IV. Завршни одредби: 
 

За  спроведување  на  оваа  Програма  се  грижи Градоначалникот  на Општина 
Македонска Каменица и општинската администрација. 

Во  соработка  со  Општинскиот  штаб  за  заштита  и  спасување,  Дирекцијата  
за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и другите надлежни 
органи тела како и вработените во Општина Македонска Каменица  ќе го следат 
спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината 
реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и 
поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и 
активности. 

 
  Број 08-1008/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
   20.05.2022 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 Oдлуката за дополна на Програмата за уредување на градежно 
земјиште 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.09-1009/1                 Градоначалник 

20.05.2022 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 8та седница одржана на 

ден 20.05.2022 година донесе  

 О Д Л У К А 

за дополна на  П  Р  О  Г  Р  А М  А Т А 

за уредување на градежно земјиште на подрачјето 

на Општина  Македонска Каменица во 2022 година 

 

Член 1 

          Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина  

Македонска Каменица во 2022 година, заведена со број 08-370/1 од 25.02.2022 година 

(„Службен гласник на Општина Македонска Каменица” бр.05/2022) се дополнува така што: 

Точка IV. Извори на финансирањето на програмата приходи-расходи, став 2. Изградба и 

реконструкција на градски улици, тротоари, паркинзи и урбано уредување, се додава нова 

алинеја број 13 која ќе гласи:  

-Изградба на спортски игралишта во спортски комплекс и изградба и реконструкција на 

останати спортски игралишта во 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 08-1010/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
 20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
  М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р 
                                           

                                                                                                                                                                                                                    

javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','164864-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5')
javascript:createURL('LawChangeForm','LawChange','167295-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5')
javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','169517-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5')
javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','176121-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5')
javascript:createURL('LawChangeForm','LawChange','178710-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5')


Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.11 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката за  давање согласност  на Оглас за запишување на ученици 
во прва година во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица во учебната 
2022/2023 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1011/1                   Градоначалник 

20.05.2022 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 општина 

Македонска Каменица на 8та седница одржана на ден 20.05.2022  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност на Огласот за запишување на ученици во прва 

година во СОУ „Миле Јаневски Џингар” Македонска Каменица                                                     

во учебната 2022/2023 година. 

Член 1 

Советот на oпштина Македонска Каменица дава согласност на Огласот за 

запишување на ученици во прва година во СОУ „Миле Јаневски Џингар” Македонска 

Каменица во учебната 2022/2023 година. 

Огласот за запишување на ученици во прва година во СОУ „Миле Јаневски 

Џингар” Македонска Каменица во учебната 2022/2023  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 08-1012/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
 20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р 
                                                 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.12 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката за усвојување на финансиски извештај за работењето  на 
ЈП „Камена Река“  Македонска  Каменица за периодот од 01.01.2022 година до 
31.03.2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1013/1               Градоначалник 

20.05.2022 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 8та седницата одржана на ден 20.05.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

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

Македонска Каменица  за период од  01.01.2022 година до 31.03.2022 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица го  усвои   финансискиот  извештај  за 

работењето на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица  за период од 01.01.2022 година 

до 31.03.2022 година. 

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

за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022  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 08-1014/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р 

                                                                                                                 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.13 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката за неусвојување на Одлуката за утврдување на тарифата за 
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска 
Каменица за регулиран период 2022-2024 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1015/1                Градоначалник 

20.05.2022 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 8та седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За неусвојување  на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за 
пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица                                 

за регулиран период 2022-2024 година 
 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица не ја усвои Одлуката за утврдување на 
тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ 
Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година број. 02-81/1 од 17.02.2022 
година. 
            Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или 
водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-
2024 година број. 02-81/1 од 17.02.2022 година  донесена од страна на Управниот Одбор на 
ЈП „Камена Река“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 08-1016/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
 20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р 

                                          



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.14 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката за неусвојувње на Одлуката за утврдување на тарифата за 
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска 
Каменица за регулиран период 2022-2024 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1017/1                Градоначалник 

20.05.2022 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 8та седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За неусвојување на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување 
на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица                                          

за регулиран период 2022-2024 година  
 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица не ја усвои Одлуката за утврдување на 
тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ 
Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година број. 02-80/1 од 17.02.2022 
година. 
           Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни 
води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 годинa 
брoj. 02-80/1 од 17.02.2022 година  донесена од страна на Управниот Одбор нa ЈП „Камена 
Река“ 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 08-1018/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
    20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
     М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р                                          



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.15 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката за неусвојување на  Одлуката за измена и дополнување на 
ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП Камена река 
Македонска Каменица број 02-108/1 од 10.03.2022 година.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1019/1                Градоначалник 

20.05.2022 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 8та седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За неусвојување на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување 
на услуги и работи од страна на ЈП Камена река Македонска Каменица                                  

број. 02-108/1 од 10.03.2022 година. 
Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица не ја усвои Одлуката за измена и 
дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена 
Река“ Македонска Каменица број. 02-108/1 од 10.03.2022 година.    
  Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи 
од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број 02-108/1 од 10.03.2022 година 
донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП„Камена Река“  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 08-1020/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
    20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
     М.Каменица                        Љупчо Трајановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.16 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката за неусвојување на Одлуката за измена и дополнување на 
Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за 
вршење на оџачарски услуги од страна на ЈП Камена Река Македонска Каменица 
број 02-109/1 од 10.03.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1021/1                 Градоначалник 
20.05.2022 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 8та седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За неусвојување на Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување 
на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на оџачарски 

услуги од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица 
 број.02-109/1 од 10.03.2022 година 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица не ја усвои Одлуката за измена и 
дополнување на Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на 
надоместокот за вршење на оџачарски услуги од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска 
Каменица број 02-109/1 од 10.03.2022 година. 
          Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување на висината и 
начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на оџачарски услуги од страна на ЈП 
Камена Река Македонска Каменица број 02-109/1 од 10.03.2022 година донесена од 
страна на Управниот Одбор на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица 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 08-1022/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.17 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката за   неусвојување на Одлуката за утврдување на висината 
на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем 
број 02-188/1 од 28.04.2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1023/1                 Градоначалник 

20.05.2022 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 8та седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За неусвојување на  Одлуката за утврдување на висината на надоместок за 
приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем                                     

број. 02-188/1 од 28.04.2022 година 
 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица не ја усвои Одлуката за утврдување на 
висината на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот 
систем број. 02-188/1 од 28.04.2022 година 
         Одлуката за утврдување на висината на надоместок за приклучување на 
водоснабдителниот и канализациониот систем број. 02-188/1 од 28.04.2022 
годинадонесена од страна на Управниот Одбор на ЈП „Камена Река“ Македонска 
Каменица 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 08-1024/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р 

                                           



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.18 
 
                                                                      
 
 

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 Oдлуката за давање согласност на Одлуката за измена и 
дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП 
Камена Река Македонска Каменица број 02-189/1 од 28.04.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1025/1                 Градоначалник 

20.05.2022 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 8та седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за 
извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река“                              

Македонска Каменица број. 02-189/1 од 28.04.2022 година  
 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Одлуката за измена 
и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена 
Река“ Македонска Каменица број 02-189/1 од 28.04.2022 година. 
 Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и 
работи од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број 02-189/1 од 28.04.2022 
година донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП„Камена Река“  е составен дел на 
оваа Одлука. 

Член 2 

 

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

гласник на општина Македонска Kаменица“ a ќе се применува по стапувањето во сила на 

измената и дополнувањето (Ребаланс)  на Буџетот на општина Македонска Каменица  за 

2022 година. 

   Број 08-1026/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
   20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
   М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р 

                                           



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.19 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката за  усвојување на барање од ФК„Каменица-Саса” 
Македонска Каменица. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09-1027/1                        Градоначалник 

20.05.2022 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 
општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), 
Советот на општина Македонска Каменица на 8та седница одржана на ден 20.05.2022 
година донесе: 

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

 
Член 1 

 
 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ФК„Каменица-
Саса” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за  2022 година во износ  од  1.800.000,00  денари. 
            Барањето на ФК„Каменица-Саса” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 
Одлука. 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за 2022 година, Програма Е – општинска администрација, 
Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 
– други трансфери. 
                                                                     Член 3 
 

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

 
Број 08-1028/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р 

                                           



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.20 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката за усвојување на барање од КК „Баскет Кам” Македонска 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09-1029/1                         Градоначалник 

20.05.2022 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 
општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), 
Советот на општина Македонска Каменица на 8та седница одржана на ден 20.05.2022 
година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на КК „Баскет Кам”  Македонска Каменица 

 
Член 1 

 
 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на КК „Баскет Кам”  
Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за  2022 година во износ  од  200.000,00  денари. 
            Барањето на КК „Баскет Кам” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 
Одлука. 
 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за 2022 година, Програма Е – општинска администрација, 
Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 
– други трансфери. 
                                                                     Член 3 
 

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

Број 08-1030/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.21 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката за усвојување на барање од ЖКК „Баскет Кам” Македонска 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09-1031/1               Градоначалник 

20.05.2022 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 
општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), 
Советот на општина Македонска Каменица на 8та седница одржана на ден 20.05.2022 
година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на ЖКК „Баскет Кам”  Македонска Каменица 

 
Член 1 

 
 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето  на ЖКК „Баскет 
Кам”  Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за  2022 година во износ  од  500.000,00  денари. 
            Барањето на ЖКК „Баскет Кам” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 
Одлука. 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за 2022 година, Програма Е – општинска администрација, 
Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 
– други трансфери. 
                                                                     Член 3 
 

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

Број 08-1032/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.22 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката за  усвојување на барање од ЖФК „Каменица Саса” 

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

гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09-1033/1                 Градоначалник 

20.05.2022 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 
општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), 
Советот на општина Македонска Каменица на 8та седница одржана на ден 20.05.2022 
година донесе: 

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

 
Член 1 

 
 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЖФК „Каменица 
Саса” Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за  2022 година во износ  од  400.000,00  денари. 
            Барањето на ЖФК „Каменица Саса” Македонска Каменица  е составен дел на оваа 
Одлука. 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за 2022 година, Програма Е – општинска администрација, 
Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 
– други трансфери. 
                                                                     Член 3 
 

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

 

Број 08-1034/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р  



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.23 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката  за  усвојување на барање од ЗГ „Шаховски клуб  Каменица 
Саса“ Македонска Каменица.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09-1035/1                  Градоначалник 

20.05.2022 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 
општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), 
Советот на општина Македонска Каменица на 8та седница одржана на ден 20.05.2022 
година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на ЗГ„Шаховски клуб- Каменица Саса “ 

Македонска Каменица 
 

Член 1 
 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЗГ „Шаховски 
клуб - Каменица Саса“ Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот 
на општина Македонска Каменица  за  2022 година во износ  од  30.000,00  денари. 
            Барањето на ЗГ„Шаховски клуб-Каменица Саса“ Македонска Каменица  е составен 
дел на оваа Одлука. 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за 2022 година, Програма Е – општинска администрација, 
Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 
– други трансфери. 
                                                                     Член 3 
 

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

 
Број 08-1036/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.24 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката за усвојување на барање од ЗГ „ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ 
САСА“   Македонска Каменица.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09-1037/1                 Градоначалник 
20.05.2022 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) член 49 од Законот за здруженија и фондации 
(“Службен весник на Р.Македонија“бр.52/2010,135/2011 и 55/16)  и член 20 од Статутот на 
општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), 
Советот на општина Македонска Каменица на 8та седница одржана на ден 20.05.2022 
година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на барањето на ЗГ „ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА“                       

Македонска Каменица 
 

Член 1 
 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЗГ „ПИНГ 
ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА“ Македонска Каменица за исплата на парични средства од 
Буџетот на општина Македонска Каменица  за  2022 година во износ  од  70.000,00  
денари. 
            Барањето на ЗГ „ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА“ Македонска Каменица е 
составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 
 

 Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од 
здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина 
Македонска Каменица  за 2022 година, Програма Е – општинска администрација, 
Потпрограма  Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка  464990 
– други трансфери. 
                                                                     Член 3 
 

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

 

Број 08-1038/1                                                            Совет на општина M.Каменица 
20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р                                         



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.25 
 
                                                                      
 

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 Oдлуката за усвојување  на барање за одобрување на парични 
средства на Гоце Лефков од с.Луковица Македонска Каменицa.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09-1039/1                  Градоначалник 

20.05.2022 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 8та 
седница одржана на ден 20.05.2022  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 Гоце Лефков 
од с.Луковица Македонска Каменица заведено под бр.08-946/1 од 13.05.2022  година  за 
одобрување на   парични  средства за болничко лекување.   
 Барањето на Гоце Лефков од с.Луковица 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 на Гоце Лефков од с.Луковица Македонска 
Каменица. 

 Член 3 

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

Број 08-1040/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
20.05.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                      Љупчо Трајановски с.р 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.8                                                                            Стр.26 
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