
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.9                                                                         Стр.1 
 

 

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 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.09-1183/1               Градоначалник 

21.06.2022 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 9та седница одржана на ден 21.06.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност 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 дава согласност 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 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 08-1184/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
 21.06.2022 г.                                                                           Претседател 
  М.Каменица                Љупчо Трајановски с.р 
                                           

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.9                                                                         Стр.2 
 

 

 

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 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.09-1185/1                Градоначалник 

21.06.2022 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 9та седница одржана на ден 21.06.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност 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 дава согласност 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 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 08-1186/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
 21.06.2022 г.                                                                           Претседател 
  М.Каменица                Љупчо Трајановски с.р 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.9                                                                         Стр.3 
 

 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на 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 02-108/1 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- 1187/1                          Градоначалник 

21.06.2022 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 9та седница одржана на ден 21.06.2022 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. 02-108/1 од 10.03.2022 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. 02-108/1 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 08-1188/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
 21.06.2022 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                 Љупчо Трајановски с.р 

  

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.9                                                                         Стр.4 
 

 

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 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.09-1189/1               Градоначалник 

21.06.2022 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 9та седница одржана на ден 21.06.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност 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 дава согласност 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. 
          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 08-1190/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
 21.06.2022 г.                                                                           Претседател 
  М.Каменица                Љупчо Трајановски с.р 

 



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

 

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 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- 1191/1                        Градоначалник 

21.06.2022 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 9та седница одржана на ден 21.06.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност 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 дава согласност на 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 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 08-1192/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
 21.06.2022 г.                                                                           Претседател 
  М.Каменица                Љупчо Трајановски с.р 

 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.9                                                                         Стр.6 
 

 

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 за измена и дополнување на 
Статутот на КИЦ „Романса” Македонска Каменица заведен под бр. 02-46/2 од 
16.07.2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09- 1193/1                        Градоначалник 

21.06.2022 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.20/19 и 38/20), Советот на oпштина 

Македонска Каменица на 9та седница одржана на ден 21.06.2022 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност за измена  и дополнување на Статутот на                               

КИЦ „Романса” Македонска  Каменица бр. 02-46/2 од 16.07.2021 година 

Член 1 

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за измена  и 

дополнување на Статутот на КИЦ „Романса” Македонска  Каменица заведен под бр.02-

46/2 од 16.07.2021 година.  

Одлуката на Управниот одбор на КИЦ  „Романса” Македонска  Каменица за измена  

и дополнување на Статутот заведена под број.02-76/2 од 15.06.2022 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 08-1194/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
 21.06.2022 г.                                                                           Претседател 
  М.Каменица                Љупчо Трајановски с.р 

 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.9                                                                         Стр.7 
 

 

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 Фиданчо Ристовски од Македонска Каменицa.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09-1195/1                  Градоначалник 
21.06.2022 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 9та 
седница одржана на ден 21.06.2022  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 Фиданчо 
Ристовски од Македонска Каменица заведено под бр.08-1105/1 од 06.06.2022  година  за 
одобрување на   парични  средства за болничко лекување.   
 Барањето на Фиданчо Ристовски 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  Фиданчо Ристовски од Македонска 
Каменица. 

 Член 3 

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

Број 08-1196/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
 21.06.2022 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 Oдлуката за усвојување  на барање за одобрување на парични 
средства на Дафинка Веселиновска  од Македонска Каменицa.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09-1197/1                Градоначалник 
21.06.2022 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 9та 
седница одржана на ден 21.06.2022  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 Дафинка 
Веселиновска  од Македонска Каменица заведено под бр.08-1155/1 од 15.06.2022  година  
за одобрување на   парични  средства за болничко лекување.   
 Барањето на Дафинка Веселиновска  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  Дафинка Веселиновска  од Македонска 
Каменица. 

 Член 3 

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

 

Број 08-1198/1                                                           Совет на општина M.Каменица 
 21.06.2022 г.                                                                           Претседател 
  М.Каменица                Љупчо Трајановски с.р 
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