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Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.2 

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

РМ бр.5/02) и член 90 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен 

гласник на Општина Македонска Каменица бр.20/19 и 38/20), Градоначалникот на 

Општина Македонска Каменица донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлука 

 

1. Се прогласува Одлуката за неусвојување на Ребаланс (прва измена и 

дополнување) на Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2022 година 

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

,,Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-1735/1       Градоначалник 

21.09.2022 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 Македонска 

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

Советот на Општина Македонска Каменица на 10-та седница одржана на ден 

22.08.2022 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

За неусвојување на Ребаланс (прва измена и дополнување) на 

Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2022 година 

 

                                                        Член 1 

 

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица не го усвои 

Ребалансот-прва измена и дополнување на  Буџетот на Општина Македонска 

Каменица за 2022 година. 

Ребалансот (прва измена и дополнување) на Буџетот на Општина Македонска 

Каменица за 2022 година е составен дел на оваа Одлука. 

 

Член 2 

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

,,Службен гласник на Општина Македонска Каменица,, 

 

Бр.08-1736/1                                                                            Претседател на Совет на         

21.09.2022 г.                                                                     Општина Македонска Каменица 

М.Каменица                                                                             Љупчо Трајановски с.р. 

      

   

  



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.3 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.4 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.5 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.6 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.7 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.8 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.9 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.10 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.11 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.12 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.13 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.14 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.15 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.16 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.17 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.18 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.19 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.20 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.21 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.22 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.23 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.24 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.25 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.26 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.27 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.28 

 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.29 

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

РМ бр.5/02) и член 90 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица бр.20/19 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 донесување на Правилник за доделување на 

еднократна парична помош на семејства со дете кое за прв пат е запишано во прво 

одделение во ООУ,,Св.Кирил и Методиј,, М.Каменица. 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-1737/1       Градоначалник 

21.09.2022 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 Македонска Каменица 

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

Македонска Каменица на 11-та седница одржана на ден 21.09.2022 година донесе: 

 

 

                О Д Л У К А 

  За донесување на Правилник за доделување на еднократна парична помош на 

семејства со дете кое за прв пат е запишано во прво одделение во ООУ,,Св.Кирил и 

Методиј,, М.Каменица. 

 

    Член 1 

 

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица го донесува Правилникот 

за доделување на еднократна парична помош на семејства со дете кое за прв пат е запишано 

во прво одделение во ООУ,,Св.Кирил и Методиј,, М.Каменица. 

Правилникот за доделување на еднократна парична помош на семејства со дете кое 

за прв пат е запишано во прво одделение во ООУ,,Св.Кирил и Методиј,, М.Каменица е 

составен дел на оваа Одлука. 

 

               Член 2 

 

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

гласник на Општина Македонска Каменица,, 

 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

Бр.08-1738/1                         Претседател, 

21.09.2022г.                               Љупчо Трајановски 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.30 

 
 

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

бр.5/02) и член 90 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица бр.20/19 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 доделување на еднократна парична помош на семејства 

со ученик во прва година во учебната 2022/2023 година запишан во СОУ „Миле Јаневски 

Џингар“ Македонска Каменица во гимназиско образование, текстилно-кожарска струка или 

геолошко-рударска и металуршка струка. 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-1739/1       Градоначалник 

21.09.2022 г.              Димчо Атанасовски с.р 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.05/02) 

и член 20 од Статутот на Општина Македонска Каменица („Сл.гласник на Општина 

Македонска Каменица“ бр.20/19 и 38/20), Советот на Општина Македонска Каменица на 

седницата одржана на 21.09.2022 година, донесе: 

  

                                   О Д Л У К А 

За доделување на еднократна парична помош на семејства со ученик во прва година 

во учебната 2022/2023 година запишан во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска 

Каменица во гимназиско образование, текстилно-кожарска струка или геолошко-

рударска и металуршка струка 

 

                                                                 Член 1   

Со оваа Одлука се доделува еднократна парична помош на семејства со ученик во 

прва година, запишан во Средно Општинско Училиште „Миле Јаневски Џингар“ во Општина 

Македонска Каменица, во гимназиско образование, текстилно-кожарска струка или геолошко-

рударска и металуршка струка. 

                                                                  Член 2  

Еднократната парична помош на семејства со ученик во прва година запишан во СОУ 

„Миле Јаневски Џингар“ изнесува 20.000,00 денари.  



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.31 

 
                                                                  Член 3  

За остварување на правото на еднократна парична помош од член 2 на оваа Одлука, 

родителите/старателите на ученикот во прва година се должни кон барањето, во периодот од 

01 септември 2022 година до 30 ноември 2022 година, да приложат потврда за запишан 

ученик во прва година во учебната 2022/2023 година заверена од Средното Општинско 

Училиште „Миле Јаневски Џингар“ (оригинал), фотокопија од извод од матична книга на 

родените (за ученикот во прва година запишан во СОУ „Миле Јаневски Џингар“), фотокопија 

од важечка лична карта или патна исправа за еден од родителите/старателите, фотокопија 

од активна трансакциска сметка за истиот родител/старател од кој е приложена копија од 

лична карта или патна исправа.  

       Член 4  

Средствата за исплата на еднократен финансиски надоместок од членот 2 на оваа 

Одлука се обезбедуваат од Буџетот на Општина Македонска Каменица.  

      Член 5  

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена во 

„Службен гласник на Општина Македонска Каменица“. 

    Совет на Општина М.Каменица 

Претседател, 

Љупчо Трајановски 

Бр.08-1740/1 

21.09.2022 год.  

                                                                                              

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

бр.5/02) и член 90 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица бр.20/19 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 давање согласност на Правилник за изменување на 

Правилникот за остварување на еднократна парична помош за еднородителски семејства, 
деца без родители и семејства на самохрани родители. 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-1741/1       Градоначалник 

21.09.2022 г.              Димчо Атанасовски с.р 

М.Каменица 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.32 

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

Република Македонија,, бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Македонска Каменица 

(Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.20/19; 38/20), Советот на Општина 

Македонска Каменица на 11-та седница одржана на ден 21.09.2022 година донесе: 

 

 

             О Д Л У К А 

  За давање согласност на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
остварување на еднократна парична помош за еднородителски семејства, деца без родители 
и семејства на самохрани родители 

 

 

    Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица го донесува Правилникот 
за изменување на Правилникот за остварување на еднократна парична помош за 
еднородителски семејства, деца без родители и семејства на самохрани родители бр.08-
635/1 од 09.04.2021 година. 

Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот бр. бр.08-635/1 од 

09.04.2021 година е составен дел на оваа Одлука. 

 

 

                Член 2 

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

гласник на Општина Македонска Каменица,,. 

 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

       Претседател, 

                               Љупчо Трајановски 

Бр.08-1742/1 

21.09.2022 год.  

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на 

РМ бр.5/02), член 20 од Статутот на Општина М.Каменица (Службен гласник бр.20/19; 38/20), 

Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на 21.09.2022 година 

донесе: 

 

    

     П Р А В И Л Н И К  
     За изменување на Правилникот за остварување на еднократна парична помош 
за еднородителски семејства, деца без родители и семејства на самохрани родители 
 
 

          Член 1 

 Со овој Правилник се врши изменување на Правилникот за остварување на 
еднократна парична помош за еднородителски семејства, деца без родители и семејства на 
самохрани родители бр.08-635/1 од 09.04.2021 година. 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.33 

 
 
 

         Член 2 

Во член 7 од Правилникот бр. 08-635/1 од 09.04.2021 година став 1 се менува и гласи:  

,,Износот на еднократната парична помош може да изнесува до 30.000,00 денари, за 

задоволување на потребите на еднородителско семејство или семејство на самохран 

родител кое се нашло во положба на социјален ризик, доколку децата во тоа семејство се 

ученици до 18 години, односно студенти до 26 години и доколку месечните приходи по член 

од семејството не се поголеми од 18.000,00 денари. 

          

 

      Член 3 

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

гласник на Општина Македонска Каменица. 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

       Претседател, 

                               Љупчо Трајановски 

Бр.08-1742/1 

21.09.2022 год.  

 

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

бр.5/02) и член 90 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица бр.20/19 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 давање согласност на Годишен план за вработување на 

ЈОУДГ,,Бамби,, М.Каменица за 2023 година. 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-1743/1       Градоначалник 

21.09.2022 г.              Димчо Атанасовски с.р 

М.Каменица 

 

 

Врз основа на член 20-б од Законот за вработување во јавниот сектор („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ 

бр.143/19 и 14/2020), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на 

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

("Службен гласник на Општина Македонска Каменица " број 20/19 и 38/20), Советот на 

Општина Македонска Каменица на 11-та седница одржана на ден 21.09.2022 година  донесе: 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.34 

 
 

О Д Л У К А 
За давање согласност на Годишен план за вработување на ЈОУДГ,,Бамби,, 

М.Каменица за 2023 година 

 

Член 1 

Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на Годишен план за 

вработување на ЈОУДГ,,Бамби,, М.Каменица за 2023 година бр.04-130/1 од 26.08.2022 

година. 

Годишниот план за вработување на ЈОУДГ,,Бамби,, М.Каменица за 2023 година е 

составен дел на оваа Одлука.  

 
Член 2 

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

гласник на Општина Македонска Каменица“ 

 

 

 

          

 

 

 

       Совет на Општина М Каменица 

                      Претседател, 

                Љупчо Трајановски 

 

 

Бр.08-1744/1 

21.09.2022 год.  

 

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

бр.5/02) и член 90 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица бр.20/19 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 работа на ЈОУДГ,,Бамби,, 

М.Каменица за 2021/2022 година. 

 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-1745/1       Градоначалник 

21.09.2022 г.              Димчо Атанасовски с.р 

М.Каменица 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.35 

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

Република Македонија,, бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Македонска Каменица 
(Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.20/19 и 38/20), Советот на Општина 
Македонска Каменица на 11-та седница одржана на ден 21.09.2022 година донесе: 

 

             О Д Л У К А 

За усвојување на Извештај за работа на ЈОУДГ,,Бамби,, М.Каменица за 2021/2022 

година 

     

    Член 1 

 

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица го усвојува  Извештајот за 

работа на ЈОУДГ,,Бамби,,  М.Каменица за 2021/2022 година. 

Извештајот на ЈОУДГ,,Бамби,, М.Каменица бр.02-131/1 од 31.08.2022 година е 

составен дел на оваа Одлука. 

 

               Член 2 

 

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

гласник на Општина Македонска Каменица,,. 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

       Претседател, 

          Љупчо Трајановски 

Бр.08-1746/1 

21.09.2022 год.  

 

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

бр.5/02) и член 90 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица бр.20/19 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 давање Согласност на Годишна програма за  

                   работа на ЈОУДГ,,Бамби,, М.Каменица за 2022/2023 година. 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-1747/1       Градоначалник 

21.09.2022 г.              Димчо Атанасовски с.р 

 

М.Каменица 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.36 

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

Република Македонија,, бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Македонска Каменица 
(Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.20/19 и 38/20), Советот на Општина 
Македонска Каменица на 11-та седница одржана на ден 21.09.2022 година донесе: 

          О Д Л У К А 

                          За давање Согласност на Годишна програма за  

                   работа на ЈОУДГ,,Бамби,, М.Каменица за 2022/2023 година 

 

    

    Член 1 

 

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на   

Годишната програма за работа на ЈОУДГ,,Бамби,, М.Каменица за 2022/2023 година. 

Програмата за работа на ЈОУДГ,,Бамби,, М.Каменица за 2022/2023 година бр.02-131/2 

од 01.09.2022 година е составен дел на оваа Одлука. 

 

               Член 2 

 

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

гласник на Општина Македонска Каменица,,. 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

       Претседател, 

          Љупчо Трајановски 

Бр.08-1748/1 

21.09.2022 год.  

 

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

бр.5/02) и член 90 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица бр.20/19 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 давање согласност за формирање на возрасни групи во 

ЈОУДГ,,Бамби,, М.Каменица за 2022/2023, каде во групите може да има поголем, односно 

помал број на деца од бројот утврден со Закон за заштита на децата. 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-1749/1       Градоначалник 

21.09.2022 г.              Димчо Атанасовски с.р 

М.Каменица 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.37 

 
Врз основа на член 64 став 6 од Законот за заштита на децата (Консолидиран текст), 

член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија,, 
бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 
Општина Македонска Каменица бр.20/19 и 38/20), Советот на Општина Македонска Каменица 
на 11-та седница одржана на ден 21.09.2022 година донесе: 

 

                                       О Д Л У К А 

За давање согласност за формирање на возрасни групи во ЈОУДГ,,Бамби,, 

М.Каменица за 2022/2023, каде во групите може да има поголем, односно помал број на 

деца од бројот утврден со Закон за заштита на децата. 

 

     

    Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност за  

формирање на возрасни групи во ЈОУДГ,,Бамби,,М.Каменица за 2022/2023, каде во групите 

може да има поголем, односно помал број на деца од бројот утврден со Закон за заштита на 

децата 

Барањето на ЈОУДГ,,Бамби,,М.Каменица е составен дел на оваа Одлука. 

 

               Член 2 

 

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

Службен гласник на Општина Македонска Каменица,, 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

       Претседател, 

          Љупчо Трајановски 

Бр.08-1750/1 

21.09.2022 год.  

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

бр.5/02) и член 90 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица бр.20/19 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 давање согласност на Одлуката бр.02-132/5 од 

01.09.2022г.за утврдување на работното време во ЈОУДГ,,Бамби,, М.Каменица за 2022/2023. 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-1751/1       Градоначалник 

21.09.2022 г.              Димчо Атанасовски с.р 

М.Каменица 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.38 

 
 

Врз основа на член 67 од Законот за заштита на децата (Консолидиран текст), член 36 
од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и 
член 20 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на Општина 
Македонска Каменица бр.20/19 и 38/20), Советот на Општина Македонска Каменица на 11-та 
седница одржана на ден 21.09.2022 година донесе: 

 

 

                                            О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност на Одлуката бр.02-132/5 од 01.09.2022г.за утврдување на 

работното време во ЈОУДГ,,Бамби,, М.Каменица за 2022/2023 

     

    Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица дава согласност на 

Одлуката бр.02-132/5 од 01.09.2022г.за утврдување на работното време на Градинката 

согласно Законот за заштита на децата 

Одлуката на ЈОУДГ,,Бамби,,М.Каменица е составен дел на оваа Одлука. 

 

               Член 2 

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

Службен гласник на Општина Македонска Каменица,, 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

       Претседател, 

          Љупчо Трајановски 

Бр.08-1752/1 

21.09.2022 год.  

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

бр.5/02) и член 90 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица бр.20/19 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. 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-1753/1       Градоначалник 

21.09.2022 г.              Димчо Атанасовски с.р 

М.Каменица 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.39 

 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
Република Македонија,, бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Македонска Каменица 
(Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.20/19 и 38/20), Советот на Општина 
Македонска Каменица на 11-та седница одржана на ден 21.09.2022 година донесе: 

 

         О Д Л У К А 

                 За усвојување на барање за одобрување на парични средства   

     

    Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица го усвојува барањето за 

одобрување на парични средства на Стефчо Василев од Македонска Каменица ул.Каменичка 

бр.9 заведено под број 08-1703/1 од 15.09.2022 година. 

             Барањето на Стефчо Василев 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 Стефчо Василев.      

 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

       Претседател, 

          Љупчо Трајановски 

 

Бр.08-1754/1 

21.09.2022 год.  

 

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

бр.5/02) и член 90 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица бр.20/19 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 ставање во употреба на Општинското комбе за превоз 

на пензионери од селата во ден Петок. 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-1755/1       Градоначалник 

21.09.2022 г.              Димчо Атанасовски с.р 

М.Каменица 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.40 

 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
Република Македонија,, бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Македонска Каменица 
(Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.20/19 и 38/20), Советот на Општина 
Македонска Каменица на 11-та седница одржана на ден 21.09.2022 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на предлог за ставање во употреба на Општинското комбе за 

превоз на пензионери од селата во ден Петок 

     

    Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица го усвојува предлогот на 

советникот Дарко Гоцевски за ставање во употреба на Општинското комбе за превоз на 

пензионери од селата во ден Петок, а по донесување на соодветна Програма од страна на 

Советот на Општина Македонска Каменица. 

 Предлогот е даден усно од советникот Дарко Гоцевски како дополнување на дневниот 

ред на седницата на Совет. 

 

               Член 2 

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

гласник на Општина Македонска Каменица“. 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

       Претседател, 

          Љупчо Трајановски 

Бр.08-1756/1 

21.09.2022 год. 

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

бр.5/02) и член 90 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица бр.20/19 и 38/20), Градоначалникот на Општина Македонска 

Каменица донесе: 

       З А К Л У Ч О К 

                                 За прогласување на Одлука 

 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на иницијатива за предвидување на 

изградба на пат до Јузунска маала во с.Костин дол во Програмата за изградба на патишта за 

2023 година. 

 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-1757/1       Градоначалник 

21.09.2022 г.              Димчо Атанасовски с.р 

М.Каменица 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.41 

 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
Република Македонија,, бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Македонска Каменица 
(Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.20/19 и 38/20), Советот на Општина 
Македонска Каменица на 11-та седница одржана на ден 21.09.2022 година донесе: 

     О Д Л У К А 

За усвојување на иницијатива за предвидување на изградба на пат до Јузунска 

маала во с.Костин дол во Програмата за изградба на патишта за 2023 година 

 

     Член 1 

 

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица ја усвојува иницијативата 

на советникот Дарко Гоцевски за планирање на изградба на пат до Јузунска маала во 

с.Костин Дол, преку нејзино предвидување во Програмата за изградба на патишта за 2023 

година и планирање во Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2023 година. 

Иницијативата е предложена усно од советникот Дарко Гоцевски како дополнување на 

дневниот ред на седницата на Совет. 

 

                Член 2 

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

гласник на Општина Македонска Каменица“. 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

       Претседател, 

          Љупчо Трајановски 

Бр.08-1758/1 

21.09.2022 год 

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

бр.5/02) и член 90 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица бр.20/19 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 Правилникот за исплата на парични средства 

за новородено дете бр.07-847/1 од 19.06.2009 година (,,Службен гласник на општина 

Македонска Каменица бр.3/2009,,) 

 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-1759/1       Градоначалник 

21.09.2022 г.              Димчо Атанасовски с.р 

М.Каменица 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.10   Стр.42 

 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
Република Македонија,, бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Македонска Каменица 
(Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.20/19 и 38/20), Советот на Општина 
Македонска Каменица на 11-та седница одржана на ден 21.09.2022 година донесе: 

 

        О Д Л У К А 

За измена на Правилникот за исплата на парични средства за новородено дете бр.07-847/1 

од 19.06.2009 година (,,Службен гласник на општина Македонска Каменица бр.3/2009,,) 

 

     

Член 1 

 

            Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица го усвојува предлогот од 

советникот Дарко Гоцевски за измена на рокот за поднесување на документи за исплата на 

надоместок за новороденче во Правилникот за исплата на парични средства за новородено 

дете бр.07-847/1 од 19.06.2009 година („Службен гласник на општина Македонска Каменица 

бр.3/2009“).     

Член 2 

            Во Правилникот за исплата на парични средства за новородено дете бр.07-847/1 од 

19.06.2009 година, (,,Службен гласник на општина Македонска Каменица бр.3/2009,,) во член 

7,  бројот 60  се заменува со бројот 180. 

 

Член 3 

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

гласник на Општина Македонска Каменица“. 

 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

       Претседател, 

          Љупчо Трајановски 

Бр.08-1760/1 

21.09.2022 год 
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