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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 
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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 на Совет  бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за  изменување 

и дополнување на Правилник за правото на користење, начинот и висината на одредување 

на еднократна парична помош бр.08-635/1 од 09.04.2021. 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

 

Бр.09- 186/1       Градоначалник 

31.01.2023 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 17-та седница одржана на ден 31.01.2023 година донесе: 

 

           О Д Л У К А 

       За изменување и дополнување на Правилник за правото на користење, начинот и 

висината на одредување на еднократна парична помош бр.08-635/1 од 09.04.2021 

              Член 1  

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица ги усвои измените и 

дополнувањата на Правилник за правото на користење, начинот и висината на одредување 

на еднократна парична помош бр.08-635/1 од 09.04.2021 година. 

Правилникот со измени и дополнувања на Правилник за правото на користење, 

начинот и висината на одредување на еднократна парична помош бр.08-635/1 од 09.04.2021 

година е составен дел на ова 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, 

             Анета Стојчевска с.р. 

Бр.08-187/1 

31.01.2023 година 
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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 на Совет  бр.08-189/1 од 31.01.2023 година за формирање 

на Комисија при Совет на Општина М.Каменица за разгледување на барања за еднократна 

парична помош.   

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

 

Бр.09-188/1       Градоначалник 

31.01.2023 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 20 од Статутот на Општина Македонска Каменица 

(Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.20/19 и 38/20) и член член 8; член 9; 

член 10; член 11 и член 13 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.03.2023 година за измена и 

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

на еднократна парична помош бр.08-635/1 од 09.04.2021 година, Советот на Општина 

Македонска Каменица на 17-та седница одржана на ден 31.01.2023 година донесе: 

 

          О Д Л У К А 

       За формирање на Комисија при Совет на Општина М.Каменица за разгледување на 

барања за еднократна парична помош 

 

              Член 1  

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица формира повремена 

Комисија при Совет на Општина М.Каменица за разгледување на барања и спроведување на 

постапка за одобрување на еднократна парична помош . 

    Член 2 

За членови на Комисијата се именувааат: 

 

-Драги Стојковски –Претседател; 

-Анета Стојчевска- Член; 

-Симона Велиновска-Член 

 

               Член 3 

 Комисијата од став 2 од оваа Одлука се формира врз основа на  член 8; член 9; член 

10; член 11 и член 13 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.03.2023 година за измена и 
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дополнување на Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување 

на еднократна парична помош бр.08-635/1 од 09.04.2021 година. 

 

Член 4 

Комисијата од член 2 ги има следните обврски: 

- Да ги разгледа поднесените барања до Комисијата и да ги поднесе предметите до  

Советот кои се во негова надлежност;  

- Да состави и поднесе Записник преку Архива на Општина Македонска Каменица за 

утврдување на фактичката состојба за секое поднесено барање, пред одржување 

на седница на Советот. 

- Да даде предлог до Совет за усвојување или одбивање на Барањето на седницата 

на Совет. 

 

Член 5 

 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица,, 

 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

       Претседател, 

             Анета Стојчевска с.р. 

08-189/1 

31.01.2023г. 

                      Врз основа на член 50 став 1 точка 2, точка 3; член 51 и член 62  од 

Закон за локалната самоупрва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.5/02), член 49 од Статутот на Општина Македонска Каменица („Службен гласник 

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

Македонска Каменица го донесе следното:  

Р Е Ш Е Н И Е 

За запирање на објавување на Одлука на Совет 

          СЕ ЗАПИРА ОБЈАВУВАЊЕТО  во „Службен гласник на Општина Македонска 

Каменица“ на Одлука бр.08-191/1 за донесување на Правилник за наградување на 

талентирани спортисти од Македонска Каменица, донесена на ден 31.01.2023 

година од страна на Советот на Општина Македонска Каменица. 

          Објавувањето на Одлука бр.08-191/1 од 31.01.2023 година донесена од 

Советот на Општина Македонска Каменица се запира, бидејки е спротивна на член 

62 став 3 од Законот за локална самоуправа. 

          Решението влегува во сила со денот на неговото донесување.  

О б р а з л о ж е н и е 

Советот на Општина Македонска Каменица на 17-та седница одржана на 

ден 31.01.2023 година донесе Одлука бр.08-191/1 за донесување на Правилник за 

наградување на талентирани спортисти од Македонска Каменица. Градоначалникот 
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на Општина Македонска Каменица го запира објавувањето во службено гласило на 

Одлука бр.08-191/1 од 31.01.2023 година донесена од Советот на Општина 

Македонска Каменица, бидејки Советот донесе Правилник кој е спротивен на член  

62 став 3 од Законот за локална самоуправа, а  од следните причини: 

Советот согласно своите надлежности донесува прописи и во овој случај од 

страна на советниците е изготвен Правилник за наградување на талентирани 

спортисти од Македонска Каменица и истиот на седница едногласно е усвоен.  

Во Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2023 година донесен на 

31.12.2022 година од страна на Советот, не се предвидени финансиски средства за 

таа намена и не постои соодветна ставка во Буџетот за исплата на средства за 

талентирани спортисти, ниту пак во Правилникот се содржани одредби со кои се 

утврдуваат изворите на тие средства. Бидејќи се работи за пропис за чие 

извршување се потребни финансиски средства, Правилникот треба да содржи и 

одредби со кои се утврдуваат изворите на средствата.          

            Согласно член 62 став 1 и став 3 од Законот за локална самоуправа : 

1)      Во вршењето на работите од својата надлежност советот донесува прописи, и 

тоа: статут, програми, планови, одлуки и други прописи утврдени со закон. 

 (3)      Прописите за чие извршување се потребни финансиски средства мораат да 

содржат и одредби со кои се утврдуваат изворите и висината на средствата за 

нивно извршување. 

           Имајки во предвид дека донесениот Правилник за наградување на 

талентирани спортисти од Македонска Каменица не ги содржи сите потребни 

законски одредби, Одлуката за негово донесување бр.08-191/1 од 31.01.2023 

година донесена од Советот на Општина Македонска Каменица е спротивна на 

Законот за локална самоуправа, Градоначалникот на Општина Македонска 

Каменица е должен да постапи согласно член 50 став 1 точка 2, точка 3 и член 51 

од Законот за локалната самоуправа и да го запре нејзиното објавување во 

службеното гласило „Службен гласник на Општина Македонска Каменица“. 

           Согласно член 50 став 1 точка 2 и точка 3, од Законот за локалната 

самоупрва „Градоначалникот ја контролира законитоста на прописите на советот; 

и ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината.“  

           Согласно член 51 од Законот за локалната самоуправа „Ако 

Градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со Уставот и 

законите, должен е во рок од седум дена од денот на доставувањето со решение 

да го запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи причините за запирањето.  

(2) Советот е должен, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението од 

ставот 1 на овој член, да го разгледа решението и да одлучи по него.  

(3) Ако советот го потврди прописот, градоначалникот е должен да го објави и 

истовремено да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на 

уставноста и законитоста на оспорениот пропис пред Уставниот суд на Република 

Македонија.  

(4) За иницијативата од ставот (3) на овој член градоначалникот е должен да го 

информира министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат 

на локалната самоуправа.“ 
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         Имајки во предвид напред наведеното Градоначалникот на Општина 

Македонска Каменица одлучи како во диспозитивот на Решението. 

        Решението влегува во сила со денот на неговото донесување.  

      ПРАВНА ПОУКА: Советот е должен, во рок од 15 дена, да го разгледа 

Решението и да одлучи по него. 

     

 Бр.09-190/1 

31.01.2023         

               

 Градоначалник 

Димчо Атанасовски с.р. 

 

 

 

  

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 на Совет  бр.08-193/1 од 31.01.2023 година за одлагање на 

постапување по поднесено барање. 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

 

Бр.09-192/1       Градоначалник 

31.01.2023 г.                                          Димчо Атанасовски с.р. 

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

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

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

Македонска Каменица на 17-та седница одржана на ден 31.01.2023 година донесе: 

 

            О Д Л У К А 

               За одлагање на постапување по поднесено барање 

 

              Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица го одлага постапувањето 

по барање бр.08-140/1 од 24.01.2023 година поднесено од Круме Алексовски од М.Каменица, 

за надомест на штета од пожар. 

 

Постапката по предметот се одллага поради тоа што сеуште не е формирана Комисија 

за проценка и утврдување на надомест на штета од природни непогоди и други несреќи на 

територијата на Општина Македонска Каменица, од страна на Советот на Општина 

Македонска Каменица. 

               Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,, Службен гласник на 

Општина Македонска Каменица,,. 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

              Претседател, 

08-193/1 

31.01.2023г.             Анета Стојчевска с.р. 

 

 

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 на Совет  бр.08-1951 од 31.01.2023 година за отпис на 

побарувања за комунална такса. 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-194/1       Градоначалник 

31.01.2023 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), а согласно член 8 од 

Законот за комунални такси (,,Службен весник на РМ,, бр.61/04; 64/05; 92/07;  123/12; 154/15; 
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192/15; 23/16; 151/21), Советот на Општина Македонска Каменица на 17-та седница одржана 

на ден 31.01.2023 година донесе: 

            О Д Л У К А 

              За отпис на побарувања за комунална такса 

 

                                                           Член 1 

Се врши отпис на побарувања за комунална такса на правните субјекти на 

територијата на Општина Македонска Каменица, од кои не може да се изврши наплата 

поради застареност или кои се ликвидирани  и за кои постои доказ од Централниот регистар. 

Списокот на правни субјекти кои се ликвидирани е составен дел на оваа Одлука. 

    Член 2 

Се задолжуваат вработените во општинската администрација кои работат на наплата 

на комуналната такса, да го отпишат износот на побарувања за комунална такса на правните 

субјекти од член 1 на оваа Одлука. 

                                                             Член 3 

            Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во ,,Службен 

гласник на Општина Македонска Каменица,,. 

Совет на Општина Македонска Каменица 

       Претседател, 

             Анета Стојчевска с.р. 

Бр.08-195/1 

31.03.2023 

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 на Совет  бр.08-197/1 од 31.01.2023 година за 

неусвојување на Квартален извештај-трет квартал, за промените на состојбата на секое 

задолжување на Општината и јавните претпријатија основани од Општината. 

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

гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09-196/1       ,Градоначалник 

31.01.2023 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 17-та седница одржана на ден 31.01.2023 година донесе: 

 

 

          О Д Л У К А 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.17   Стр.9 

 

 

       За неусвојување на Квартален извештај-трет квартал, за промените на состојбата 

на секое задолжување на Општината и јавните претпријатија основани од Општината. 

              Член 1  

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица не го усвои Квартален 

извештај-трет квартал, за промените на состојбата на секое задолжување на Општината и 

јавните претпријатија основани од Општината. 

Квартален извештај-трет квартал 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, 

             Анета Стојчевска с.р. 

Бр.08-197/1        

31.01.2023 г.                                           

М.Каменица 

 

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 на Совет  бр.08-199/1 од 31.01.2023 година за 

неусвојување на Квартален извештај-четврт квартал, за промените на состојбата на секое 

задолжување на Општината и јавните претпријатија основани од Општината.            2. 

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

Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09- 198/1       Градоначалник 

31.01.2023 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 17-та седница одржана на ден 31.01.2023 година донесе: 

 

          О Д Л У К А 

      За неусвојување на Квартален извештај-четврт квартал, за промените на состојбата 

на секое задолжување на Општината и јавните претпријатија основани од Општината. 



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

 

 

Член 1  

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица не го усвои Квартален 

извештај-четврт квартал, за промените на состојбата на секое задолжување на Општината и 

јавните претпријатија основани од Општината. 

Квартален извештај-четврт квартал 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, 

             Анета Стојчевска с.р. 

Бр.08-199/1        

31.01.2023 г.                                           

М.Каменица 

 

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 на Совет  бр.08-201/1 од 31.01.2023 година за утврдување 

на вредноста на бодот за платите на административните службеници во ЈОУДГ ,Бамби,, 

Македонска Каменица за 2023 година неусвојување на Квартален извештај-четврт квартал, 

за промените на состојбата на секое задолжување на Општината и јавните претпријатија 

основани од Општината. 

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

,,Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

Бр.09-200/1       Градоначалник 

31.01.2023 г.                                          Димчо Атанасовски с.р. 

М.Каменица 

 

 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници (Службен 

весник на република Македонија бр.27/14, 199/14, 48/15, 54/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 

2/17, 15/17, 11/18, 275/19 и 14/20) член 36 став 1 точка 15 и член 62 од од Законот за локална 

самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 15, 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 15-та седница 

одржана на ден 28.12.2022 година донесе: 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.17   Стр.11 

 

 

 

            О Д Л У К А 

       За утврдување на вредноста на бодот за платите на административните 

службеници во ЈОУДГ ,Бамби,, Македонска Каменица за 2023 година 

 

              Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува вредноста на бодот за платите на административните 

службеници во ЈОУДГ ,Бамби,, Македонска Каменица за 2023 година. 

Вредноста на бодот за платите на административните службеници во Општина 

Македонска Каменица за 2023 година изнесува 81,60 денари. 

 

                           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, 

             Анета Стојчевска с.р. 

Бр.08-201/1 

31.01.2023 г. 

 



















