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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА 

                  ЕЛС МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

                                    ул. „Каменичка“ бб – Македонска Каменица тел./факс: 033 432 741   

 e-                                 opstina@makedonskakamenica.gov.mk ; www.makedonskakamenica.gov.mk 

 

                           Бр.10-245/3 

  10.02.2023год. 

 

ПОТВРДА    ЗА   ОДОБРУВАЊЕ 

 

Се потврдува одобрување на измена и дополна на УП за парцелирано 

градежно земјиште за ГП 1.4 од урбанистички план за село Саса, маала Тураница, 

комплекс на Рудник Саса, општина Македонска Каменица од инвеститор “Рудник 

Саса” ДООЕЛ, изработен од Друштво за градежништво, проектирање, инжинеринг и 

дизајн “Студио Атриум”  ДОО, Штип со тех.бр.У-03/23 од февруари , 2023 год. 

Измена и дополна на УП за парцелирано градежно земјиште за ГП 1.4 од 

урбанистички план за село Саса, маала Тураница, комплекс на Рудник Саса, општина 

Македонска Каменица е доставен преку системот е-урбанизам со постапка бр.49323 со 

барање бр.10-245/1 од 07.02.2023 година. 

Градоначалникот на општина Македонска Каменица по извршениот увид на 

приложената документација и предлогот од комисијата за урбанизам бр.10-245/2 од 

08.02.2023 година констатира дека барањето е основано и се исполнети условите од 

Законот за урбанистичко планирање планирање (Сл.весник на РСМ, бр.32 од 

10.02.2020 година), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ 

бр.225/20, 219/21, 104/22), стандардите и нормативите што ја уредуваат областа на 

урбанистичко планирање како и согласно програмските барања од проектната 

програма. 

 Врз основа на тоа, а согласно член 62 Законот за урбанистичко планирање 

(Сл.весник на РСМ, бр.32 од 10.02.2020 година) го потврдува одобрувањето. 

 

ГРАДОНАЧАЛНИК  

Димчо Атанасовски 
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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.08-254/1 од 08.02.2023 година за  

определување на финансиска помош за настраданото население во Турција и Сирија. 

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

,,Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

 

Бр.09-253/1       Градоначалник 

08.02.2023 г.                                          Димчо Атанасовски с.р. 

М.Каменица 
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                                                            09-357/1, 27.01.2023 

            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 Правилник на Совет 

           СЕ ЗАПИРА ОБЈАВУВАЊЕТО  во „Службен гласник на Општина 

Македонска Каменица“ на Правилник бр.08-358/1 за ослободување од плаќање 

на комунална такса за јавно осветлување на територијата на Општина 

Македонска Каменица, донесен на ден 27.02.2023 година од страна на Советот 

на Општина Македонска Каменица. 

          Објавувањето на Правилникот бр.08-358/1 од 27.02.2023 година донесен 

од Советот на Општина Македонска Каменица се запира, бидејки е спротивен 

на член 3 став 1 точка 10 ; член 4 и член 6 став 2 и став 3 од Закон за 

комуналните такси. 

          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 18-та седница одржана на ден 

27.02.2023 година донесе Правилник бр.08-358/1 за ослободување од плаќање 

на комунална такса за јавно осветлување на територијата на Општина 

Македонска Каменица. Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го 

запира објавувањето во службено гласило на Правилник бр.08-351/1 од 

27.02.2023 година донесен од Советот на Општина Македонска Каменица, 

бидејки Советот донесе Правилник кој е спротивен на член 3 став 1 точка 10 ; 

член 4 и член 6 став 2 и став 3 од Закон за комуналните такси, а  од следните 

причини: 

Во Законот за комуналните такси јасно и недвосмислено се определени 

случаите кога може одредени иматели на броила за мерење на електрична 

енергија да се ослободат од плаќање на комунална такса за јавно осветлување. 

Имено, од плаќање на комунална такса за јавно осветлување се ослободуваат 

имателите на броила за мерење на електрична енергија само во населените 

места каде нема јавно осветлување. Советот на Општината со одлука ги 

определува населените места каде што нема јавно осветлување. 

Во конкретниов случај донесениот Правилник како подзаконски акт не е 

заснован на Законот за комуналните такси за да може да се применува и да 

произведува правно дејство. Истиот содржи одредби кои уредуваат нова 

фактичка состојба која не е уредена со материјално право. Наводите во 

одредбите од Правилникот се паушални, непрецизни, противречни и не се 
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соодветни со фактичката состојба на терен. Со подзаконски акт не може да се 

предвидуваат одредби кои што се спротивни на Закон, ниту Советот е орган кој 

може да донесува нови одредби за евентуални можни случаи за ослободување 

од плаќање спротивно на закон. Во оспорениот Правилник недостасуваат 

одредби засновани на Законот за комунални такси, во кои на недвосмислен 

начин треба да се наведени сите потребни податоци и критериумите по кои 

еден корисник може да биде ослободен од плаќање на комунална такса за јавно 

осветлување. 

Според членот 5 од оспорениот Правилник: ,,Се задолжува Општина 

Македонска Каменица да им ги рефундира/врати веќе уплатените средства за 

комунална такса за јавно осветлување на лицата/правните субјекти од 

членовите 1, 2 и 3 од Правилникот, по нивно барање доставено до Архива на 

Општина Македонска Каменица во рок од најдоцна 30 дена од поднесувањето 

на нивното барање.,,. Тој член е спротивен на позитивните законски прописи, 

бидејќи со примена на таков член незаконски ќе се одлеваат средства од 

Буџетот на Општина Македонска Каменица, со чие одлевање би' се направила 

ненадоместлива штета на Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2023 

година. 

                     Согласно член 3 став 1 точка 10 од Законот за комуналните такси : 

,,Комуналните такси се плаќаат за: - користење и одржување на јавно 

осветлување,,  

            Согласно член 4 од Законот за комуналните такси : ,, Обврзник на 

комунална такса е физичко и правно лице и граѓанинот кои користат определени 

права, предмети и услуги за чие користење е пропишано плаќање на комунална 

такса,, 

            Согласно член 6 став 2 и став 3 од Законот за комуналните такси : 

 (2)     Се ослободуваат од плаќање на комунална такса од членот 3 став (1) 

точка 10 на овој закон имателите на броила за мерење на електрична енергија 

во населените места каде што нема јавно осветлување. 

(3)     Пасивните населени места од ставот (1) точка 5 на овој член, 

дефицитарните занимања и занаетите во умирање од ставот (1) точка 6 на овој 

член и населените места каде што нема јавно осветлување од ставот (2) на овој 

член, ги определува со одлука советот на општината, советот на општините во 

градот Скопје и советот на градот Скопје. 

           Имајки во предвид дека донесениот Правилник за ослободување од 

плаќање на комунална такса за јавно осветлување на територијата на Општина 

Македонска Каменица бр.08-358/1 од 27.02.2023 година донесен од Советот на 

Општина Македонска Каменица е спротивен на Законот за комуналните такси, 

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 неговото објавување во службеното гласило „Службен 

гласник на Општина Македонска Каменица“. 
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           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.“ 

         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. 

 

 

     ГРАДОНАЧАЛНИК 

   Димчо Атанасовски 
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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.08-360/1 од 27.02.2023 година за  

именување на членови на Комисија за проценка и утврдување на надомест на штета 

од природни непогоди и други несреќи на територијата на Општина Македонска 

Каменица. 

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

,,Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

 

Бр.09-359/1       Градоначалник 

27.02.2023 г.                                          Димчо Атанасовски с.р. 

М.Каменица 

 

 

Врз основа на член 143 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на 

РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18, 215/21), 

член 36 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на РМ бр. 5/02) 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 18-та седница одржана на ден 27.02.2023 година донесе: 

 

         Р Е Ш Е Н И Е 

За именување на членови на Комисија за проценка и утврдување на 

надомест на штета од природни непогоди и други несреќи на територијата на  

                         Општина Македонска Каменица 

 

Член 1 

За членови на Комисијата за проценка и утврдување на надомест на штета од 

природни непогоди и други несреќи на територијата на Општина Македонска 

Каменица се именуваат: 

 

-Драган Ѓорѓиевски - Претседател; 

-Виктор Ристовски - Член; 

-Добри Јаневски - Член; 

-Јован Митревски - Член; 

-Малин Трајчевски – Член. 
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Член 2 

Решението 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 

Бр.08-360/1 

27.02.2023 

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.08-362/1 од 27.02.2023 година за 

усвојување на Решение за запирање на Одлука бр.08-191/1 од 31.01.2023 

година за донесување Правилник за наградување на талентирани спортисти од 

Македонска Каменица. 

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

,,Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

 

Бр.09-361/1       Градоначалник 

27.02.2023 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 18-та седница одржана на ден 

27.02.2023 година донесе: 
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          О Д Л У К А 

За усвојување на Решение за запирање на Одлука бр.08-191/1 од 

31.01.2023 година за донесување Правилник за наградување на 

талентирани спортисти од Македонска Каменица 

        

Член 1 

  

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица го усвои  

Решението за запирање на Одлука бр.08-191/1 од 31.01.2023 година за 

донесување Правилник за наградување на талентирани спортисти од 

Македонска Каменица. 

Решението за запирање бр.09-190/1 од 31.01.2023 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, 

             Анета Стојчевска 

Бр.08-362/1 

27.02.2023 

 

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 Правилникот на Совет  бр.08-364/1 од 27.02.2023 година за 

правото, начинот и висината на одредување на 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- 363/1       Градоначалник 

27.02.2023 г.                                          Димчо Атанасовски 

 



Врз основа на член на 22 а во согласност со член 36 од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република Северна Македонија бр.5/2002) член 20 од Статуот на 

Општина Македонска Каменица (“Службен гласник на Општина Македонска Каменица”  

бр.20/19 и 38/20), Советот на Општина Македонска Каменица на 17-тата седница одржана 

на ден 31.01.2023 година донесе :  

П Р А В И Л Н И К 

За правото на користење, начинот и висината на одредување на 

еднократна парична помош  

Член 1 

Со овој Правилник се одредува правото на користење, начинот и висината на 

еднократната парична помош на жителите на Општина Македонска Каменица 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 2 

Општина Македонска Каменица ќе доделува еднократна парична помош на жителите на 

Македонска Каменица. 

Износот на еднократната парична помош ќе биде :  

- За подобрување на социјалната положба до 4.000,00 денари; 

- За нарушена здравствена состојба до 7.000,00 денари; 

- За оперативно и постоперативно лекување до 30.000,00 денари  

- За малигни заболувања, кардио, васкуларни и мозочни инзулти, 

демиелинизирачки заболувања (склерози, деменции...) со потешки форми  на 

болест, за ретки болести и за потешки форми на болест со болничко лекување кај 

деца до 3 години тоа :  

За малигни заболувања : прв и втор стадиум до 20.000,00 денари   

За малигни заболувања : трет и четврт стадиум до 30.000,00 денари 

За васкуларни инзулти : кај полесни форми на болест до 15.000,00 денари 

За васкуларни инзулти : кај потешки форми на болест до 30.000,00 денари 

За демиелинизирачки заболувања : кај стари лица до 15.000,00 денари  

За демиелинизирачки заболувања : кај млади лица до 30.000,00 денари   

За ретки болести и за потешки форми на болест со болничко лекување кај деца до 

3 години до 30.000,00 денари   

 



Правото на еднократна парична помош се остварува еднаш во текот на една календарска 

година.  

 

Право на користење на еднократна парична помош  

1.Подобрување на социјалната заштита  

Член 3 

Право на користење на еднократна парична помош за подобрување на социјалната 

положба имаат следниве лица:   

- Да се невработени или корисници на социјална помош; 

- Да примаат нега од друго лице;  

- Да се приматели на минимална плата/пензија максимум до 19.000,00 денари или 

вкупниот месечен приход во семејството да биде под 19.000,00 денари. 

- Барањата за еднократна парична помош за подобрување на социјалната положба 

се доставуваат до Општина Македонска Каменица со назнака за “еднократна 

парична помош за подобрување на социјалната положба”. 

 

                                                                  Член 4 

 

Лицата кои ги исполнуваат условите од член 3 од овој Правилник потребно е до Општина 

Македонска Каменица да да достават барање и: 

- Доказ дека се невработени (потврда до АВРСМ) за невработени лица; 

- Потврда дека се корисници на социјална помош за корисниците на истата; 

- Чек од исплата за него на туѓо лице за корисниците на нега; 

- Потврда за последна исплатена пензија/плата за приматели на пензии/плати; 

- Извод од родените или потврди од институциите каде учат или студираат за децата 

на семејството на барателот. 

2.Нарушена здравствена состојба 

Член 5 

Право на користење на еднократна парична помош за нарушена здравствена состојба 

имаат следните лица :  



- Да имаат соодветна медицинска документација – извештај од специјалист или 

отпусно писмо; 

- Упат од лекар за контролен преглед; 

- Да имаат вкупен месечен приход во семејството до 19.000,00 денари 

- Барањата за еднократна парична помош за нарушена здравствена состојба се 

доставуваат до Општина Македонска Каменица со назнака “за еднократна парична 

помош заради нарушенa здравствена состојба” 

 

Член 6 

 

Лицата кои ги исполнуваат условите од член 5 на овој Правилник потребно е до 

Општина Македонска Каменица да  достават барање и: 

- медицинска документација – извештај од специјалист и отпусно писмо не постаро 

од шест месеци; 

- упат од лекар за контролен преглед; 

- доказ дека се невработени (Потврда од АВРСМ) за невработени лица; 

- потврда дека се корисници на социјална помош за корисниците на социјална 

помош; 

- чeк за исплата на нега од туѓо лице за корисниците на нега; 

- потврда за последна исплатена пензија/плата за приматели на пензии/плати; 

- лични карти за полнолетни членови на домаќинството; 

- извод на родени на децата или потврди од институциите каде учат/студираат. 

За оперативно и постоперативно лекување 

Малигни заболувања, кардио, васкуларни и мозочни инзулти, деминизирачки 

заболувања (склерози, деменции...) со потешки форми на болест, за ретки болести и за 

потешки форми на болест со болничко лекување кај деца до 3 години 

Член 7  

Право на користење на еднократна парична помош за оперативно и постоперативно 

лекување како и набавка на медицински помагала (инвалидска количка и сл.) имаат 

следните лица :  

- да имаат извршено оперативен зафат тие или член од нивното семејство; 

- да имаат потреба над нив или член на нивното семејство да се изврши оперативен 

зафат 

Член 7-а 



Право на користење на еднократна парична помош заради малигни заболувања, кардио, 

васкуларни и мозочни инзулти, деминизирачки заболувања (склерози, деменции...) со 

потешки форми на болест, за ретки болести и за потешки форми на болест со болничко 

лекување кај деца до 3 години имаат следните лица :  

- лица со дијагностицирани малигни заболувања : прв и втор стадиум    

- лица со дијагностицирани малигни заболувања: трет и четврт стадиум 

- лица со дијагностицирани васкуларни инзулти : кај полесни форми на болест 

- лица со дијагностицирани васкуларни инзулти : кај потешки форми на болест 

- лица со дијагностицирани демиелинизирачки заболувања : кај стари лица  

- лица со дијагностицирани демиелинизирачки заболувања : кај млади лица   

- лица со  ретки болести 

- деца до 3 години  со потешки форми на болест со болничко лекување 

Член 8  

Лицата кои ги исполнуваат условите од член 7 и член 7-а од овој Правилник потребно е до 

Советот на Општина Македонска Каменица да поднесат барање и :  

- Медицинска документација – извештај од специјалист или отпусно писмо не 

постаро од 6 месеци со кои потврдат за потребата од оперативниот зафат или за 

завршениот оперативен зафат; 

- Медицинска документација – извештај од специјалист или отпусно писмо не 

постаро од 6 месеци со кои ќе ги потврдат дијагнозите од член 7-а; 

- Лична карта или извод на родените; 

- Барањата за еднократна парична помош за за оперативно и постоперативно 

лекување, малигни заболувања, кардио, васкуларни и мозочни инзулти, 

демиелинизирачки заболувања (склерози, деменции...) со потешки форми на 

болест, за ретки болести и за потешки форми на болест со болничко лекување кај 

деца до 3 години се доставуваат до Советот на Општина Македонска Каменица со 

назнака “за комисија за одлучување по барања за еднократна парична помош за 

оперативно и постоперативно лекување, малигни заболувања, кардио, васкуларни 

и мозочни инзулти, демиелинизирачки заболувања (склерози, деменции...) со 

потешки форми на болест, за ретки болести и за потешки форми на болест со 

болничко лекување кај деца до 3 години”. 

 

Преодни завршни одредби 

Член 9  



Поднесените барање од член 4 и член 6 од овој Правилник ги разгледува тричлена 

комисија која ја формира Градоначалникот на Општина Македонска Каменица од редот 

на вработените во општинската администрација. 

Поднесените барања согласно член 8 од овој Правилник ги разгледува три члена комисија 

која ја формира Советот на Општината од редот на Советниците кои се дел од истиот и 

потоа ги доставува до Советот на општината. 

 

Член 10 

 

Со влегување на сила на овој Правилник престанува да важи правилникот за правото на 

користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична помош  бр.07-

1656/1 oд 31.10.2013 година и Одлуката за усвојување на Правилникот за правото на 

користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична помош  бр.08-

436/1 од 22.02.2018 година, како и Правилникот за правото на користење, начинот и 

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

како и Одлуката за усвојување на Правилникот за правото на користење, начинот и 

висината на одредување на еднократна парична помош  бр.09-632/1 од 09.04.2021 

година. 

Член 11 

 

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

гласник на Општина Македонска Каменица.  

 

                                                                                                       Совет на општина М.Каменица 

                                                                                                                        Претседател 

                                                                                                                     Анета Стојчевска 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.18   Стр.12 

 
 

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.08-366/1 од 27.02.2023 година за 

неусвојување на барање за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно 

осветлување за број на корисник 007748027-Зграда степеници 1/2 ул.Гоце Делчев 

бр.01 Македонска Каменица. 

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

,,Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

 

Бр.09- 365/1       Градоначалник 

27.02.2023 г.                                          Димчо Атанасовски 

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 18-та седница одржана на ден 

27.02.2023 година донесе: 

 

 

          О Д Л У К А 

За неусвојување на барање за ослободување од плаќање на комунална 

такса за јавно осветлување за број на корисник 007748027-Зграда степеници 1/2 

ул.Гоце Делчев бр.01 Македонска Каменица 

 

 

              Член 1  

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица не го усвои 

барањето за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување за 

број на корисник 007748027-Зграда степеници 1/2 ул.Гоце Делчев бр.01 Македонска 

Каменица. 

Барањето бр.08-267/1 од 13.02.2023 година е составен дел на оваа Одлука. 

 

 

    Член 2 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.18   Стр.13 

 
 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 

Бр.08-366/1 

27.02.2023 

 

 

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.08-368/1 од 27.02.2023 година за 

усвојување на Програма за работа и развој на ЈП ,,Камена Река,, Македонска 

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- 367/1       Градоначалник 

27.02.2023 г.                                          Димчо Атанасовски 

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 18-та седница одржана на ден 

27.02.2023 година донесе: 

 

 

            О Д Л У К А 

За усвојување на Програма за работа и развој на ЈП ,,Камена Река,, 

Македонска Каменица за 2023 година 

 

 

               

  



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.18   Стр.14 

 
Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица ја усвојува 

Програмата за работа и развој на ЈП ,,Камена Река,, Македонска Каменица за 2023 

година. 

Програмата за работа и развој бр.01-47/1 од 10.01.2023 година е составен дел 

на оваа Одлука. 

 

 

Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во 

,, Службен гласник на Општина Македонска Каменица,,. 

 

 

Совет на Општина Македонска Каменица 

       Претседател, 

             Анета Стојчевска 

Бр.08-368/1 

27.02.2023 

 

 

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.08-370/1 од 27.02.2023 година за давање на 

користење недвижна ствар во општинска сопственост. 

 

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

,,Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09- 369/1       Градоначалник 

27.02.2023 г.                                          Димчо Атанасовски 

М.Каменица 

 

         

 

 Врз основа на член 21 од Законот за користење и располагање со стварите во 

државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Службен Весник на 

РМ.бр.122/2021); член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа 

("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 20 од Статутот на Општина Македонска 

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



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.18   Стр.15 

 
Советот на Општина Македонска Каменица на 18-та седница одржана на 27.02.2023 

година ја донесе следната: 

             О Д Л У К А 

        За давање на користење недвижна ствар во општинска сопственост 

 

 

     Член 1 

 Советот на Општина Македонска Каменица ја дава на времено користење без 

надоместок недвижната ствар - Објект ,,Куќа на спортот,, ул.Самоилова бр.1, 

запишана во ИЛ.бр.1452 КО Македонска Каменица КП.бр.4743/3 сопственост на 

Општина Македонска Каменица, на правното лице основано од Општината ЈП,,Камена 

Река,, Македонска Каменица. 

 

     Член 2 

 Во врска со временскиот период на користење, начинот и условите на 

стопанисување и одржување на објектот од страна на ЈП ,,Камена Река,, Македонска 

Каменица, ќе биде склучен договор помеѓу Општина М.Каменица и ЈП,,Камена Река,, 

М.Каменица со кој ќе бидат уредени меѓусебните права и обврски. 

 

 

     Член 3 

Одлуката 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 

 

Бр.08-370/1 

27.02.2023 

        

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.08-372/1 од 27.02.2023 година за 

усвојување на финансиски извештај и завршна сметка на 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”. 

 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.18   Стр.16 

 
 

Бр.09- 371/1       Градоначалник 

27.02.2023 г.                                          Димчо Атанасовски 

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 18-та седница одржана на ден 

27.02.2023 година донесе: 

 

            О Д Л У К А 

   За усвојување на финансиски извештај и завршна сметка на 

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

 

                                                           Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина Македонска Каменица го усвојува 

финансиски извештај и завршна сметка на ООУ,,Св.Кирил и Методиј,, М.Каменица за 

2022 година. 

Финансискиот извештај и завршна сметка за 2022 година бр.05-52/1 од 

01.02.2023 година е составен дел на оваа Одлука. 

 

                                                             Член 2 

            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 

Бр.08-372/1 

27.02.2023 

  



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.18   Стр.17 

 
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.08-374/1 од 27.02.2023 година за 

усвојување на Самоевалуација на СОУ,,Миле Јаневски Џингар,,М.Каменица за 

периодот 2020-2022 година.  

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

,,Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

 

Бр.09- 373/1       Градоначалник 

27.02.2023 г.                                          Димчо Атанасовски 

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 18-та седница одржана на ден 

27.02.2023 година донесе: 

 

          О Д Л У К А 

       За усвојување на Самоевалуација на СОУ,,Миле Јаневски 

Џингар,,М.Каменица за периодот 2020-2022 година.  

 

              Член 1  

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица ја усвои  

Самоевалуација на СОУ,,Миле Јаневски Џингар,, М.Каменица за периодот 2020-2022 

година.  

Самоевалуацијата изготвена во писмена форма бр.01-53/3 од 02.02.2023 

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, 

             Анета Стојчевска 

Бр.08-374/1 

27.02.2023 



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

 
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.08-376/1 од 27.02.2023 година за 

отпочнување на активности за редовно ажурирање на ,,Процената на загрозеност на 

подрачјето на Општина Македонска Каменица од сите ризици и опасности,,.  

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

,,Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09- 375/1       Градоначалник 

27.02.2023 г.                                          Димчо Атанасовски 

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 18-та седница одржана на ден 

27.02.2023 година донесе: 

 

            О Д Л У К А 

За отпочнување на активности за редовно ажурирање на ,,Процената на 

загрозеност на подрачјето на Општина Македонска Каменица од сите ризици и 

опасности,,.  

 

              Член 1 

 

Со оваа Одлука се отпочнуваат активности за редовно ажурирање на 

,,Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Македонска Каменица од сите 

ризици и опасности,,.  

Активностите од став 1 на овој член се координираат од страна на надлежниот 

регионален центар за управување со кризи и отпочнуваат во текот на првиот квартал 

на годината. 

Барањето за донесување одлука бр.08-223/1 од 02.02.2023 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, 

Бр.08-376/1                                                       Анета Стојчевска 

27.02.2023 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.18   Стр.19 

 
 

                                                                   Бр.09-397/1, 27.02.2023 година 

            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.08-398/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства, донесена на ден 27.02.2023 година од страна на 

Советот на Општина Македонска Каменица. 

 

          Објавувањето на Одлука бр.08-398/1 од 27.02.2023 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 18-та седница одржана на 

ден 27.02.2023 година донесе Одлука бр.08-398/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства во износ од 30.000,00 денари на Дамјан 

Стоименовски од М.Каменица за издавање на песна. Градоначалникот на Општина 

Македонска Каменица го запира објавувањето во службено гласило на Одлука 

бр.08-398/1 од 27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска 

Каменица, бидејки Советот донесе Одлука која е спротивен на член  62 став 3 од 

Законот за локална самоуправа, а  од следните причини: 

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 по тој 

основ, ниту пак во предлогот поднесен од страна на предлагачите се содржани 

одредби со кои се утврдуваат изворите на тие средства. Бидејќи се работи за 

пропис за чие извршување се потребни финансиски средства, предлогот 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 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.18   Стр.20 

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

нивно извршување. 

           Имајки во предвид дека предлогот не ги содржи сите потребни законски 

одредби, Одлуката за усвојување на барањето бр.08-398/1 од 27.02.2023 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.“ 

         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. 

 

 

     ГРАДОНАЧАЛНИК 

   Димчо Атанасовски 

 

  



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.18   Стр.21 

 
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.08-376/1 од 27.02.2023 година за 

отпочнување на активности за редовно ажурирање на ,,Процената на загрозеност на 

подрачјето на Општина Македонска Каменица од сите ризици и опасности,,.  

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

,,Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09- 375/1       Градоначалник 

27.02.2023 г.                                          Димчо Атанасовски 

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 18-та седница одржана на ден 

27.02.2023 година донесе: 

 

            О Д Л У К А 

За отпочнување на активности за редовно ажурирање на ,,Процената на 

загрозеност на подрачјето на Општина Македонска Каменица од сите ризици и 

опасности,,.  

              Член 1 

Со оваа Одлука се отпочнуваат активности за редовно ажурирање на 

,,Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Македонска Каменица од сите 

ризици и опасности,,.  

Активностите од став 1 на овој член се координираат од страна на надлежниот 

регионален центар за управување со кризи и отпочнуваат во текот на првиот квартал 

на годината. 

Барањето за донесување одлука бр.08-223/1 од 02.02.2023 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, 

             Анета Стојчевска 

  



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.18   Стр.22 

 
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 Правилникот на Совет  бр.08-380/1 од 27.02.2023 година за  
бесплатен оброк на ученици од социјално ранлива категорија во ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Македонска Каменица. 
          2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

,,Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09- 379/1       Градоначалник 

27.02.2023 г.                                          Димчо Атанасовски 

М.Каменица 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на 

Република Македонија.“ бр.5/2002), член 20 од Статутот на Oпштина Македонска 

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

Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 27.02..2023 

година  донесе: 

П Р А В И Л Н И К 
За бесплатен оброк на ученици од социјално ранлива категорија во ООУ 

„Св. Кирил и Методиј“ Македонска Каменица  

 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат условите, категориите, надлежноста и 

постапката за обезбедување на бесплатен оброк на ученици во ООУ „Св. Кирил и 

Методиј“ Македонска Каменица. 

Член 2 

Право на бесплатен оброк имаат ученици од прво до петто одделение 

запишани во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Македонска Каменица чии семејства се  од 

социјално ранлива категорија : 

 -многудетни семејства / социјално ранлива категорија; 

 -самохрани родители / социјално ранлива категорија; 

 Право на бесплатен оброк имаат и учениците со попреченост од прво до 

деветто одделение од паралелката со посебни потреби. 

Член 3 

Услови за остварување на правото на бесплатен оброк се: 

- Редовни ученици во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Македонска Каменица; 
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- Двата или еден од родителите/старателите на децата се со постојано место 

на живеење на територијата на Општина Македонска Каменица; 

- Вкупните месечни нето приходи во семејството да не се поголеми од 19.000 

денари. 

Член 4 

 ООУ,,Св.Кирил и Методиј,, Македонска Каменица согласно закон и овој 

Правилник ќе спроведе интерна постапка за подетално утврдување на условите, 

начинот, вкупниот број на ученици кои ги исполнуваат условите, како и  потребните 

документи кои треба да се приложат за остварување на правото. 

                Член 5 

 Средствата за бесплатниот оброк на учениците  се обезбедени од Буџетот на 

Општина Македонска Каменица во износ од 200.000 и се исплаќаат од ставка 423410 

N1. 

 ООУ,,Св.Кирил и Методиј,, Македонска Каменица врз основа на обезбедените 

средства согласно закон ќе спроведе постапка за јавна набавка, за избор на економски 

оператор кој ќе достави најповолна понуда, со кој ќе склучи договор за јавна набавка 

во кој ќе бидат уредени меѓусебните права и обврски. 

Член 6 

Овој Правилник ќе започне да се применува во текот на второто полугодие на 

учебната 2022/23 година 

Член 7 

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

„Службен гласник на Општина Македонска Каменица“ 

 

бр.08-380/1 

27.02.2023 

 

 

 

 

Совет на Општина М Каменица 

Претседател, 

Анета Стојчевска 
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                                               Бр.09-381/1, 27.02.2023 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 2, точка 3 и член 51 од Закон за 

локалната самоупрва („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), во 

согласност со член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 

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

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката бр.08-189/1 од 31.01.2023 година за 

формирање на Комисија при Совет на Општина Македонска Каменица за 

разгледување на барања за еднократна парична помош; 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.08-382/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства, донесена на ден 27.02.2022 година, од страна 

на Советот на Општина Македонска Каменица. 

          Објавувањето на Одлука бр.08-382/1 од 27.02.2023 година донесена од 

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

член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за измени и 

дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 17/2023) 

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

еднократна парична помош бр.08-635/1од 09.04.2021 година и член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на Општина 

Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна парична 

помош. 

          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 18-та седница одржана на 

ден 27.02.2023 година донесе Одлука бр.08-382/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства на Стојан Николовски од М.Каменица во износ 

од 30.000,00 денари. Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го 

запира објавувањето во службено гласило на Одлука бр.08-382/1 од 27.02.2023 

година донесена од Советот на Општина Македонска Каменица, поради 

повреда на одредбите на постапката со што Советот донесе Одлука која е 

спротивна на член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 

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

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на 

Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна 
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парична помош, а  од следните причини: 

Со Правилникот за измени и дополнувања бр.08-187/1 од 31.01.2023 

година во член 14 е предвидено дека ,,Поднесените барања согласно член 8 од 

овој Правилник ги разгледува тричлена Комисија која ја формира Советот на 

Општината од редот на Советниците кои се дел од истиот и потоа ги 

доставува до Советот на Општината,,  

Во член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при 

Совет на Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за 

еднократна парична помош бр.08-189/1 од 31.01.2023 година уреден е начинот 

на спроведување на постапката за поднесените барања и утврдени се 

обврските на Комисијата за постапување по барањата. Согласно член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката ,, Комисијата има обврска 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.,, Комисијата постапила спротивно на своите надлежности и му 

предложила на Советот усвојување на барањето без претходно целосно и 

правилно утврдување на фактичката состојба на Записник за кој има обврска   

да го достави до Архива. При неправилно и целосно утврдена фактичка состојба 

и повреда на постапката Советот донел неправилна Одлука.  

При неправилна примена на одредбите од Правилникот и Одлуката за 

формирање Комисија, Советот одлучил позитивно и на тој начин донел Одлука 

со која го усвоил барањето и определил износ за еднократна парична помош. 

Бидејќи Одлуката е спротивна со претходно наведените правни акти истата не 

може да произведува правно дејство.  

                Имајки во предвид дека донесената Одлука за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства на Стојан Николовски од М.Каменица  бр.08-

382/1 од 27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска 

Каменица е спротивна на подзаконските акти, 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 неговото 

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 
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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.“ 

         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.09-383/1, 27.02.2023   

   ГРАДОНАЧАЛНИК 

   Димчо Атанасовски 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 2, точка 3 и член 51 од Закон за 

локалната самоупрва („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), во 

согласност со член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 

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

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката бр.08-189/1 од 31.01.2023 година за 

формирање на Комисија при Совет на Општина Македонска Каменица за 

разгледување на барања за еднократна парична помош; 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.08-384/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства, донесена на ден 27.02.2022 година, од страна 

на Советот на Општина Македонска Каменица. 

          Објавувањето на Одлука бр.08-384/1 од 27.02.2023 година донесена од 

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

член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за измени и 

дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 17/2023) 

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

еднократна парична помош бр.08-635/1од 09.04.2021 година и член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на Општина 

Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна парична 

помош. 

          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 18-та седница одржана на 

ден 27.02.2023 година донесе Одлука бр.08-384/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства на Елеонора Убипарип Новоселска од 

М.Каменица во износ од 30.000,00 денари. Градоначалникот на Општина 

Македонска Каменица го запира објавувањето во службено гласило на Одлука 

бр.08-384/1 од 27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска 

Каменица, поради повреда на одредбите на постапката со што Советот донесе 

Одлука која е спротивна на член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 

година за измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска 

Каменица бр. 17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и 

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

09.04.2021 година и член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на 
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Комисија при Совет на Општина Македонска Каменица за разгледување на 

барања за еднократна парична помош, а  од следните причини: 

Со Правилникот за измени и дополнувања бр.08-187/1 од 31.01.2023 

година во член 14 е предвидено дека ,,Поднесените барања согласно член 8 од 

овој Правилник ги разгледува тричлена Комисија која ја формира Советот на 

Општината од редот на Советниците кои се дел од истиот и потоа ги 

доставува до Советот на Општината,,  

Во член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при 

Совет на Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за 

еднократна парична помош бр.08-189/1 од 31.01.2023 година уреден е начинот 

на спроведување на постапката за поднесените барања и утврдени се 

обврските на Комисијата за постапување по барањата. Согласно член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката ,, Комисијата има обврска 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.,, Комисијата постапила спротивно на своите надлежности и му 

предложила на Советот усвојување на барањето без претходно целосно и 

правилно утврдување на фактичката состојба на Записник за кој има обврска   

да го достави до Архива. При неправилно и целосно утврдена фактичка состојба 

и повреда на постапката Советот донел неправилна Одлука.  

При неправилна примена на одредбите од Правилникот и Одлуката за 

формирање Комисија, Советот одлучил позитивно и на тој начин донел Одлука 

со која го усвоил барањето и определил износ за еднократна парична помош. 

Бидејќи Одлуката е спротивна со претходно наведените правни акти истата не 

може да произведува правно дејство.  

         Имајки во предвид дека донесената Одлука за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства на Елеонора Убипарип Новоселска од 

М.Каменица  бр.08-384/1 од 27.02.2023 година донесена од Советот на Општина 

Македонска Каменица е спротивна на подзаконските акти, 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 

неговото 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 
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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.“ 

         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.09-385/1, 27.02.2023      ГРАДОНАЧАЛНИК  

        Димчо Атанасовски 
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  Врз основа на член 50 став 1 точка 2, точка 3 и член 51 од Закон за 

локалната самоупрва („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), во 

согласност со член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 

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

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката бр.08-189/1 од 31.01.2023 година за 

формирање на Комисија при Совет на Општина Македонска Каменица за 

разгледување на барања за еднократна парична помош; 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.08-386/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства, донесена на ден 27.02.2022 година, од страна 

на Советот на Општина Македонска Каменица. 

          Објавувањето на Одлука бр.08-386/1 од 27.02.2023 година донесена од 

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

член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за измени и 

дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 17/2023) 

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

еднократна парична помош бр.08-635/1од 09.04.2021 година и член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на Општина 

Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна парична 

помош. 

          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 18-та седница одржана на ден 

27.02.2023 година донесе Одлука бр.08-386/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства на Маца Иванова од М.Каменица во износ од 

30.000,00 денари. Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го 

запира објавувањето во службено гласило на Одлука бр.08-386/1 од 27.02.2023 

година донесена од Советот на Општина Македонска Каменица, поради 

повреда на одредбите на постапката со што Советот донесе Одлука која е 

спротивна на член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 
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17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 

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

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на 

Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна 

парична помош, а  од следните причини: 

Со Правилникот за измени и дополнувања бр.08-187/1 од 31.01.2023 

година во член 14 е предвидено дека ,,Поднесените барања согласно член 8 од 

овој Правилник ги разгледува тричлена Комисија која ја формира Советот на 

Општината од редот на Советниците кои се дел од истиот и потоа ги 

доставува до Советот на Општината,,  

Во член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при 

Совет на Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за 

еднократна парична помош бр.08-189/1 од 31.01.2023 година уреден е начинот 

на спроведување на постапката за поднесените барања и утврдени се 

обврските на Комисијата за постапување по барањата. Согласно член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката ,, Комисијата има обврска 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.,, Комисијата постапила спротивно на своите надлежности и му 

предложила на Советот усвојување на барањето без претходно целосно и 

правилно утврдување на фактичката состојба на Записник за кој има обврска   

да го достави до Архива. При неправилно и целосно утврдена фактичка состојба 

и повреда на постапката Советот донел неправилна Одлука.  

При неправилна примена на одредбите од Правилникот и Одлуката за 

формирање Комисија, Советот одлучил позитивно и на тој начин донел Одлука 

со која го усвоил барањето и определил износ за еднократна парична помош. 

Бидејќи Одлуката е спротивна со претходно наведените правни акти истата не 

може да произведува правно дејство.  

                     Имајки во предвид дека донесената Одлука за усвојување на 

барање за одобрување на парични средства на Маца Иванова од М.Каменица  

бр.08-386/1 од 27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска 

Каменица е спротивна на подзаконските акти, 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 неговото 

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 
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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.“ 

         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.09-387/1, 27.02.2023   

   ГРАДОНАЧАЛНИК 

   Димчо Атанасовски 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 2, точка 3 и член 51 од Закон за 

локалната самоупрва („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), во 

согласност со член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 

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

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката бр.08-189/1 од 31.01.2023 година за 

формирање на Комисија при Совет на Општина Македонска Каменица за 

разгледување на барања за еднократна парична помош; 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.08-388/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства, донесена на ден 27.02.2022 година, од страна 

на Советот на Општина Македонска Каменица. 

          Објавувањето на Одлука бр.08-388/1 од 27.02.2023 година донесена од 

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

член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за измени и 

дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 17/2023) 

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

еднократна парична помош бр.08-635/1од 09.04.2021 година и член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на Општина 

Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна парична 

помош. 

          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 18-та седница одржана на ден 

27.02.2023 година донесе Одлука бр.08-388/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства на Даринка Златановска од М.Каменица во 

износ од 30.000,00 денари. Градоначалникот на Општина Македонска Каменица 

го запира објавувањето во службено гласило на Одлука бр.08-384/1 од 

27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска Каменица, 

поради повреда на одредбите на постапката со што Советот донесе Одлука која 

е спротивна на член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 
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одредување на еднократна парична помош бр.08-635/1од 09.04.2021 година и 

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на 

Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна 

парична помош, а  од следните причини: 

Со Правилникот за измени и дополнувања бр.08-187/1 од 31.01.2023 

година во член 14 е предвидено дека ,,Поднесените барања согласно член 8 од 

овој Правилник ги разгледува тричлена Комисија која ја формира Советот на 

Општината од редот на Советниците кои се дел од истиот и потоа ги 

доставува до Советот на Општината,,  

Во член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при 

Совет на Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за 

еднократна парична помош бр.08-189/1 од 31.01.2023 година уреден е начинот 

на спроведување на постапката за поднесените барања и утврдени се 

обврските на Комисијата за постапување по барањата. Согласно член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката ,, Комисијата има обврска 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.,, Комисијата постапила спротивно на своите надлежности и му 

предложила на Советот усвојување на барањето без претходно целосно и 

правилно утврдување на фактичката состојба на Записник за кој има обврска   

да го достави до Архива. При неправилно и целосно утврдена фактичка состојба 

и повреда на постапката Советот донел неправилна Одлука.  

При неправилна примена на одредбите од Правилникот и Одлуката за 

формирање Комисија, Советот одлучил позитивно и на тој начин донел Одлука 

со која го усвоил барањето и определил износ за еднократна парична помош. 

Бидејќи Одлуката е спротивна со претходно наведените правни акти истата не 

може да произведува правно дејство.  

            Имајки во предвид дека донесената Одлука за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства на Даринка Златановска од М.Каменица  

бр.08-388/1 од 27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска 

Каменица е спротивна на подзаконските акти, 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 неговото 

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 
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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.“ 

 

         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.09-389/1, 27.02.2023 

 

     ГРАДОНАЧАЛНИК 

  

 

 Димчо Атанасовски 
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       Врз основа на член 50 став 1 точка 2, точка 3 и член 51 од Закон за 

локалната самоупрва („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), во 

согласност со член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 

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

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката бр.08-189/1 од 31.01.2023 година за 

формирање на Комисија при Совет на Општина Македонска Каменица за 

разгледување на барања за еднократна парична помош; 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.08-388/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства, донесена на ден 27.02.2022 година, од страна 

на Советот на Општина Македонска Каменица. 

          Објавувањето на Одлука бр.08-390/1 од 27.02.2023 година донесена од 

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

член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за измени и 

дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 17/2023) 

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

еднократна парична помош бр.08-635/1од 09.04.2021 година и член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на Општина 

Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна парична 

помош. 

          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 18-та седница одржана на 

ден 27.02.2023 година донесе Одлука бр.08-390/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства на Манасија Стојчевски од М.Каменица во 

износ од 30.000,00 денари. Градоначалникот на Општина Македонска Каменица 

го запира објавувањето во службено гласило на Одлука бр.08-390/1 од 

27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска Каменица, 

поради повреда на одредбите на постапката со што Советот донесе Одлука која 

е спротивна на член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.18   Стр.37 

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

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на 

Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна 

парична помош, а  од следните причини: 

Со Правилникот за измени и дополнувања бр.08-187/1 од 31.01.2023 

година во член 14 е предвидено дека ,,Поднесените барања согласно член 8 од 

овој Правилник ги разгледува тричлена Комисија која ја формира Советот на 

Општината од редот на Советниците кои се дел од истиот и потоа ги 

доставува до Советот на Општината,,  

Во член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при 

Совет на Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за 

еднократна парична помош бр.08-189/1 од 31.01.2023 година уреден е начинот 

на спроведување на постапката за поднесените барања и утврдени се 

обврските на Комисијата за постапување по барањата. Согласно член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката ,, Комисијата има обврска 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.,, Комисијата постапила спротивно на своите надлежности и му 

предложила на Советот усвојување на барањето без претходно целосно и 

правилно утврдување на фактичката состојба на Записник за кој има обврска   

да го достави до Архива. При неправилно и целосно утврдена фактичка состојба 

и повреда на постапката Советот донел неправилна Одлука.  

При неправилна примена на одредбите од Правилникот и Одлуката за 

формирање Комисија, Советот одлучил позитивно и на тој начин донел Одлука 

со која го усвоил барањето и определил износ за еднократна парична помош. 

Бидејќи Одлуката е спротивна со претходно наведените правни акти истата не 

може да произведува правно дејство.  

                  Имајки во предвид дека донесената Одлука за усвојување на барање 

за одобрување на парични средства на Манасија Стојчевски од М.Каменица  

бр.08-390/1 од 27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска 

Каменица е спротивна на подзаконските акти, 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 неговото 

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 
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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.“ 

 

         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.09-391/1, 27.02.2023 

 

     ГРАДОНАЧАЛНИК 

   Димчо Атанасовски 
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       Врз основа на член 50 став 1 точка 2, точка 3 и член 51 од Закон за 

локалната самоупрва („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), во 

согласност со член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 

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

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката бр.08-189/1 од 31.01.2023 година за 

формирање на Комисија при Совет на Општина Македонска Каменица за 

разгледување на барања за еднократна парична помош; 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.08-392/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства, донесена на ден 27.02.2022 година, од страна 

на Советот на Општина Македонска Каменица. 

          Објавувањето на Одлука бр.08-392/1 од 27.02.2023 година донесена од 

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

член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за измени и 

дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 17/2023) 

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

еднократна парична помош бр.08-635/1од 09.04.2021 година и член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на Општина 

Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна парична 

помош. 

          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 18-та седница одржана на 

ден 27.02.2023 година донесе Одлука бр.08-392/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства на Стојмир Ѓорѓиевски од М.Каменица во 

износ од 15.000,00 денари. Градоначалникот на Општина Македонска Каменица 

го запира објавувањето во службено гласило на Одлука бр.08-392/1 од 

27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска Каменица, 

поради повреда на одредбите на постапката со што Советот донесе Одлука која 

е спротивна на член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 

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

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на 

Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна 
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парична помош, а  од следните причини: 

Со Правилникот за измени и дополнувања бр.08-187/1 од 31.01.2023 

година во член 14 е предвидено дека ,,Поднесените барања согласно член 8 од 

овој Правилник ги разгледува тричлена Комисија која ја формира Советот на 

Општината од редот на Советниците кои се дел од истиот и потоа ги 

доставува до Советот на Општината,,  

Во член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при 

Совет на Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за 

еднократна парична помош бр.08-189/1 од 31.01.2023 година уреден е начинот 

на спроведување на постапката за поднесените барања и утврдени се 

обврските на Комисијата за постапување по барањата. Согласно член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката ,, Комисијата има обврска 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.,, Комисијата постапила спротивно на своите надлежности и му 

предложила на Советот усвојување на барањето без претходно целосно и 

правилно утврдување на фактичката состојба на Записник за кој има обврска   

да го достави до Архива. При неправилно и целосно утврдена фактичка состојба 

и повреда на постапката Советот донел неправилна Одлука.  

При неправилна примена на одредбите од Правилникот и Одлуката за 

формирање Комисија, Советот одлучил позитивно и на тој начин донел Одлука 

со која го усвоил барањето и определил износ за еднократна парична помош. 

Бидејќи Одлуката е спротивна со претходно наведените правни акти истата не 

може да произведува правно дејство.  

                     Имајки во предвид дека донесената Одлука за усвојување на 

барање за одобрување на парични средства на Стојмир Ѓорѓиевски од 

М.Каменица  бр.08-392/1 од 27.02.2023 година донесена од Советот на Општина 

Македонска Каменица е спротивна на подзаконските акти, 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 

неговото 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 
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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.“ 

         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.09-393/1, 27.02.2023 

     ГРАДОНАЧАЛНИК 

   Димчо Атанасовски 
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       Врз основа на член 50 став 1 точка 2, точка 3 и член 51 од Закон за 

локалната самоупрва („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), во 

согласност со член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 

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

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката бр.08-189/1 од 31.01.2023 година за 

формирање на Комисија при Совет на Општина Македонска Каменица за 

разгледување на барања за еднократна парична помош; 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.08-394/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства, донесена на ден 27.02.2022 година, од страна 

на Советот на Општина Македонска Каменица. 

          Објавувањето на Одлука бр.08-394/1 од 27.02.2023 година донесена од 

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

член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за измени и 

дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 17/2023) 

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

еднократна парична помош бр.08-635/1од 09.04.2021 година и член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на Општина 

Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна парична 

помош. 

          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 18-та седница одржана на 

ден 27.02.2023 година донесе Одлука бр.08-394/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства на Роза Стаменковска од М.Каменица во 

износ од 30.000,00 денари. Градоначалникот на Општина Македонска Каменица 

го запира објавувањето во службено гласило на Одлука бр.08-394/1 од 

27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска Каменица, 

поради повреда на одредбите на постапката со што Советот донесе Одлука која 

е спротивна на член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 
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одредување на еднократна парична помош бр.08-635/1од 09.04.2021 година и 

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на 

Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна 

парична помош, а  од следните причини: 

Со Правилникот за измени и дополнувања бр.08-187/1 од 31.01.2023 

година во член 14 е предвидено дека ,,Поднесените барања согласно член 8 од 

овој Правилник ги разгледува тричлена Комисија која ја формира Советот на 

Општината од редот на Советниците кои се дел од истиот и потоа ги 

доставува до Советот на Општината,,  

Во член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при 

Совет на Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за 

еднократна парична помош бр.08-189/1 од 31.01.2023 година уреден е начинот 

на спроведување на постапката за поднесените барања и утврдени се 

обврските на Комисијата за постапување по барањата. Согласно член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката ,, Комисијата има обврска 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.,, Комисијата постапила спротивно на своите надлежности и му 

предложила на Советот усвојување на барањето без претходно целосно и 

правилно утврдување на фактичката состојба на Записник за кој има обврска   

да го достави до Архива. При неправилно и целосно утврдена фактичка состојба 

и повреда на постапката Советот донел неправилна Одлука.  

При неправилна примена на одредбите од Правилникот и Одлуката за 

формирање Комисија, Советот одлучил позитивно и на тој начин донел Одлука 

со која го усвоил барањето и определил износ за еднократна парична помош. 

Бидејќи Одлуката е спротивна со претходно наведените правни акти истата не 

може да произведува правно дејство.  

                     Имајки во предвид дека донесената Одлука за усвојување на 

барање за одобрување на парични средства на Роза Стаменковска од 

М.Каменица  бр.08-394/1 од 27.02.2023 година донесена од Советот на Општина 

Македонска Каменица е спротивна на подзаконските акти, 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 

неговото 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 
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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.“ 

         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.09-395/1, 27.02.2023 

 

 

     ГРАДОНАЧАЛНИК 

   Димчо Атанасовски 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 2, точка 3 и член 51 од Закон за 

локалната самоупрва („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), во 

согласност со член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 

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

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката бр.08-189/1 од 31.01.2023 година за 

формирање на Комисија при Совет на Општина Македонска Каменица за 

разгледување на барања за еднократна парична помош; 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.08-396/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства, донесена на ден 27.02.2022 година, од страна 

на Советот на Општина Македонска Каменица. 

          Објавувањето на Одлука бр.08-396/1 од 27.02.2023 година донесена од 

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

член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за измени и 

дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 17/2023) 

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

еднократна парична помош бр.08-635/1од 09.04.2021 година и член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на Општина 

Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна парична 

помош. 

          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 18-та седница одржана на 

ден 27.02.2023 година донесе Одлука бр.08-396/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства на Адријана Николовска од М.Каменица во 

износ од 15.000,00 денари. Градоначалникот на Општина Македонска Каменица 

го запира објавувањето во службено гласило на Одлука бр.08-396/1 од 

27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска Каменица, 

поради повреда на одредбите на постапката со што Советот донесе Одлука која 

е спротивна на член 14 од Правилникот бр.08-187/1 од 31.01.2023 година за 

измени и дополнувања (Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр. 

17/2023) на Правилник за правото на користење, начинот и висината на 

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

член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при Совет на 

Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за еднократна 
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парична помош, а  од следните причини: 

Со Правилникот за измени и дополнувања бр.08-187/1 од 31.01.2023 

година во член 14 е предвидено дека ,,Поднесените барања согласно член 8 од 

овој Правилник ги разгледува тричлена Комисија која ја формира Советот на 

Општината од редот на Советниците кои се дел од истиот и потоа ги 

доставува до Советот на Општината,,  

Во член 4 став 1 точка 2 од Одлуката за формирање на Комисија при 

Совет на Општина Македонска Каменица за разгледување на барања за 

еднократна парична помош бр.08-189/1 од 31.01.2023 година уреден е начинот 

на спроведување на постапката за поднесените барања и утврдени се 

обврските на Комисијата за постапување по барањата. Согласно член 4 став 1 

точка 2 од Одлуката ,, Комисијата има обврска 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.,, Комисијата постапила спротивно на своите надлежности и му 

предложила на Советот усвојување на барањето без претходно целосно и 

правилно утврдување на фактичката состојба на Записник за кој има обврска   

да го достави до Архива. При неправилно и целосно утврдена фактичка состојба 

и повреда на постапката Советот донел неправилна Одлука.  

При неправилна примена на одредбите од Правилникот и Одлуката за 

формирање Комисија, Советот одлучил позитивно и на тој начин донел Одлука 

со која го усвоил барањето и определил износ за еднократна парична помош. 

Бидејќи Одлуката е спротивна со претходно наведените правни акти истата не 

може да произведува правно дејство.  

                     Имајки во предвид дека донесената Одлука за усвојување на 

барање за одобрување на парични средства на Адријана Николовска од 

М.Каменица  бр.08-396/1 од 27.02.2023 година донесена од Советот на Општина 

Македонска Каменица е спротивна на подзаконските акти, 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 

неговото 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 
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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.“ 

         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.09-397/1, 27.02.2023 

     ГРАДОНАЧАЛНИК 

   Димчо Атанасовски 
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 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.08-398/1 за усвојување на барање за одобрување на 

парични средства, донесена на ден 27.02.2023 година од страна на Советот на 

Општина Македонска Каменица. 

          Објавувањето на Одлука бр.08-398/1 од 27.02.2023 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 18-та седница одржана на 

ден 27.02.2023 година донесе Одлука бр.08-398/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства во износ од 30.000,00 денари на Дамјан 

Стоименовски од М.Каменица за издавање на песна. Градоначалникот на Општина 

Македонска Каменица го запира објавувањето во службено гласило на Одлука 

бр.08-398/1 од 27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска 

Каменица, бидејки Советот донесе Одлука која е спротивен на член  62 став 3 од 

Законот за локална самоуправа, а  од следните причини: 

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 по тој 

основ, ниту пак во предлогот поднесен од страна на предлагачите се содржани 

одредби со кои се утврдуваат изворите на тие средства. Бидејќи се работи за 

пропис за чие извршување се потребни финансиски средства, предлогот 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. 



Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.18   Стр.49 

 
           Имајки во предвид дека предлогот не ги содржи сите потребни законски 

одредби, Одлуката за усвојување на барањето бр.08-398/1 од 27.02.2023 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.“ 

         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.09-399/1, 27.02.2023 

     ГРАДОНАЧАЛНИК 

   Димчо Атанасовски 

   

 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:  
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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.08-400/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства на Верка Стоилова од с.Дулица М.Каменица, 

донесена на ден 27.02.2023 година од страна на Советот на Општина 

Македонска Каменица. 

          Објавувањето на Одлуката бр.08-400/1 од 27.02.2023 година донесена од 

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

член 2 од Правилникот за правото на користење, начинот и висината на 

одредување на еднократна парична помош бр.08-364/1 од 27.02.2023 година. 

          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 18-та седница одржана на ден 

27.02.2023 година донесе Одлука бр.08-400/1 за усвојување на барање за 

одобрување на парични средства на Верка Стоилова од с.Дулица М.Каменица 

во износ од 30.000,00 денари. Градоначалникот на Општина Македонска 

Каменица го запира објавувањето во службено гласило на Одлука бр.08-400/1 

од 27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска Каменица, 

бидејки Советот донесе Одлука која е спротивна на член 2 од Правилникот за 

правото на користење, начинот и висината на одредување на еднократна 

парична помош бр.08-364/1 од 27.02.2023 година, а  од следните причини: 

Со Правилникот се одредува правото на користење, начинот и висината 

на еднократна парична помош на жителите на Општина Македонска Каменица и 

во него таксативно се наведени случаите кога Општина Македонска Каменица 

ќе доделува еднократна парична помош на жителите на Македонска Каменица, 

како и висината на паричната помош. 

Имајќи ги во предвид наведените случаи од член 2, став 2 од 

Правилникот донесен од Советот, се утврдува дека не е предвиден основ за 

еднократна парична помош при смртен случај во семејство и тешка финансиска 

состојба како што е наведено во поднесеното барање од страна на Верка 

Стоилова од М.Каменица. 

Согласно истиот член надлежност за постапување по конкретното 

барање за подобрување на социјалната положба има Комисијата за 

спроведување на постапка за еднократна парична помош формирана при 

Општина Македонска Каменица. 

При непостоење на основ и висина на средства кои треба да бидат 

уредени со подзаконскиот акт, Советот одлучил позитивно и на тој начин донел 

Одлука со која го усвоил барањето и определил произволен износ за 

еднократна парична помош. Бидејќи Одлуката е спротивна со Правилникот 

истата не може да произведува правно дејство. Таа одлука е спротивна на 
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позитивните законски прописи, бидејќи со примена на таква одлука и со 

евентуални други такви барања за кои постои веројатност дека ќе се 

поднесуваат по примерот на предметниот случај,  незаконски ќе се одлеваат 

средства од Буџетот на Општина Македонска Каменица, со чие одлевање би' се 

направила ненадоместлива штета на Буџетот на Општина Македонска 

Каменица. 

 Согласно член 2 од Правилникот за правото на користење, начинот 

и висината на одредување на еднократна парична помош бр.08-364/1 од 

27.02.2023 година:  

,, Општина Македонска Каменица ќе доделува еднократна парична помош на 

жителите  на Македонска Каменица.,, 

,,Износот на еднократната парична помош ќе биде:      

- За подобрување на социјалната положба до 4.000,00 денари; 

- За нарушена здравствена состојба до 7.000,00 денари; 

- За оперативно и постоперативно лекување до 30.000,00 денари; 

- За малигни заболувања, кардио, васкуларни и  мозочни 

инзулти,демиелинизирачки заболувања (склерози,деменции...) со 

потешки форми на болести, за ретки болести и за потешки форми на 

болести со болничко лекување кај деца до 3 години тоа:                          

- За малигни  заболувања :  прв и втор стадиум до 20.000,00 денари                                                               

- За малигни  заболувања :  трет и четврт стадиум до 30.000,00 денари 

- За васкуларни инзулти :  кај полесни форми на болест до 15.000,00 

денари 

- За васкуларни инзулти :  кај потешки форми на болест до 30.000,00 

денари 

- За демиелинизирачки заболувања : кај стари лица до 15.000,00 денари                                    

-  За демиелинизирачки заболувања : кај млади лица до 30.000,00 денари 

- За ретки болести и за потешки форми на болест со болничко лекување 

кај деца до 3 години до 30.000,00 денари,,  

           Имајки во предвид дека донесената Одлука за усвојување на барање за 
одобрување на парични средства на Верка Стоилова од с.Дулица М.Каменица  
бр.08-400/1 од 27.02.2023 година донесена од Советот на Општина Македонска 
Каменица е спротивна на Правилникот за правото на користење, начинот и 
висината на одредување на еднократна парична помош бр.08-400/1 од 
27.02.2023 година, 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 неговото 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 
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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.“ 

         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. 

                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

Димчо Атанасовски 

 

 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.08-402/1 од 27.02.2023 година за 

неусвојување на Ребаланс на Буџетот на Општина Македонска 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- 401/1       Градоначалник 

27.02.2023 г.                                          Димчо Атанасовски 

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

Советот на Општина Македонска Каменица на 18-та седница одржана на ден 

27.02.2023 година донесе: 

 

        О Д Л У К А 

               За неусвојување на Ребаланс на Буџетот на Општина Македонска 

Каменица за 2023 година   

                                                

Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина Македонска Каменица не го усвои 

Ребалансот на Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2023 година. 

             Ребалансот на Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2023 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.08-402/1     Совет на Општина Македонска Каменица 

27.02.2023       Претседател, 

       Анета Стојчевска 

 

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.08-404/1 од 27.02.2023 година за 

набавка на возило за Итна медицинска помош во Македонска Каменица и 

возило за Дневен центар во Македонска Каменица .  

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

,,Службен гласник на Општина Македонска Каменица”. 

 

Бр.09- 403/1       Градоначалник 

27.02.2023 г.                                          Димчо Атанасовски 

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 18-та седница одржана на ден 

27.02.2023 година донесе: 

 

 

        О Д Л У К А 

За набавка на возило за Итна медицинска помош во Македонска 

Каменица и возило за Дневен центар во Македонска Каменица 

 

 

    Член 1 

 

Советот на Општина Македонска Каменица одлучува со средства од Буџетот 

на Општина Македонска Каменица за 2023 година да се набават: возило за Итна 

медицинска помош во Македонска Каменица и возило за Дневен центар во 

Македонска Каменица. 

 

 

    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 

 

Бр.08-404/1 

27.02.2023 

 

 

 


