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46.  

Vrz osnova na ~len 50 stav (1) to~ka 3 od Zakonot za lokalnata 
samouprava ("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) i ~len 44 stav (1) to~ka 3 od 
Statutot na Op[tina ^u~er-Sandevo ("Slu`ben glasnik na op[tina ^u~er-
Sandevo" br.5/19), Gradona~alnikot na Op[tina ^u~er-Sandevo, donese 
 

R E { E N I E 
ZA OBJAVA NA ZAKLU^OK ZA DAVAWE POZITIVNO MISLEWE NA PROGRAMA ZA 

IZVEDUVAWE NA U^ENI^KITE EKSKURZII I DRUGI SLOBODNI AKTIVNOSTI ZA U^ENICITE OD 
OOU "SV.KIRIL I METODIJ" S.KU^EVI{TE 

 

Se objavuva Zaklu~ok za davawe pozitivno mislewe na programa za 
izveduvawe na u~eni~kite ekskurzii i drugi slobodni aktivnosti za u~enicite 
od OOU "Sv.Kiril i Metodij" s.Ku~evi[te, [to Sovetot na Op[tina ^u~er-
Sandevo go donese na 51-ta sednica, odr`ana na 30 septemvri 2021 godina. 

Br.09-994/1                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
30.09.2021  godina                                           Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo           Jovan Pejkovski s.r.  
 
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен весник на Р.М.” бр.5/02), а во врска со член 7 став 2 од Правилникот за 

изведување на ученичките екскурзии и други слободни активности на учениците од 

основните училишта, Советот на Општина Чучер-Сандево на 51-та седница одржана 

на 30.09.2021 година, донесе 

 

З А К Л У Ч О К 
ЗА ДАВАЊЕ ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКИТЕ ЕКСКУРЗИИ И 

ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОПШТИНСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ “СВ.КИРИЛ И 

МЕТОДИЈ” 2021/2022 ГОДИНА  

 

 1. Советот на Општина Чучер-Сандево дава ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ на 

Програма за изведување на ученичките екскурзии и други слободни активности за 

учениците од општинското основно училиште “Св.Кирил и Методиј” 2021/2022 

година, бр.03-228/1 од 17.08.2021 година.  

 

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

“Службен гласник на Општина Чучер-Сандево”. 
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Бр.08-963/3                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО 

30.09.2021 година                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Чучер-Сандево                         Ацо Ушковски с.р. 

          

47. 

 Vrz osnova na ~len 50 stav (1) to~ka 3 od Zakonot za lokalnata 
samouprava ("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) i ~len 44 stav (1) to~ka 3 od 
Statutot na Op[tina ^u~er-Sandevo ("Slu`ben glasnik na op[tina ^u~er-
Sandevo" br.5/19), Gradona~alnikot na Op[tina ^u~er-Sandevo, donese 

 
R E { E N I E 

ZA OBJAVA NA ODLUKA ZA USOGLASUVAWE NA ODLUKA ZA OSNOVAWE NA CENTAR ZA 
RAZVOJ NA SKOPSKI PLANSKI REGION OD BROJ 07-3464/11 OD 26.12.2007 GODINA 

 

Se objavuva Odluka za usoglasuvawe na odluka za osnovawe na centar za 
razvoj na Skopski planski region broj 07-3464/11 od 26.12.2007 godina, [to 
Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo ja donese na 51-ta sednica, odr`ana na 30 
septemvri 2021 godina. 

Br.09-994/2                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
30.09.2021  godina                                           Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo           Jovan Pejkovski s.r.  
              

Врз основа на член 86 став 1, а во врска со член 26 став 5, и член 84 став 2 од 

Законот за рамномерен регионален развој („Сл.Весник на РСМ“ 

бр.24/2021,174/2021), и член 14 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/2002) Советот на Општина Чучер-Сандево, на 51-та седница одржана на ден 

30.09.2021 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦЕНТАР 

ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН БРОЈ 07-3464/11 ОД 26.12.2007-ГОДИНА 

Член 1 

Во член 3 зборвите “на улица----------, број----------” , се заменуваат со 

зборовите “на подрачјето на општина Центар.”  
 

Член 2 

Во член 4 став 1 зборовите “ги врши следниве работи” се заменуваат со 

зборовите “спроведува активности и реализира задачи поврзани со развојните 

приоритети на Скопски плански регион и тоа”: 

Во член 4 став 1 алинеја 3 на крајот на реченицата се додаваат зборовите “и 

предлог- проекти за финансирање на Програмата за намалување на диспаритетите 

меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната 

конкурентност”. 

Во член 4 став 1 алинеја 4 зборовите “најдоцна до 15-ти декември во 

тековната година до Бирото за регионален развој” се заменуваат со зборовите “во 

законски определен рок”. 
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Во член 4 став 1 алинеја 10 зборовите “за единиците за локална самоуправа 

при” се заменуваат со зборовите “на општините, општините во градот Скопје и 

градот Скопје во”. 

Во член 4 став 1 алинеја 11 зборовите “здруженијата на граѓани” се заменува 

со “здруженија”. 

Во член 4 став 1 алинеја 13 на почетокот се додаваат зборовите “изготвува, 

поднесува апликации и”. 

Во член 4 став 1 алинеја 15 по зборот “работење” се додаваат зборовите “чиј 

составен дел е и Извештајот за финансиското работење на Центарот”, зборот 

“доставува” се заменува со зборот “поднесува” и зборовите “единиците на локалната 

самоуправа” се заменуваат со “ општините во состав на скопскиот плански регион и 

Градот Скопје.” 

Во член 4 став 1 алинеја 16 зборот “административни” се заменуваат со 

зборовите “административно-технички”. 

Во член 4 став 1 по алинеја 16 се додаваат три нови алинеи 17, 18 и 19 кои 

гласат: 

 Реализира активности за поттикнување на конкурентноста преку активна 

поддршка на приватниот сектор; 

 Изготвува и реализира проекти и договорени задачи и услуги за министерства 

и други државни институциии  

 Врши и други активности за поттикнување на развојот на планскиот регион. 

 

Член 3 
Во член 5 став 1 зборот “раководител” се заменуваат со зборот “директор”, зборот 

“конкурс” се заменуваат со зборот “оглас” по кој се додаваат зборовите “во согласност со 

Законот за рамномерен регионален развој”. 

Во член 5 се додава нов став 2 и став 3 , додека став 2 ќе биде став 4 , ставот 3 ќе биде 

став 5 и тоа: 

„Јавниот оглас за избор на Директор на Центарот го распишува Советот за 

развој на планскиот регион, најмалку во рок од 60 дена од денот пред истекот на 

мандатот. Јавниот оглас се објавува во најмалку три дневни весници кои се издаваат 

на целата територија на Република Северна Македонија од кои еден во еден од 

весниците кој се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 

зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.“ 

„Против Решението во рок од 8 (осум) дена од енот на приемот на 

известувањето за избор на директор, може да се изјави жалба до Државна комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор сепен.“ 
 

Во член 5 ставот 2 станува став 4, во истиот став зборот “раководителот” се 

заменуваат со зборот “директорот”,  и по зборот “2/3 мнозинство” се додаваат зборовите 

“гласови од вкупниот број на членови”. 

Во член 5 ставот 3 станува став 5, во истиот став зборот “раководител” се заменуваат 

со зборот “директор”. 

 

Член 4 

Членот  6  се менува и гласи: 

„За директор на Центарот, може да биде избрано лице кое ги исполнува 

условите утврдени во Законот за рамномерен регионален развој. 
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Мандатот на директорот му престанува во случаите утврдени со Законот за 

рамномерен регионален развој. 

Во случај кога не е избран директор на Центарот или предвреме му престанал 

мандатот, Советот за развој на планскиот регион именува вршител на должноста 

директор на Центарот се до изборот на нов директор, без јавен оглас, од редот на 

вработените во Центарот, а најдолго шест месеци. 

Вршителот на должноста директор ги има сите права и обврски на директор 

на Центарот.“ 

 

Член 5 
Членот 7 се менува и гласи: 

„Директорот на Центарот 

- го претставува и застапува Центарот 

- управува со имотот на Центарот и е потписник на сметката на Центарот; 

- предлага годишниот финансиски план и завршна сметка на Центарот и завршни    

годишни сметки на проектите на Центарот; 

- донесува Правилник за систематизација на работните места во стручната служба на 

Центарот, по претходно позитивно мислење од Советот за развој на планскиот регион; 

- раководи со стручната служба на Центарот; 

- предлага на Советот за развој на планскиот регион: програми, проекти, извештаи и 

останатите документи кои се изготвуваат од страна на Центарот, а треба да се усвојат од 

страна на Советот за развој на планскиот регион; 

- раководи со процесот на следење на спроведување на Програмата за развој на 

планскиот регион; 

- раководи и ги координира активностите поврзани со спроведување на Програмата 

на Министерството, за спроведување на Стратегијата, од надлежност на Центарот; 

- раководи со изработката на Предлог-проектите за развој на планските региони; 

- раководи со процесот на спроведување на одобрените проекти за развој на 

планскиот регион; 

- иницира и воспоставува соработка со други надлежни државни органи и со 

донаторски организации кои поддржуваат проекти за развој на планскиот регион и на 

општините што влегуваат во неговиот состав; 

- обезбедува правилно и законите користење, одржување и заштита на имотот на 

Центарот; 

- врши и други работи утврдени со закон, актот за основање и другите општи акти.“ 

Член 6 

Членот 8 се менува и гласи: 

„Центарот има стручна служба, која ја организира во одделенија и оддели. 

Одлуката на Правилникот за организација на стручната служба на Центарот ја 

донесува Советот за развој на планскиот регион, на предлог на директорот на 

Центарот. 

Правата обврските и одговорностите на вработените во стручната служба на 

Центарот се уредуваат согласно Законот за работни односи и истите немаат статус на 

административни службеници. Бројот на вработени службеници во Центарот и 

нивните плати ги определува Советот за развој на Планскиот регион. 

Платата на директорот на Центарот ја утврдува Министерот за локална 

самоуправа по претходна согласност од Владата, а во зависност од бројот на  
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вработени службеници во Центарот и од обемот и сложеноста на работата и времето 

потребно за извршување на истата.“ 

 

Член 7 
Во член 9 став 1 зборот “Годишен буџет” се заменуваат со зборот “финансиски 

план”, зборот “раководител” се заменуваат со зборот “Директор”. 

Во член 9 став 2 зборот “Буџетот” се заменуваат со зборот “финансиски план”. 

Во член 9 став 3 зборот “Буџетот” се заменуваат со зборот “финансиски план”. 

Во член 9 став 5 зборот “Буџет” се заменуваат со зборот “финансиски план”., и по 

запирката зборот “Буџетот” се заменуваат со зборот “финансиски план”. 

Член 8 

Во членот 11 се додава нов член 11 –а кој гласи: 

 
“Член 11 – а 

Средствата за реализација на активностите и задачите на Центарот се обезбедени од страна 

на Министерство за локална самоуправа, Општините кои влегуваат во состав на Скопски 

планскиот регион и Градот Скопје, кои се крајни корисници на проекти за развој на 

планскиот регион, за секој одобрен проект исплаќаат во висина до 15% од проектната 

(пресметковна) вредност на Центарот за реализација и имплементација, а се во согласност со 

правилник кој ќе го донесе Министерот т.е. член 31 став 7 од Законот за рамномерен 

регионален развој („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/21).“ 

 

Член 9 

Во член 12 став 1 зборот “раководителот” се заменуваат со зборот “директорот”, по 

зборот “доставува” се додаваат зборовите “на усвојување”, а по зборовите “за работа на 

Центарот” се става “запирка” и се додаваат зборовите “кој е составен дел на годишниот 

извештај за работењето на Центарот”. 

 

Член 10 

Во член 13 став 1 зборот “раководителот” се заменуваат со зборот “директорот”. 

 

Член 11 

Членот 14 се менува и гласи: 

„Заради имплементација на член 31 од Законот за рамномерен регионален развој, 

Министерот за локална самоуправа и директорот на Центарот склучуваат договор за 

соработка за тековната година, а Градоначалниците на општините во Скопскиот плански 

регион и Градот Скопје и Директорот на Центарот склучуваат договор за дополнителни 

средства за финансирање на своите задачи и активности на Центарот за тековната година.“ 

 

Член 12 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Чучер-Сандево“. 

Бр.08-963/4                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО 

30.09.2021 година                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Чучер-Сандево                         Ацо Ушковски с.р. 
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48. 

Vrz osnova na ~len 50 stav (1) to~ka 3 od Zakonot za lokalnata 
samouprava ("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) i ~len 44 stav (1) to~ka 3 od 
Statutot na Op[tina ^u~er-Sandevo ("Slu`ben glasnik na op[tina ^u~er-
Sandevo" br.5/19), Gradona~alnikot na Op[tina ^u~er-Sandevo, donese 

R E { E N I E 
ZA OBJAVA NA ODLUKA ZA OSNOVAWE  

NA CENTAR ZA RAZVOJ NA SKOPSKI PLANSKI REGION (PRE^ISTEN TEKST) 
 

Se objavuva Odluka za osnovawe na centar za razvoj na Skopski planski 
region (Pre~isten tekst), [to Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo ja donese na 
51-ta sednica, odr`ana na 30 septemvri 2021 godina. 

Br.09-994/3                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
30.09.2021  godina                                           Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo           Jovan Pejkovski s.r.  

 

Врз основа на член 86 став 1, а во врска со член 26 став 5, и член 84 став 2 од 

Законот за рамномерен регионален развој (Сл.Весник на РСМ бр.24/2021,174/2021), a 

согласно Одлуката за основање на Центар за развој на Скопски плански регион (број 

07-3464 од 26.12.2007 година) и Одлуката за усогласување на Одлука за основање на 

Центар за развој на Скопски плански регион број 08-963/3 од 30.09.2021 година и 

член 14 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) Советот на 

Општина Чучер-Сандево, на 51-та седница одржана на ден 30.09.2021 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН   

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 

Општи одредби 

Член 1 
Заради вршење на стручни работи од значење на скопскиот плански регион, се 

основа Центар за развој на Скопскиот плански регион 

 

Член 2 
Центарот за развој на Скопскиот плански регион има својство на правно лице 

и се регистрира пред надлежните државни институции, врз основа на Законот за 

рамномерен регионален развој. 

 

Член 3 

Седиште на Центарот за развој на скопскиот плански регион е во Скопје на 

подрачјето на општина Центар. 
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Делокруг на работа на Центарот 

Член 4 
Центар за развој на Скопски плански регион спроведува активности и 

реализира задачи поврзани со развојните приоритети на Скопски плански регион и 

тоа: 

 Ја изготвува предлог-програмата за развој на планскиот регион; 

 Изготвува предлог-акционен план за имплементација на Програмата за развој 

на планскиот развој; 

 Подготвува предлог-проекти за развој на планскиот регион, за подрачја со 

специфични развојни потреби и предлог- проекти за финансирање на Програмата за 

намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и 

зголемување на регионалната конкурентност; 

 Ги доставува предлог-проектте за регионалниот развој, врз основа на 

утврдената листа на предлог-проекти од страна на Советот за развој на Скопскиот 

плански регион, во законски определен рок; 

 Ги координита активностите поврзани со имплементацијата на Програмата за 

развој на планскиот регион; 

 Склучува договори со Бирото за регионален развој за реализација на проекти 

за развој на планскиот регион; 

 Ги реализира проектите за развој на планскиот регион; 

 Подготвува годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на 

планскиот регион; 

 Обезбедува информации до заинтересираните страни за текот на 

реализацијата на Програмата за развој на планскиот регион и други прашања 

поврзани со регионалниот развој; 

 Обезбедува стручна и техничка помош на општините, општините во градот 

Скопје и градот Скопје во подготвувањето на нивните програми за развој; 

 Обезбедува стручни услуги за здруѓенија и други заинтересирани страни за 

подготовка на проекти од областа на регионалниот развој; 

 Ја поттикнува меѓуопштинската соработка во рамките на планскиот регион; 

 Изготвува, поднесува апликации и спроведува проекти за поттикнување на 

развојот на планскиот регион, финансирани од фондовите на Европсла унија и други 

меѓународни извори; 

 Врши промоција на развојните можности на планскиот регион: 

 Подготвува годишен извештај за своето работење чиј составен дел е и 

Извештајот за финансиското работење на Центарот и истиот го поднесува до Советот 

за развој на скопскиот плански регион и Советите на општините во состав на 

скопскиот плански регион и Градот Скопје. 

 Врши стручни и административно-технички работи за потребите на Советото 

за развој на Скопскиот плански регион; 

 Реализира активноси за поттикнување на конкурентноста преку активна 

поддршка на приватниот сектор; 

 Изготвува и реализира проекти и договорени задачи и услуги за министерства 

и други државни институциии  

 Врши и други активности за поттикнување на развојот на планскиот регион. 
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Организациска поставеност 

Член 5 
Центарот за развој на Скопскиот плански регион (во натамошен текст; Центарот) има 

директор, кој се избира по пат на јавен оглас, во согалсност со Законот со рамномерен 

регионален развој. 

Јавниот оглас за избор на Директор на Центарот го распишува Советот за 

развој на планскиот регион, најмалку во рок од 60 дена од денот пред истекот на 

мандатот. Јавниот оглас се објавува во најмалку три дневни весници кои се издаваат 

на целата територија на Република Северна Македонија од кои еден во еден од 

весниците кој се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 

зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 

Против Решението во рок од 8 (осум) дена од енот на приемот на 

известувањето за избор на директор, може да се изјави жалба до Државна комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор сепен. 
Директорот на Центарот го избира Советот за развој на скопски плански регион, со 

2/3 мнозинство гласови од вкупниот број на членови. 

Мандатот на Директорот на Центарот е 4(четири) години, со право на повторен 

избор.  

 

Член 6 

За директор на Центарот, може да биде избрано лице кое ги исполнува 

условите утврдени во Законот за рамномерен регионален развој. 

Мандатот на директорот му престанува во случаите утврдени со Законот за 

рамномерен регионален развој. 

Во случај кога не е избран директор на Центарот или предвреме му престанал 

мандатот, Советот за развој на планскиот регион именува вршител на должноста 

директор на Центарот се до изборот на нов директор, без јавен оглас, од редот на 

вработените во Центарот, а најдолго шест месеци. 

Вршителот на должноста директор ги има сите права и обврски на директор 

на Центарот. 

 
Член 7 

Директорот на Центарот 

- го претставува и застапува Центарот 

- управува со имотот на Центарот и е потписник на сметката на Центарот; 

 - предлага годишниот финансиски план и завршна сметка на Центарот и 

завршни  

   годишни сметки на проектите на Центарот; 

- Донесува Правилник за систематизација на работните места во стручната 

служба на   

 Центарот, по претходно позитивно мислење од Советот за развој на планскиот 

регион, 

- раководи со стручната служба на Центарот, 

- предлага на Советот за развој на планскиот регион: програми, проекти, 

извештаи и останатите документи кои се изготвуваат од страна на Центарот, а треба 

да се усвојат од страна на Советот за развој на планскиот регион; 

- раководи со процесот на следење на спроведување на Програмата за развој 

на планскиот регион; 
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- раководи и ги координира активностите поврзани со спроведување на 

Програмата на Министерството, за спроведување на Стратегијата , од надлежност на 

Центарот; 

- раководи со изработката на Предлог-проектите за развој на планските 

региони; 

- раководи со процесот на спроведување на одобрените проекти за развој на 

планскиот регион; 

- иницира и воспоставува соработка со други надлежни државни органи и со 

донаторски организации кои поддржуваат проекти за развој на планскиот регион и на 

општините што влегуваат во неговиот состав; 

- обезбедува правилно и законите користење, одржување и заштита на имотот 

на Центарот; 

- врши и други работи утврдени со закон, Статутот и другите општи акти. 

 

Член 8 

Центарот има стручна служба, која ја организира во одделенија и оддели. 

Одлуката на Правилникот за организација на стручната служба на Центарот ја 

донесува Советот за развој на планскиот регион, на предлог на директорот на 

Центарот. 

Правата обврските и одговорностите на вработените во стручната служба на 

Центарот се уредуваат согласно Законот за работни односи и истите немаат статус на 

административни службеници. Бројот на вработени службеници во Центарот и 

нивните плати ги определува Советот за развој на Планскиот регион. 

Платата на директорот на Центарот ја утврдува Министерот за локална 

самоуправа по претходна согласност од Владата, а во зависност од бројот на 

вработени службеници во Центарот и од обемот и сложеноста на работата и времето 

потребно за извршување на истата. 

 
Финансирање на Центарот 

 

Член 9 
Центарот има финасиски план, кој се предлага од страна на директорот на Центарот, 

а се усвојува од страна на Советот за развој на скопскиот плански регион. 

Предлог финансиски план на Центарот, мора најдоцна да се достави до Советот за 

развој на Скопски плански регион, најдоцна до 1(први) декември, во тековната година, а 

истиот се усвојува од страна на Советот до крајот на декември во тековната година. 

Во случај на недонесување на Одлука за усвојување на финансики план на Центарот, 

се донесува Одлука за времено финансирање на Центарот. 

Временото финансирање на Центарот, не може да биде подолго од три месеци. 

Во случај да во рок од три месеци не се усвои финансиски план за финансирање на 

Центарот за тековната година, се применува финансискиот план од претходната година. 

 

Член 10 

Единиците на локална самоуправа, кои се во состав на скопскиот плански регион, се 

согалсни, да го финансираат тековносто работење на Центарот, со што секоја година ќе 

предвидуваат ставка во своите буџети за финансирање на Центарот. 
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Член 11 

Висината на финансиските средства кои ќе ги издвојува секоја единица на локална 

самоуправа, која е во состав на скопскиот плански регион, се определува на 3 (три) денари по 

глава на жител. 

Висината на финансиските средства кои единиците на локалните самоуправи ги 

трансферираат за тековното работење на Центарот, може да се промени со Одлука на 

Советите на единиците на локалната самоуправа, кои се во состав на скопскиот плански 

регион. 

Трансферот на средствата ќе се врши квартално, за секој квартал однапред. 

 

Член 11 – а 

Средствата за реализација на активностите и задачите на Центарот се обезбедени од 

страна на Министерство за локална самоуправа. 

Општините кои влегуваат во состав на Скопски планскиот регион и Градот Скопје, 

кои се крајни корисници на проекти за развој на планскиот регион, за секој одобрен проект 

исплаќаат во висина до 15% од проектната (пресметковна) вредност на Центарот за 

реализација и имплементација, а се во согласност со правилник кој ќе го донесе Министерот 

т.е. член 31 став 7 од Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на 

Република Северна Македонија бр. 24/21). 

 

Член 12 

Директорот на Центарот доставува на усвојување годишен финансиски извештај за 

работа на Центарот, кој е составен дел на годишниот извештај за работењето на Центарот до 

Советот за развој на скопскиот плански регион и до Советите на единиците на локалната 

самоуправа кои се во состав на планскиот регион. 

 

Член 13 

На предлог на членовите на Советот или на предлог на директорот на Центарот, 

може да се покрене иницијатива за промена на висината на финансиските средства за 

тековното работење на Центарот. 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Членот 14 

Заради имплементација на член 31 од Законот за рамномерен регионален развој, 

Министерот за локална самоуправа и директорот на Центарот склучуваат договор за 

соработка за тековната година, а Градоначалниците на општините во Скопскиот плански 

регион и Градот Скопје и Директорот на Центарот склучуваат договор за дополнителни 

средства за финансирање на своите задачи и активности на Центарот за тековнaта година. 

 

Член 15 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Чучер-Сандево“.  

Бр.08-963/5                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО 

30.09.2021 година                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Чучер-Сандево                         Ацо Ушковски с.р. 
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