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

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

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување на 
Буџетот на општина Македонска Каменица за период од 01.01.2021 година до 
30.06.2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09-1625/1       Градоначалник 

04.10.2021 г.                          Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

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

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

(„Службен гласник на Oпштина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на oпштина 

Македонска Каменица на 48та седница одржана на ден 04.10.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Квартален извештај 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на oпштина Македонска Каменица за период од 01.01.2021година 

до  30.06.2021  година. 

 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на oпштина Македонска 

Каменица за период oд 01.01.2021 година до 30.06.2021 година е составен дел на оваа 

Одлука. 

 

Член 2 

  

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

гласник на општина Македонска Kаменица“. 

 

Број 08-1626/1                                              Совет на општина M.Каменица 
04.10.2021 г.                                                               Претседател 
 М.Каменица              Иван Кузмановски с.р 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување (усогласување со Законот 
за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) на 
Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот плански регион број 07-
332/1 од 21.03.2008 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09- 1627/1                    Градоначалник 

04.10.2021 г.                           Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

 

Врз основа на член 26 став 5, член 82 став 2, член 84 став 2 и член 86 став 1 од 
Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) и член 
36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), 
Советот на општина Македонска Каменица, на 48та седница одржана на ден 04.10.2021 
година, ја донесе следната: 

 
Одлука 

За изменување и дополнување 

усогласување со Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на 

РСМ“ бр.24/2021) 
на Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот плански регион број 07-

332/1 од 21.03.2008 година 
 

Член 1 
Во член 1 Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот плански регион 

број 07-332/1 од 21.03.2008 година, по зборот регион се става запирка и се додаваат 
зборовите „се основа Центар за развој на Источниот плански регион“. 
 

Член 2 
Во член 3 зборовите „Васил Главинов бб“ се заменуваат со зборовите „Ванчо Прќе 

бр.119 / кат 2“. 
 

Член 3 
Во член 4 став 1 зборовите „ги врши следниве работи“ се заменуваат со зборовите 

„спроведува активности и реализира задачи поврзани со развојните приоритети на 
Источен плански регион и тоа“. 

Во член 4 став 1 алинеа 3 на крајот на реченицата седодаваат зборовите 
зборовите „и предлог  - проекти за финансирање од Програмата за намалување на 
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диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната 
конкурентност“. 

Во член 4 став 1алинеа 4 зборовите „најдоцна до 15-ти декември во тековната 
година до Бирото за регионален развој“ се заменуваат со зборовите „во законски 
определениот рок“. 

Во член 4 став 1 алинеа 11 зборовите „на граѓани“ се бришат. 
Во член 4 став 1 на почетокот на алинеа 13 се додаваат зборовите „Изготвува, 

поднесува апликации и“. 
Во член 4 став 1 алинеа 15 по зборот „работење“ се додаваат зборовите „чиј 

составен дел е и Извештајот за финансиското работење на Центарот“, а зборот 
„доставува“ се заменува со зборот „поднесува“. 

Во член 4 став 1 алинеа 16 зборот „административни“ се заменува со зборовите 
„административно - технички“. 

Во член 4 став 1 по алинеа 16 се додаваат три нови алинеи17, 18 и 19, кои гласат: 
,,-  Реализира активности за поттикнување на конкурентноста прекуактивнаподдршка 

на приватниот сектор; 
- Изготвува и реализира проекти и договорени задачи и услуги за министерства и 

други државни институции и 
- Врши други активности за поттикнување на развојот на планскиот регион.“ 

 
Член 4 

Во член 5 став 1 зборот „раководител“ се заменува со зборот „директор“, а зборот 
„конкурс“ се заменува со зборот „оглас“ по кој се додаваат зборовите „во согласност со 
Законот за рамномерен регионален развој“. 

Во член 5 став 2зборот „Раководителот“ се заменува со зборот „Директорот“, а по 
зборот „мнозинство“ се додаваат зборовите „гласови од вкупниот број на членови со 
право на глас“. 

Во член 5 став 3 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“. 
 
 Член 5 
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. 
Мандатот на директорот му престанува во случаите утврдени со Законот за 

рамномерен регионален развој. 
Директорот може да биде разрешен и пред истекот на мандатот во согласност 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 6 

 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, 
- го предлага годишниот финансиски план и завршната годишна сметка на 

Центароти завршните годишни сметки на проектите на Центарот, 
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- донесува Правилник за систематизација на работни места во стручната служба 
на Центарот, по претходно позитивно мислење од Советот за развој на Источен 
плански регион, 

- раководи со стручната служба на Центарот, 
- ги 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 спроведувањето на Програмата за развој на 
Источен плански регион, 

- раководи и ги координира активностите поврзани со спроведувањето на 
Програмата на Министерството за локална самоуправа од Законот за рамномерен 
регионален развој, од надлежност на Центарот,  

- раководи со изработката на Предлог-проектите за развој на планскиот регион, 
- 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 органиции кои поддржуваат проекти за развој на Источен плански 
регион и на општините што влегуваат во неговиот состав, 

- обезбедува правилно и  законито користење, одржување и  заштита на имотот на 
Центарот и 

- врши други работи утврдени со закон и други работи  поврзани со активностите на 
Центарот.“ 

 
 Член7 
 По членот 7 се додава нов член 8кој гласи: 
 

„Член 8 
Центарот има стручна служба, која се организира во одделенија. 
Одлуката за организација на стручната служба на Центарот ја донесува Советот за 

развој на Источен плански регион на предлог на директорот на Центарот. 
Правата, обврските и одговорностите на вработените во стручната служба на 

Центарот се уредуваат во согласност со Законот за работни односи и истите немаат 
статус на административни службеници. 

Платата на директорот на Центарот ја утврдува Министерот за локална 
самоуправа по претходна согласност од Владата. 

Бројот на вработени службеници во Центарот и нивните плати ги определува 
Советот за развој на Источен плански регион.“ 

 
Член 8 

 Во член 9 став 1 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“. 
 Во член 9 став 2 по зборот „Центарот“ се додаваат зборовите „за следната 
календарска година“, а зборовите „мора најдоцна“ се заменуваат со зборот „мора“. 
 Во член 9 ставот 5 се менува и гласи: 

,,По истекот на 3 (три) месеци Советот за развој на Источен плански регион мора 
да го усвои Финансискиот план на Центарот.“ 

 
Член 9 

По членот 11 се додава нов член 11 - а кој гласи: 
 

„Член 11 - а 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.47                                                                          Стр.9 
 

Општините кои влегуваат во состав на Источен плански регион, кои се крајни 
корисници на проекти за развој на планскиот регион, исплаќаат средства во висина до 
15% од проектната (пресметковна) вредност на одобрен проект на Центарот за 
реализација и имплементација на проектот. 

Основните критериуми за висината на средствата за проектите исплатени на 
општините кон Центарот од ставот 1 на овој член се утврдени во Законот за рамномерен 
регионален развој. 
 Поблиските критериуми за висината на средствата за исплата за Центарот од 
ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за локална самоуправа. 

Средствата од ставот 1 на овој член општините, ги префрлаат на сметка на 
Центарот, пред започнување на постапката за јавна набавка, најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на потпишување на договорот за реализација на проектот кој Бирото за 
регионален развој го склучува со Центарот.  

Општините кои нема да ги исплатат средствата од ставот 1 на овој член, го губат 
правото на користење на средствата, при што Центарот ќе ги наплати договорените 
средства од доделените средства за реализација на проектот, а преостанатите средства  
ќе бидат распределени за финансирање на проекти од листата на позитивно оценетите 
проекти.“ 

 
Член 10 

Во член 12 став 1 зборот „Раководителот“ се заменува со зборот „Директорот“, 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,“. 

Во член 12 став 2 по зборот „доставува“ се додаваат зборовите “на усвојување“. 
 

Член 11 
Во член 13 став 1 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“. 

 
Член 12 

 Членот 16 се менува и гласи 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 Градоначаниците на општините од Источен плански 
регион и директорот на Центарот склучуваат договор за дополнителни средства за 
кофинансирање на задачите и активностите на Центарот за тековната година.“ 
 

Член 13 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
(„Службен гласник на општина Македонска Каменица“). 
 

Број 08-1628/1                                                 Совет на општина М. Каменица 
04.10.2021 г.                                                                     Претседател 

             M.Каменица                                                             Иван Кузмановски с.р 

 

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

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

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува  Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот плански 
регион (Пречистентекст). 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
 
Бр.09- 1629/1                    Градоначалник 

04.10.2021 г.                             Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

 

Врз основа на член 26 став 5 и член 86 став 1 од Законот за рамномерен 
регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021), а согласно Одлуката за 
основање на Центар за развој на Источниот плански регион број 07-332/1 од 21.03.2008 

година и Одлуката за изменување и дополнување усогласување со Законот за 

рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) на Одлуката за 
основање на Центар за развој на Источниот плански регион број 08-1628/1 од 04.10.2021 
година, Советот на општина Македонска Каменица  на 48та седница одржана на 
04.10.2021 година, ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

за основање на Центар за развој на Источниот плански регион 

(Пречистентекст) 
 
Општи одредби 

Член 1 
 Заради вршење на стручни работи од значење на Источниот плански регион, се 
основа Центар за развој на Источниот плански регион. 
 

Член 2 
 Центарот за развој на Источниот 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 Источниот плански регион е во Штип на улица 
Ванчо Прќе бр.119 / кат 2. 
 
Делокруг на работа на Центарот 

Член 4 
 Центарот за развој на Источниот плански регион,спроведува активности и 
реализира задачи поврзани со развојните приоритети на Источен 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 регион; 
- Подготвува предлог – проекти за развој на планскиот регион и за подрачјата со 

специфични развојни потреби и предлог  - проекти за финансирање од Програмата 
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за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и 
зголемување на регионалната конкурентност; 

 
 
______________________________________________________________________ 

Пречистениот текст ги опфаќа: Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот 
плански регион број 07-332/1 од 21.03. 2008 година и Одлукатаза изменување и 

дополнување усогласување со Законот за рамномерен регионален развој („Службен 

весник на РСМ“ бр.24/2021) на Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот 
плански регион број 08-1628/1 од 04.10.2021 година 

- Ги доставува предлог проектите за регионален развој, врз основа на утврдената 
листа на предлог – проекти од страна на Советот за развој на Источниот плански 
регион, во законски определениот рок; 

- Ги координира активностите поврзани со имплементација 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 за единиците на локалната самоуправа при 
подготвувањето на нивните програми за развој; 

- Обезбедува стручни услуги за здруженијата 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 Европската 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 Источниот плански регион и Советите на единиците на локалната 
самоуправа, во состав на планскиот регион; 

- Врши стручни и административно - технички работи за потребите на Советот за 
развој на Источниот плански регион; 

- 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 институции и 

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

Член 5 
 Центарот за развој на Источниот плански регион (во понатамошниот текст: 
Центарот) има директор, кој се избира по пат на јавен огласво согласност со Законот за 
рамномерен регионален развој. 
 Директорот на Центарот го избира Совтот за развој на Источниот плански регион, 
со 2/3 мнозинствогласови од вкупниот број на членови со право на глас. 
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 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. 
 Директорот може да биде разрешен и пред истекот на мандатот во согласност 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, 
- го предлага годишниот финансиски план и завршната годишна сметка на 

Центарот и завршните годишни сметки на проектите на Центарот, 
- донесува Правилник за систематизација на работни места во стручната служба 

на Центарот, по претходно позитивно мислење од Советот за развој на 
Источен плански регион, 

- раководи со стручната служба на Центарот, 
- ги 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 спроведувањето на Програмата за развој 
на Источен плански регион, 

- раководи и ги координира активностите поврзани со спроведувањето на 
Програмата на Министерството за локална самоуправа од Законот за 
рамномерен регионален развој, од надлежност на Центарот,  

- раководи со изработката на Предлог-проектите за развој на планскиот регион, 
- 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 органиции кои поддржуваат проекти за развој на Источен плански 
регион и на општините што влегуваат во неговиот состав, 

- обезбедува правилно и  законито користење, одржување и  заштита на имотот 
на Центарот и 

- врши други работи утврдени со закон и други работи  поврзани со активностите 
на Центарот. 
 
 

Член 8 
 Центарот има стручна служба, која се организира во одделенија. 
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 Одлуката за организација на стручната служба на Центарот ја донесува Советот за 
развој на Источен плански регион на предлог на директорот на Центарот. 
 Правата, обврските и одговорностите на вработените во стручната служба на 
Центарот се уредуваат во согласност со Законот за работни односи и истите немаат 
статус на административни службеници. 
 Платата на директорот на Центарот ја утврдува Министерот за локална 
самоуправа по претходна согласност од Владата. 
 Бројот на вработени службеници во Центарот и нивните плати ги определува 
Советот за развој на Источен плански регион. 
 
Финансирање на Центарот 

Член 9 
 Центарот има финансиски годишен план, кој се предлага од страна на директорот 
на Центарот, а се усвојува од страна на Советот за развој на Источниот плански регион. 
 Предлог финансиски годишен план на Центарот за следната календарска година, 
мора да се достави до Советот за развој на Источниот 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 финансискиот годишен 
план на Центарот, се донесува Одлука за времено финансирање на Центарот. 
 Временото финансирање на Центарот, не може да биде подолго од три месеци. 
 По истекот на 3 (три) месеци Советот за развој на Источен плански регион мора да 
го усвои Финансискиот план на Центарот. 
 

Член 10 
 Единиците на локалната самоуправа, кои се во состав на Источниот плански 
регион, се согласни да го финанираат тековното работење на Центарот, со што секоја 
година ќе планираат ставка во своите буџети за финансирање на Центарот. 
 

Член 11 
 Висината на финансиските средства кои ќе ги издвојува секоја единица на 
локалната самоуправа, која е во состав на Источниот плански регион, се определува на 
10 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 Источниот плански 
регион. 
 Трансферот на средствата ќе се врши квартално, за секој квартал однапред. 
 Центарот за развој на Источниот плански регион има сметка во системот на 
Трезорската сметка. 
 

Член 11 – а 
 Општините кои влегуваат во состав на Источен плански регион, кои се крајни 
корисници на проекти за развој на планскиот регион, исплаќаат средства во висина до 
15% од проектната (пресметковна) вредност на одобрен проект на Центарот за 
реализација и имплементација на проектот. 
 Основните критериуми за висината на средствата за проектите исплатени на 
општините кон Центарот од ставот 1 на овој член се утврдени во Законот за рамномерен 
регионален развој. 
 Поблиските критериуми за висината на средствата за исплата за Центарот од 
ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за локална самоуправа. 
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 Средствата од ставот 1 на овој член општините, ги префрлаат на сметка на 
Центарот, пред започнување на постапката за јавна набавка, најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на потпишување на договорот за реализација на проектот кој Бирото за 
регионален развој го склучува со Центарот.  
 Општините кои нема да ги исплатат средствата од ставот 1 на овој член, го губат 
правото на користење на средствата, при што Центарот ќе ги наплати договорените 
средства од доделените средства за реализација на проектот, а преостанатите средства  
ќе бидат распределени за финансирање на проекти од листата на позитивно оценетите 
проекти. 

 
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 Источниот плански регион. 
 Усвоениот годишен финансиски извештај се доставува на усвојување до Советите 
на Единиците на Локалната Самоуправа од Источниот плански 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  

Член 14 
 Центарот за развој на Источниот плански регион, е основан откако сите Совети на 
Единиците на Локалната Самоуправа од Источниот плански регион ќе донесат Одлука за 
основање на Центарот. 
 

Член 15 
 Најдоцна во рок од три месеци од усвојувањето на оваа Одлука, од страна на сите 
Совети на единици на локалната самоуправа, треба да се изврши избор на раководител 
на Центарот од страна на Советот. 
 До изборот на раководител на Центарот за развој на Источниот плански регион, се 
овластува претседателот на Источниот плански регион да ги преземе обврските поврзани 
со регистрација на Центарот пред надлежните државни институции и останатите обврски 
утврдени со Законот за рамномерен регионален развој и оваа Одлука. 

 
Член 16 

 Зарадиимплементацијаначлен 31 одЗаконотзарамномеренрегионаленразвој, 
Министеротзалокалнасамоуправа и 
директоротнаЦентаротсклучуваатдоговорзасоработказатековнатагодина, а 
ГрадоначаницитенаопштинитеодИсточенпланскирегион и 
директоротнаЦентаротсклучуваатдоговорзадополнителнисредствазакофинансирањеназа
дачите и активноститенаЦентаротзатековнатагодина. 
 

Член 17 
 Oваа Одлука влегува во сила со денот нна нејзиното донеасување и истата да се 
објави во Службен гласник на општина М.Каменица.   
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ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

од Одлуката за изменување и дополнување усогласување со Законот за 

рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) на Одлуката 
за основање на Центар за развој на Источниот плански регион број 08-1628/1 од 

04.10.2021 година 
 

Член 13 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
(„Службен гласник на општина Македонска Каменица). 

 
 
Број 08-1630/1                                                       Совет на општина M.Каменица 
04.10.2021 г.                                                                          Претседател 
 М.Каменица                Иван Кузмановски с.р 
 

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

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

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работата на 
ООУ„Св.Кирил и  Методиј” Mакедонска Каменица  за учебната 2020/2021 година.   

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 1631/1                        Градоначалник 

04.10.2021 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

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

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

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на oпштина 

Македонска Каменица на 48та седница  одржана на ден 04.10.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишен извештај за работата на                                          

ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица за учебната 2020/2021 година 

Член 1 

Советот на oпштина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за 

работата  на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица за учебната 2020/2021 

година. 

 Годишниот извештај за работата  на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска 

Каменица за учебната 2020/2021  година  е составен дел на оваа Одлука. 
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Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-1632/1                                                          Совет на општина M.Каменица 
04.10.2021 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                Иван Кузмановски с.р 
     

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

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

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна Програма  за работа на 
ООУ„Св.Кирил и Методиј” Mакедонска Каменица  за учебната 2021/2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 

 
Бр.09-1633/1                Градоначалник 

04.10.2021 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

 

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

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

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина 

Мaкедонска Каменица на 48та седница  одржана на ден 04.10.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишна  програма  за работа на                                                  

ООУ„Св.Кирил и Методи“ Макeдонска Каменица за учебната 2021/2022  година 

Член 1 

 

Советот на oпштина Македонска Каменица ја усвои Годишната програма за работа  

на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица за учебната 2021/2022  година. 

 Годишната програма  за работа на ООУ„Св.Кирил и Методиј“ Македонска 

Каменица за учебната 2021/2022  година   е составен дел на оваа Одлука. 
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Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

Број 08-1634/1                                                          Совет на општина M.Каменица 
04.10.2021 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                Иван Кузмановски с.р 

 

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

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

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен Извештај за работата на ЈОУДГ 
„Бамби“ Mакедонска Каменица  за воспитната 2020/2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1635/1              Градоначалник 

04.10.2021 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица 
(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина 
Македонска Каменица на 48та седница одржана на ден 04.10.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај за работата  на ЈОУДГ „БАМБИ“ 
Македонска Каменица за воспитната  2020/2021 година 

Член 1   

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот  извештај за 
работата  на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за  воспитната 2020/2021 година. 

 Годишниот  извештај за работата  на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за 
воспитната 2020/2021 година  е составен дел на оваа Одлука. 

                                                                            Член 2 

 Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Мaкедонска Каменица“. 

Број 08-1636/1                                                            Совет на општина M.Каменица 
04.10.2021 г.                                                                             Претседател 
 М.Каменица                 Иван Кузмановски с.р  
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на 

ЈОУДГ„Бамби“ Mакедонска Каменица  за воспитната 2021/2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09- 1637/1                        Градоначалник 

04.10.2021 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

 

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

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

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина 

Македонска Каменица на 48та седница одржана на ден 04.10.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишна програма   за работа  на ЈОУДГ „БАМБИ“ 

Мaкедонска Каменица за  воспитната 2021/2022 година 

Член1   

Советот на општина Македонска Каменица ја усвои Годишната  програма  за 

работа на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за  воспитната 2021/2022 година. 

 Годишната  програма  за работа  на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за  

воспитната 2021/2022 година  е составен дел на оваа Одлука. 

                                                                            Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-1638/1                                                         Совет на општина M.Каменица 
04.10.2021 г.                                                                           Претседател 
 М.Каменица                Иван Кузмановски с.р 
 

 



Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.47                                                                          Стр.19 
 

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

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

М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на  финансиски извештај за работењето на 

ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2021 година до 

30.06.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1639/1               Градоначалник 

04.10.2021 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

 

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

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

(„Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019  и  38/20), Советот на oпштина 

Македонска Каменица на 48та седницата одржана на ден 04.10.2021 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

 За усвојување на  финансиски  извештај  за работењето на ЈП „Камена Река“ 

Македонска Каменица  за период од  01.01.2021 година до 30.06.2021 година 

        Член 1  

Советот на општина Македонска Каменица го  усвои   финансискиот  извештај  за 

работењето на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица  за период од 01.01.2021 година 

до 30.06.2021 година. 

Финансискиот извештај  за работењето на ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица  

за период од 01.01.2021 година до 30.06.2021  година е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

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

гласник на општина Македонска Каменица“. 

 

Број 08-1640/1                                                        Совет на општина M.Каменица 
04.10.2021 г.                                                                          Претседател 
 М.Каменица                Иван Кузмановски с.р 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 90 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука 

1. Се прогласува Одлуката за вклопување на бесправно изградени објекти во идна 
урбанистичка планска документација. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на oпштина Македонска Каменица“. 
  
Бр.09-1641/1               Градоначалник 
04.10.2021 г.                                Соња Стаменкова с.р 

            М.Каменица 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 
44/14,115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, и 190/17 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 174/21 ), Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планската документација („Сл.весник на РМ“ бр. 
23/11, 54/11 и 162/12) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Сл. гласник на 
општина М.Каменица“ бр.20/19 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 
48та седница одржана на ден 04.10.2021  година  донесе 

О Д Л У К А 

   За вклопување на бесправно изграден објект во идна                                          
урбанистичка планска   документација 

Член 1 

            За поднесеното  барање за утврдување на правен статус на бесправен објект на 
територијата на општина Македонска Каменица кои се надвор од постојните урбани 
опфати на населените места во општината од следното лице:  

1.  ДПТУ„ Зелена Куќа“ ДОО со адреса во село  Горни Подлог  Кочани, кој бара 
утврдување на правен статус на бесправно изграден објект - деловен објект со 
помошни простории со барање број Уп1 бр.10-424 од 11.07.2018 година, означен како 
зграда број 1 кој е изграден на КП бр.3575  КО  Цера, со адреса во место викано Езере 
во с.Цера, општина Македонска Каменица. 
 Советот на општина Македонска  Каменица констатира дека може да се изврши 
проширување на урбаниот плански опфат на населените места  и бесправниот објект 
да се вклопи во идните урбанистички планови. 

Член 2 

 Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Македонска Каменица“. 

Број 08-1642/1                                                       Совет на општина M.Каменица 
04.10.2021 г.                                                                          Претседател 
 М.Каменица                Иван Кузмановски с.р 
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