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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Правилник 

 

1.Се прогласува Правилникот за јавност во работата на општината 

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

 

 

Бр.08- 1176/1     Градоначалник 

13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски 

М.Каменица 

 

 
Врз основа на член 36 , став 1 , точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република Македонија број 5/02),  Советот на Општина 
M.Каменица на седницата одржана на ден 13.10.2010 година го донесува следниот 

 
 

ПРАВИЛНИК 
за  

јавност во работата на општината 
  
 

Член 1 

Овој Правилник се донесува заради воспоставување на стандарди за јавност во 
работата на општината, како основа за транспарентно, квалитетно и организирано 
спроведување на надлежностите на општината, добивање на повратно мислење од 
граѓаните и подигнување на нивото на одговорност и отчетност на локалната 
самоуправа пред граѓаните. 
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Член 2 

Со овој Правилник се регулира протокот на информации во рамките на општината  
(внатрешно информирање), протокот на информации од општината кон јавноста 
(надворешно информирање), како и правата и обврските на органите на општината и 
општинската администрација во остварување на јавност во работата. 

Активностите за овозможување на внатрешното и надворешното информирање, како и 
јавноста во работата на општината се дефинираат во Планот за јавност во работата 
на општината, кој го усвојува нејзиниот Совет.   

 
Член 3 

Толкувања на одредени изрази од овој Правилник: 

- информации од јавен карактер се сите информации со кои располага 
општината, освен оние кои со Законот за слободен пристап до информации од 
јавен карактер се предвидени како исклучоци од правото на слободен пристап 
до информации од јавен карактер 

- проток на информации е непречена и навремена размена на информации од 
јавен карактер во рамките на општината (помеѓу органите на општината, помеѓу 
организационите облици на општинската администрација, како и помеѓу 
раководните лица и вработените во општината)  

- јавност во работата е непречено, навремено и точно информирање на 
граѓаните, државните и јавните институции, медиумите, стопанските субјекти и 
невладините организации за работата на општината, како и овозможување на 
непречен пристап до информациите од јавен карактер со кои таа располага. 

 
 
Стручна координација на работата на општината (колегиуми) 
 
 

Член 4 

Заради стручна и работна координација на работата на органите на општината и 
општинската администрација а во врска со остварување на надлежностите на 
локалната самоуправа, се организираат колегиуми од два вида: 

- колегиум кај  Градоначалникот и  

- колегиуми на ниво на секторите (одделенијата).  

Колегиумите се одржуваат редовно, зависно од потребите за координација на 
работата на општината, најмалку два пати во текот на месецот.   
 
 

Член 5 
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Колегиумите имаат консултативен и координативен карактер и служат како помош на 
органите на општината и општинската администрација во донесувањето на одлуки, 
заземањето на ставови по прашањата од надлежност на општината , како и 
координација на работата на општината. 
 
На колегиумите кај Градоначалникот задолжително учествуваат сите раководители на 
сектори (во општините чија работа е организирана по сектори) или сите раководители 
на одделенија (во општините чија работа не е организирани по сектори), кои се 
сметаат за членови на колегиумот. 

На колегиумите можат да учествуваат и раководителите на јавните претпријатија и 
други јавни служби основани од општината, кога се разгледуваат прашања од нивна 
надлежност или кога прашањата се поврзани со нивниот предмет на работа. Покрај 
нив, на колегиумот можат да бидат поканети и други вработени во општината, како и 
надворешни стручни лица, кои се сметаат за учесници на колегиумот. 
 
 

Член 6 

Работата на колегиумот се одвива според однапред утврден дневен ред, доставен до 
сите членови и учесници на колегиумот, најдоцна еден работен ден пред неговото 
одржување.  

Дневниот ред на колегиумот кај Градоначалникот го одредува Градоначалникот или од 
него овластено лице а дневниот ред на колегиумите на ниво на сектори (оддленија) го 
одредува раководителот на секторот (одделението) или од него овластено лице.  

Дневниот ред се одредува врз основа на предлози од сите членови на соодветниот 
колегиум, кои имаат право и обврска да предлагаат прашања за кои ќе се разговара 
на колегиумот.  
 
 

Член 7 

Предлозите на прашања кои треба да се разгледаат на колегиумот задолжително 
треба да ги земаат во вид и предлозите од вработените во администрацијата и се 
доставуваат до лицето надлежно за составување на дневниот ред најдоцна два 
работни дена пред одржувањето на колегиумот.   

 

Член 8 

Колегиумот го води Градоначалникот или од него овластено лице (за колегиумите на 
Градоначалникот), или раководителот на секторот или одделението или од него 
овластено лице (за колегиумите на ниво на сектор или одделение). 

Колегиумите се водат на ефикасен начин, кој овозможува рационално користење на 
времето и ги зема во вид работните обврски на членовите на колегиумот, согласно  
Деловник за работа на колегиумот кој го пропишува и донесува Градоначалникот.  
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Член 9 

Дискусиите на колегиумот се водат рационално, фокусирани на темата за која се 
разговара и, по правило, треба да резултираат со конкретен предлог во однос на 
прашањето за кое се разговара. Ставовите кои се изнесуваат на колегиумот, покрај 
тоа што претставуваат лично мислење на членот на колегиумот, треба да ги земат во 
вид и информациите и ставовите добиени од вработените во администрацијата.   
 
Дискусиите на колегиумите завршуваат со заклучоци и ставови на колегиумот по 
прашањата за кои се разговара, врз основа на кои се изработуваат насоки за работа 
за администрацијата на општината, како и информации кои ќе се дистрибуираат до 
јавноста.  
 
 

Член 10 

Од колегиумот се оформува записник, кој го составува записничар одреден од лицето 
кое го води колегиумот. 

Записникот задолжително ги содржи следните податоци: време и место на одржување 
на колегиумот, присутни членови и учесници на колегиумот, дневниот ред, прашањата 
за кои се разговарало, заклучоците кои од произлегле од него, како и насоките за 
работа на администрацијата на општината. 
 
 

Член 11 

Извадоци од записниците, особено ставовите на колегиумот и насоките за работа на 
администрацијата на општината, се доставуваат до соодветните сектори и 
одделенија, на начин кој овозможува секој вработен во администрацијата да биде 
запознат со нив.  
 
По проценка на колегиумот, извадоците од записниците, ставовите на колегиумот и 
насоките за работа на администрацијата, можат да се достават и до членовите на 
Советот на општината, како и до урбаните и месните заедници на територијата на 
општината. 
 
 

Член 12 

Записникот претставува официјален документ на општината, се заведува во нејзината 
архива и е јавен документ, освен деловите кои содржат информации кои со Законот за 
слободен пристап до информации од јавен карактер се пропишани како исклучок од 
правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.   
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Право на пристап до записникот од Колегиумот може да се оствари врз основа на 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и во процедура 
пропишана со него.  
 
 
Информирање на јавноста 
 
 

Член 13 

Градоначалникот, Советот на општината, како и нејзината администрација, во својата 
работа се должни да овозможат активна и постојана транспарентност, односно да ги 
направат достапни за јавноста информациите од јавен карактер и во случаите кога тоа 
од нив не е изрично побарано.  
 
 

Член 14 

Под информации од интерес за јавноста се сметаат информациите од јавен карактер 
поврзани со надлежностите на локалната самоуправа а особено оние поврзани со:  

- Донесувањето на буџетот на општината, неговите измени и дополнувања, 
ребаланс, годишната сметка, утврдувањето на висината на сопствените извори 
на приходи за финансирање, како и усвојувањето на извештаите за 
извршување на буџетот. 

- Именувањето на членови во управните одбори на јавните служби основани од 
општината, усвојувањето на нивните програми за работа, финансиски планови, 
извештаи за работата и годишните сметки. 

- Давањето дозволи за вршење дејност од јавен интерес од локално значење. 

- Одлучувањето за начинот на располагање со сопственоста на општината; 

- Јавните набавки на општината. 

- Урбанистичкото планирање и уредувањето на просторот и уредувањето на 
градежното земјиште. 

- Заштитата на животната средина и природата - мерки за заштита и спречување 
од загадување на водата, воздухот, земјиштето и заштита од бучавата. 

- Локалниот економски развој - планирање на локалниот економски развој; 
утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална 
економска политика. 

- Комуналните дејности - снабдувањето со вода за пиење; одведувањето и 
пречистувањето на отпадните води; јавното осветлување; одржувањето на 
јавна чистота; собирање, транспортирање и постапување со комуналниот цврст 
и технолошки отпад; уредувањето и организирањето на јавниот локален 
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линиски превоз на патници; изградбата, одржувањето, реконструкцијата и 
заштитата на локалните патишта, улици и други инфраструктурни објекти; 
регулирање на режимот на сообраќајот; изградбата и одржувањето на уличната 
сообраќајна сигнализација; изградбата и одржувањето на јавниот простор за 
паркирање; определувањето на имиња на улици, плоштади, мостови и други 
инфраструктурни објекти. 

- Културата - институционалната и финансиската поддршка на културните 
установи и проекти; организирањето културни манифестации.  

- Спортот и рекреацијата - организирањето на спортски приредби и 
манифестации; одржувањето и изградбата на објекти за спорт; поддршка на 
спортски сојузи. 

- Социјалната заштита и заштита на децата - финансирање, инвестиции и 
одржување на детски градинки и домови за стари лица.  

- Образование - основање, финансирање и администрирање на основни и 
средни училишта, организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно 
сместување во ученички домови. 

- Здравствената заштита - здравственото воспитување; унапредување на 
здравјето; превентивни активности; заштита на здравјето на работниците и 
заштита при работа; здравствен надзор над животната средина; помош на 
пациенти со специјални потреби. 

 
 

Член 15 

Во текот на својата работа, раководните лица и вработените во општинската 
администрација, имаат право и обврска да препознаваат и селектираат информации 
кои се од интерес за јавноста и навремено и преку своите претпоставени да ги 
проследат до надлежното лице за односи со јавноста.  
 
 

Член 16 

Надлежното лице за односи со јавноста, во координација со Градоначалникот или од 
него определено лице, врши избор од добиените информации од интерес за јавноста, 
ги изготвува во форма во која ќе се пренесат на јавноста, одлучува на кој начин 
граѓаните ќе биде запознати со нив и се грижи тие навреме да бидат пренесени преку 
формите за информирање на јавноста.  
 
 

Член 17 

Под форми за информирање на јавноста се подразбираат, во основа се подразбираат: 

- интернет страницата на општината 
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- соопштенија за медиумите 

- изјави за медиумите 

- прес конференции 

- печатен билтен на општината 

- електронски билтен на општината 

- периодичен извештај за работата на општината 

- информативни табли на општината 

- информативни летоци 

- средби со граѓаните 

- пренесување на информации преку урбаните и месните заедници. 

Општината може да осмисли и користи и други форми за информирање на јавноста, 
прилагодени на спецификите на општината, како и на ресурсите со кои располага.  

 
 

Член 18 

Критериумите за согледување и препознавање на информациите од интерес за 
јавноста, изборот на информации со јавноста ќе биде запозната, изборот на формите 
за информирање на јавноста, како и процедурата со временски рокови за 
доставување на информациите од интерес за јавноста до лицето надлежно за односи 
со јавноста, ги определува Градоначалникот.  
 

Член 19 

Формите за информирање на јавноста треба да се соодветни на капацитетот и 
спецификите на општината, на количината информации со кои јавноста треба да се 
запознае а резултатите од примената на формите за информирање задолжително 
треба да бидат пропорционални на ресурсите вложени во нив. 
 
 
Јавност во работата на Советот на општината 
 
 

Член 20 

Работата на Советот на општината и неговите работни тела е јавна, освен во случаите 
предвидени со закон или статутотот на општината кои предвидуваат исклучување на 
јавноста. Причините заради кои се исклучува јавноста од работата на Советот на 
општината се јавни.  
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Член 21 

Јавноста се известува за одржувањето на седницата на Советот истовремено со  
членовите на Советот, преку формите за информирање на јавноста а задолжително 
преку огласните табли и интернет страницата на општината, како и со соопштение за 
медиумите.  

Известувањето за одржување на седницата на Советот задолжително мора да ги 
содржи времето и местото на одржување на седницата, дневниот ред за негова 
работа, како и известување дека седниците се јавни и дека граѓаните можат да 
присуствуваат на нив.   
 
  

Член 22 

Материјалите кои ги добиваат советниците за работа на седницата на Советот се 
јавни и се објавуваат на интернет страницата на општината, во исто време кога им се 
испраќат на Советниците.  
   
 

Член 23 

Општината е должна да овозможи услови за присуство на граѓаните на седницата на 
Советот, што се регулира со дополнување на Деловникот за работа на Советот, во 
однос на следните елементи: 

- Максимален број на граѓани кои можат да присуствуваат на седницата на 
Советот во исто време 

- Начин на кој граѓаните можат да се најават за присуство на седницата на 
Советот  

- Постапка при поголем број на пријавени од местата предвидени за тоа (по  
принципот прв најавен или дојден – прв услужен) 

- Простор за дискусии и предлози од граѓаните и правила за тоа (кој дава и 
одзема збор, потреба од конструктивност на интервенцијата и сл.)  

- Правила за однесување граѓаните во текот на седниците (ненарушување на 
текот на седницата, начин на давање и образложување на предлози и сл.) 

- Услови под кои граѓанинот може да биде отстранет од седницата на Советот.   
 
 

Член 24 

Следењето на седниците на Советот на општината и неговите работни тела може да 
се овозможи и преку: 
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- пренесување во живо на текот на седницата на Советот и неговите работни 
тела преку ТВ и радио станици, како и преку интернет 

- емитување на снимки од текот на седницата на Советот и неговите работни 
тела преку ТВ и радио станици 

- овозможување на услови за следење на текот на седницата на Советот и 
неговите работни тела во соодветна просторија, каде на екран во живо би се 
пренесувал текот на седницата  

- поставување на снимка од текот на седницата на Советот и неговите работни 
тела на интернет страницата на општината. 

 
 

Член 25 

Јавноста во работата на Советот и неговите работни тела се овозможува и преку 
пристапот до записниците од нивните јавни седници, кои треба да ги содржат времето  
и местото на одржување на седницата, присутните и отсутни советници, дневниот ред, 
одлуките кои се донесени, прашањата кои се разгледувале а не се донесени одлуки за 
нив, како и  резултатите од гласањето за секоја од донесените и недонесените одлуки.  

 

Член 26 

Записникот станува достапен за јавноста најдоцна еден ден по неговото усвојување а 
во истиот рок се доставува до членовите на Советот на општината, соодветните 
сектори и одделенија, на начин на кој секој од вработените во администрацијата може 
да биде запознат со нив, како и до урбаните и месните заедници на територијата на 
општината. 
 
 
 
 
Надзор над јавноста на работата на единиците на локалната самоуправа  

 
Член 27 

Заради следење на состојбата во спроведувањето на овој Правилник и Планот за 
јавност во работата на општината, Советот на општината формира посебно тело - 
Локален форум за јавност во работата,  составено од претставници на здруженија на 
граѓани, стопанските субјекти и медиуми, како и од претставници на општината. 
  

Член 28 
 
Составот на Локалниот форум за јавност во работата, неговите надлежности, 
процедури и критериуми за работа ги определува Советот на општината, согласно 
нејзините специфики и ресурсите со кои располага. 
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Член 30 
Конкретните активности на Локалниот форум за јавност во работата се составен дел 
од Планот за јавност во работата на општината.  
 
 
Бр. 07-1177/1 
13.10.2010 г      Совет на ЕЛС М.Каменица 
М.Каменица       Претседател 
             Драган  Димитровски дипл.руд.инг. с.р. 
 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на План  

 

1.Се прогласува Планот за  јавност во работата на општината 

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

 

 

Бр.08- 1174/1     Градоначалник 

13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 

М.Каменица 

 
 
 

Врз основа на член 36 , став 1 , точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република Македонија број 5/02),  Советот на Општина 
M.Каменица на седницата одржана на ден 13.10.2010 година го донесува следниот 
 
 

План 
за јавност во работата на општината 
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Со Планот за јавност во работата на општината се дополнува и операционализира 
Правилникот за јавност во работата на општината а овие два документи служат како 
основа за стандардизација на постапките на општините во оваа област.  

Правилникот и Планот се донесуваат заради воспоставување на повисоки критериуми 
за јавност во работата на општината, како основа за транспарентно, квалитетно и 
организирано спроведување на надлежностите на општината, добивање на повратно 
мислење од граѓаните и подигнување на нивото на одговорност и отчетност на 
локалната самоуправа пред граѓаните. 
 
Планот, како и Правилникот се посветени на подигнување на нивото на: 
 

- внатрешната јавност во работата на општината, односно непречената и 
навремена размена на информации од јавен карактер помеѓу органите на 
општината, помеѓу организационите облици на општинската администрација, 
како и помеѓу раководните лица и вработените во општината 
 

- надворешната отвореност, односно непречено, навремено и точно 
информирање на граѓаните, државните и јавните институции, медиумите, 
стопанските субјекти и невладините организации за работата на општината, 
како и овозможување на непречен пристап до информациите од јавен карактер 
со кои таа располага. 

Целта на Правилникот и Планот за јавност во работата на општината е да овозможат: 

- секое раководно лице и државен службеник вработен во општината да може да 
добие навремени, релевантни, јасни и корисни информации за политиката на 
општината, приоритетите на нејзината работа, насоки за вршење на својата 
должност како и насоки препораки за подобрување на својата работа 
 

- јавноста, односно граѓаните, медиумите, стопанските субјекти и невладините 
организации да добијат навремени, релевантни, точни информации за 
политиката на општината, нејзините планови и приоритети, како и начини на 
надминување на проблемите со кои граѓаните се соочуваат. 
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Внатрешна јавност во работата на општината 

 
Внатрешната јавност во работата на општината е извонредно важно средство за 
квалитетно спроведување на надлежностите на локалната самоуправа, за ефикасна 
работа на општинската администрација и рационално користење на ресурсите на 
општината. Таа им помага на раководните лица и органите на општината да имаат 
навремени информации за проблемите со кои се соочуваат граѓаните и вработените 
во општинската администрација. Од друга страна, таа им овозможува на вработените 
во општинската администрација да добијат квалитетни, навремени и корисни насоки 
за нивната работа. Тоа резултира со поквалитетни услуги за граѓаните и стопанските 
субјекти, подобра комуникација со медиумите и подобра соработка со невладините 
организации, со што општината добива поголем углед во јавноста.  
 
Најдобриот начин за размена на информации и идеи за подобрување на работата на 
општината, се колегиумите кај Градоначалникот и колегиумите на ниво на сектори 
(одделенија). Тие се консултативни и координативни средби кои служат како помош на 
органите на општината и општинската администрација во донесувањето на одлуки, 
заземањето на ставови по прашањата од надлежност на општината, како и 
координација на работата на општината. Колегиумите се одржуваат согласно 
потребата од координација на работата и според проценката на Градоначалникот и 
раководителите на секторите (одделенијата), но не поретко од два пати во текот на 
месецот.  
 
На колегиумите кај Градоначалникот задолжително учествуваат сите раководители на 
сектори (одделенија) а по потреба, можат да учествуваат и раководителите на јавните 
претпријатија и други јавни служби основани од општината, кога се разгледуваат 
прашања од нивна надлежност, како и вработени во општината и надворешни стручни 
лица. 

Заради ефикасност и рационалност, работата на колегиумот се одвива според дневен 
ред, кој го одредува Градоначалникот или од него овластено лице, врз основа на 
предлози од членовите и учесниците на колегиумот, кои задолжително треба да 
содржат и прашања покренати од вработените во администрацијата. Ова особено се 
однесува на сознанијата за проблеми со кои се соочуват граѓаните, воочените 
недостатоци во процедурите и организацијата на работата како и предлозите за нивно 
надминување. Затоа, по правило, на колегиумот кај Градоначалникот треба да му 
претходат колегиуми на ниво на сектори (одделенија) каде што ќе се утврдат 
предлозите за решавање на проблемите, кои ќе бидат презентирани пред 
Градоначалникот.  

Заради правилно искористување на ресурсите, колегиумите се водат на ефикасен 
начин, фокусирани на точките на дневен ред и треба да резултираат со заклучоци и 
ставови на колегиумот по прашањата за кои се разговара, врз основа на кои се 
изработуваат насоки за работа за администрацијата на општината, како и информации 
кои ќе се дистрибуираат до јавноста.  
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Од колегиумот се оформува записник, кој покрај другото, ги содржи и насоките за 
работа на администрацијата на општината, кои се доставуваат до секторите и 
одделенијата, на начин кој овозможува секој вработен во администрацијата да биде 
запознат со нив. По проценка на колегиумот, извадоци од записниците можат да се 
достават и до членовите на Советот на општината, како и до урбаните и месните 
заедници на територијата на општината. Информациите добиени на ваков начин 
имаат интерен карактер и се користат за службени цели, додека јавноста може да има 
увид во нив врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер и во процедура предвидена со него.    

Покрај важната улога за внатрешното информирање, колегиумите имаат големо 
значење и во идентификацијата, селекцијата на информации од интерес за јавноста и 
одлучувањето со кои информации таа ќе биде запозната.  
 
 
Надворешна отвореност – информирање на јавноста 
 
Процесот на децентрализација носи и зголемен интерес на јавноста за работата на 
локалната самоуправа, како и потреба од повисоко ниво на транспарентност во 
работата на општината. За да се освои и задржи довербата на јавноста, не е доволна  
т.н. пасивна тренспарентност - кога информациите се даваат само кога тоа е изрично 
побарано од страна на јавноста, туку е потребна и т.н. активна транспарентност 
односно самоиницијативно пласирање во јавноста на информациите од јавен 
карактер.  
 
Клучот на успехот на активната транспарентност е во навременото препознавање на 
информациите од интерес за јавноста, нивно квалитетно вообличување во форма која 
е разбирлива за граѓаните и ефикасното пренесување на информациите до нив. 
Органите на општината треба да состават листа на информации за кои сметаат дека 
се од интерес на јавноста, да ги запознаат сите раководни лица и државни 
службеници со неа и да им наметнат право и обврска да препознаваат и селектираат 
информации кои се од интерес за јавноста и навремено и преку своите претпоставени 
да ги проследат до надлежното лице за односи со јавноста. Процесот и критериумите 
за селекција ги определува Градоначалникот со свој акт, кој треба да дефинира 
ефикасна процедура, која ќе ги земе во вид спецификите на општината, како и 
ресурсите со кои таа располага. Од голема помош во тој процес би биле периодични 
обуки за односи со јавноста на раководните лица во општината, како и во нејзините 
јавни претпријатија и установи.   
 
Главната улога во активното информирање на јавноста, покрај Градоначалникот, ја 
има надлежното лице за односи со јавноста, кое врши избор на информации од 
интерес за јавноста, ги изготвува во форма во која ќе се пренесат во јавноста, 
одлучува на кој начин граѓаните ќе биде запознати со нив и се грижи тие навреме да 
бидат пренесени преку формите за информирање на јавноста. Тоа мора да биде 
стручен и добро обучен државен службеник, кој одлично ќе ги познава надлежностите 
на локалната самоуправа, начинот на функционирање на општината, да има чувство 
за тоа што ја интересира јавноста, како и да ја познава работата на медиумите.  
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Надлежното лице за односи со јавноста треба да има пристап до сите информации од 
јавен карактер со кои располага општината и да има воспоставени блиски 
професионални релации со сите раководни лица во општината, за да може да ги 
добива информациите од интерес за јавноста. Од голема корист во тој процес е 
редовното присуство на овој службеник на колегиумите во општината, каде 
непосредно би се запознавал со тековното работење на општината и директно би ги 
осознавал информациите од интерес за јавноста.     
 
Формите за информирање на јавноста треба да се соодветни на капацитетот и 
спецификите на општината, на количината информации со кои јавноста треба да се 
запознае а резултатите од примената на формите за информирање задолжително 
треба да бидат пропорционални на ресурсите вложени во нив. Најчесто користените 
форми за информирање на јавноста се: 
 

- интернет страница на општината 
 
Интернет страницата не општината е извонредно корисно средство за комуникација со 
јавноста заради тоа што информациите ги прави достапни во било кое време, нема 
ограничување во формата во која ќе бидат претставени, количината на информации 
кои може да ги пренесе е огромна, информациите поставени на неа можат да бидат 
достапни неограничено време а финансиски е многу исплатливо, бидејќи не ангажира 
големи ресурси за нејзино одржување и ажурирање. Потребен е само службеник со 
основни познавања на компјутерската технологија кој ќе биде обучен за ажурирање на 
страницата и доволно информации кои би биле редовно поставувани на неа.   
 
Покрај позитивните страни, информирањето на јавноста преку интернет страницата 
има и еден недостаток – недоволниот број на компјутери и корисници на интернет во 
руралните средини. Но, со оглед на брзиот пробив на интернетот во целата земја и се 
поголемиот број на негови корисници, ограничувањето ќе се сведе на постарите 
генерации, па затоа оваа форма на информирање на јавноста во иднина дефинитивно 
ќе биде најчесто користената и најефикасната.   
 

- комуникација со медиумите (изјави, соопштенија, прес конференции) 
 
Комуникацијата со медиумите е ефикасен начин на информирање на јавноста, бидејќи 
веста пренесена преку нив стигнува до голем број на граѓани, без тие активно (како кај 
интернет страницата) да ги бараат информациите. Покрај тоа, оваа форма на 
информирање на јавноста може за многу кратко време да пренесе информација до 
голем број на граѓани и не ангажира многу ресурси, особено не финансиски, што ја 
прави многу исплатлива. 
 
И оваа форма на информирање има недостатоци – во некои од општините (особено 
во руралните) не постои локален медиум, што ја прави оваа форма неприменлива. 
Често се случува медиумите во помалите градови да немаат информативна програма 
во која би биле пласирани вестите од општината а некои од нив имаат комерцијалната 
ориентација и го наплатуваат времето кое општината го користи, што претставува 
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финансиско оптоварување. Но, дури и во вакви околности, комуникацијата со 
медиумите, во комбинација со други форми на информирањена јавноста 
(информативни табли и летоци, средби со граѓаните и пренесување на информации 
преку месните заедници) може да даде задоволителни резултати. 
 
За добра комуникација со медиумите, општината треба да ги преземе следните 
активности: 

- да организира систем за идентификација и селекција на информации од 
интерес за јавноста 

- да состави листа на медиуми на кои редовно ќе им испраќа соопштенија или ќе 
ги повикува за изјави или прес конференции 

- листата треба да ги содржи следните информации – број на телефон и факс, е-
маил адреса на медиумот и на новинарите кои работат на прашањата од 
локалната самоуправа 

- да го задолжи надлежниот за односи со јавноста да ги испраќа сите 
соопштенија на овие адреси 

- да се грижи за континуирана едукација на надлежниот за односи со јавноста за 
надоградување на стручноста. 

Оние општини кои можат да си го дозволат тоа, пожелно е да назначат едно лице за 
портпарол на општината, кој на професионален начин би ја вршел таа должност и би 
го намалил притисокот на медиумите врз Градоначалникот и другите раководни лица 
во општината.   
  

- печатен билтен на општината 
 
Издавањето на печатен, периодичен билтен на општината е често користено средство 
за информирање на јавноста кај општините кои имаат доволно финансиски ресурси за 
да ги покријат трошоците за негово подготвување, печатење и дистрибуција. Билтенот 
е погоден за сублимирано пренесување на информации до јавноста, а неговата 
содржина зависи исклучиво од општината. 
 
Печатениот билтен е корисно средство за претставување на активностите и плановите 
на општината и има предност што може подолго да остане во контакт со граѓаните, но 
има и свои недостатоци. Трошоците поврзани со него не може да си ги дозволи секоја 
општина, бројот на граѓани кои ќе дојдат во контакт со информациите од него е 
ограничен, како и тоа што информациите во него датираат од пред половина или еден 
месец (зависно од тоа дали е двонеделен или месечен).  
 
И покрај недостатоците, општината која има можност, треба да издава периодичен 
печатен билтен, за што ѐ е потребно: 
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- да организира систем за идентификација и селекција на информации од 
интерес за јавноста 

- да обучи едно лице (најчесто надлежниот за односи со јавноста) за уредување 
на печатениот билтен  

- да дефинира уредувачка политика на билтенот (кои видови на информации ќе 
се пренесуваат во јавноста, со кој стил ќе се прави тоа итн.) 

- да организира ефикасен и економичен начин на дистрибуција на билтенот 
(заедно со сметките за вода, собирање на смет и слично) 

- да организира начин на кој општината ќе го добива повратното мислење на 
граѓаните во однос на билтенот и активностите на општината).  

Општините кои немаат финансии за издавање на билтен, треба да ги искористат 
подлистоците посветени на локалната самоуправа кои излегуваат во дневните 
весници за пласирање на информации поврзани со својата работа.  
 

- електронски билтен на општината 
 
Електронскиот билтен на општината е слична форма за информирање на печатениот 
билтен а разликата е во тоа што електронскиот е неспоредливо поекономичен затоа 
што не подразбира трошоци за негово печатење и дистрибуција. Исто како и 
печатениот билтен, електронскиот е погоден за сублимирано пренесување на 
информации до јавноста а неговата содржина зависи исклучиво од општината. 
 
Покрај економичноста, предностите на електронскиот билтен се и во тоа што бројот и 
должината на информации не е ограничен, а бројот на граѓани до кои може да се 
испрати е далеку поголем. Неговата содржина може да остане подолго време 
достапна за граѓаните акo покрај испраќањето по електронска пошта, биде поставен и 
на интернет страницата на општината. Покрај тоа, електронскиот билтен може да се 
подготвува и испраќа многу почесто од печатениот, со што до јавноста би се 
пренесувале многу посвежи информации. 
 
Недостатоците на електронскиот билтен се слични како и на интернет страницата на 
општината -  недоволниот број на компјутери и корисници на интернет во руралните 
средини, што ќе се надмине со текот на времето заради брзиот пробив на интернетот 
во целата земја и се поголемиот број на негови корисници.   
 
Електронскиот билтен и интернет страницата на општината се најперспективните и 
најисплатливи форми за информирање на јавноста и затоа треба да се развиваат на 
време, за што општината треба: 

- да организира систем за идентификација и селекција на информации од 
интерес за јавноста 
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- да обучи едно лице (најчесто надлежниот за односи со јавноста) за уредување 
на електронскиот билтен, што може да го прави паралелно со печатениот  

- да дефинира уредувачка политика на билтенот (кои видови на информации ќе 
се пренесуваат во јавноста, со кој стил ќе се прави тоа итн.) 

- да состави маилинг листа на адреси до кои ќе се испраќа билтенот (медиуми, 
стопански субјекти, невладини организации, граѓани) 

- да организира начин на кој ќе го добива повратното мислење на граѓаните во 
однос на билтенот и активностите на општината).  

  

- информативни летоци 
 
Информативните летоци се слични на печатениот билтен, а се разликуваат по тоа што 
летоците се посветени на конкретна информација која треба да им се пренесе на 
граѓаните и тоа може да се стори многу побрзо со летокот отколку со билтенот.  
 
Често се користи во руралните општини, кои немаат медиуми на својата територија и 
се корисно средство, но со ограничен потенцијал затоа што се поврзани со трошоци за 
печатење и дистрибуција. Ефикасноста на дистрибуцијата може да се зголеми со 
дистрибуцијата заедно со сметките за вода или смет, заради тоа што летоците, заради 
својата мала димензија, можат едноставно да се прикачат за нив. 
 
И покрај своите недостатоци, информативните летоци се корисно средство за 
информирање на јавноста, а за нив општината треба да: 

- одлучи која информација ќе се испрати до граѓаните преку информативен леток  

- да подготви негов дизајн и подготовка за печатење 

- да го отпечати и дистрибуира на погоден и рационален начин.  

Покрај дистрибуцијата во печатена форма, корисно е таквата информација да биде 
поставена и на интернет страницата и на информативните табли на општината, како и 
да биде доставена до месните и урбаните заедници.   
 

- периодичен извештај за работата на општината 
 
Слично како и печатениот и електронскиот билтен на општината, периодичниот 
извештај за работата на општината служи за информирање на граѓаните за 
извршените активности на општината во текот на одреден период. За разлика од 
билтените, извештајот има аналитички пристап во информирањето и содржи 
подетални информации за активностите, особено за нивниот финансиски аспект. 
Најчесто се издава еднаш во годината, а некои општини го прават тоа и почесто, 
зависно од средствата со кои располага и обемот на активности кои се извршени. 
Извештајот е многу корисно средство за давање на отчет на општината пред граѓаните 
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за потрошените средства, постигнатите ефекти и презентирање на идните планови за 
работа, како и како основа за добивање на повратно мислење од јавноста.  
 
Недостатоците на оваа форма на информирање се поврзани со трошоците за 
печатење и дистрибуција на извештајот, кои можат да бидат намалени со издавање на 
помал број печатени извештаи и со поставување на извештајот во електронска форма 
на интернет страницата на општината. 
 
За издавање на извештајот на работата на општината, потребно е: 

- да се дефинираат информациите кои ќе бидат содржани во извештајот 

- да се соберат информациите во службите на општината 

- да се обработат и подготват на начин и во форма кои ќе биде разбирливи за 
просечниот граѓанин 

- да се организира ефикасен и економичен начин на дистрибуција на билтенот 
(заедно со сметките за вода, собирање на смет и слично) 

- да организира начин на кој општината ќе го добива повратното мислење на 
граѓаните во однос на билтенот и активностите на општината.  

Препорачливо е информациите во извештајот да бидат изготвени на сликовит и на  
едноставен начин, наместо да биде пренесување на табелите од буџетските ставки 
кои можат да бидат збунувачки за просечниот граѓанин. Истото се однесува и на 
јазикот со кој тој ќе биде напишан, наместо бирократскиот начин на изразување, 
подобро е тој да биде напишан со стил близок на граѓаните.    
 

- информативни табли на општината 
 
Информативните табли на општината се едноставен, корисен и непосреден начин на 
комуникација со граѓаните, ако се поставени на фреквентни места и ако општината 
постојано поставува информации на нив, со што ќе ги навикне граѓаните да се 
информираат од нив. Особено се корисни во руралните средини и во општините кои 
немаат медиуми на својата територија, како и за информирање на граѓаните во 
поодалечените населени места. Тие се и економично средство за комуникација, затоа 
што кога еднаш ќе се постават, не бараат многу средства за нивно одржување, 
особено аке се наоѓаат пред просториите на месните и урбани заедници, каде што се 
заштитени од оштетување.  
 
Нивните недостатоци се мали и се поврзани со трошоците и времето потребни за да 
се дојде до нив и да се постави информацијата, што може да се надмине со добра 
соработка со месните и урбани заедници на чија територија се наоѓаат таблите, 
односно дистрибуција и поставување на информациите од нивна страна.  
 

- средби со граѓаните 
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Средбите со граѓаните се извонредно корисни за зголемување на јавноста во работата 
на општината и довербата на граѓаните во локалната управа и се користат пред 
донесување на одлуки од стратешка важност за општината, како што се донесување 
на буџетот, план за локален економски развој, менување на урбанистички план и во 
други прилики кога е важно да се добие мислењето на граѓаните. Тие овозможуваат 
директно информирање на граѓаните за работата на општината и добивање на нивни 
мислења и предлози, претставуваат контакт со секојдневната реалност на теренот и 
се одлична можност за претставување на плановите за работа на општината. Не се 
комплицирани за организирање и не подразбираат ангажман на значајни финансиски 
или човечки ресурси.  
 
Но, ако не се добро организирани, особено ако не е навреме или пак недоволно 
широко распространета информацијата за средбата, можен е слаб одзив на граѓаните. 
Некогаш може да се случи и да има доволно граѓани, но да не бидат доволно активни 
на средбите, да не се јавуваат за збор или да нема предлози од нивна страна. Сосема 
е можно присуство на граѓани кои немаат доволно изградена демократска свест и 
култура, кои можат со своето однесување да го реметат текот на средбата. Понекогаш 
е можно граѓаните да инсистираат на дискусија која нема врска со точките на дневниот 
ред, со намера да решат некаков свој проблем.   
 
Но, и покрај сé, средбите со граѓаните се многу корисно средство за информирање на 
граѓаните и треба да се користат колку е можно почесто, за што е потребно 
општината: 

- да ја дефинира темата за која ќе се разговара на средбата со граѓаните, како и 
позицијата на општината во однос на тоа прашање 

- добро да ги подготви своите претставници, за да се избегнат непријатни 
ситуации со отсуство на одговори на прашањата на граѓаните 

- да ја најави средбата навреме преку  медиумите, информативните табли, 
интернет страницата на општината и преку месните и урбани заедници  

- да го предвиди бројот на граѓани кои се очекуваат на средбата и согласно тоа 
да се избере соодветно голема просторија за одржување на средбата 

- на начин разбирлив за граѓаните да им ги пренесе информациите и да побара 
повратно мислење од нив. 

Пожелно е да се искористи средбата со граѓаните за дистрибуција на други форми за 
информирање, како билтени на општината, периодични извештаи или информативни 
летоци.   
 

- пренесување на информации преку урбаните и месните заедници 

Месните и урбани заедници се многу погодно средство за пренесување на 
информации до граѓаните, затоа што тие се во постојан и непосреден контакт со нив, 
што ги прави многу корисни за оваа цел. Ова особено важи за средините во кои 
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месните и урбаните заедници се активни, уживаат углед во локалната средина, како и 
во руралните средини и оддалечените населени места. Оваа форма на информирање 
може добро да се комбинира со дистрибуцијата информативни летоци, на 
информации на огласните табли на општината и организирањето на средби со 
граѓаните.   
 
Недостатоци на оваа форма се недоволно активните месни и урбани заедници во 
некои општини или нивни делови, слабата комуникација меѓу општината и месните 
урбани заедници, како и недоволниот ентузијазам кај некои од заедниците.   
 
За спроведување на оваа форма на информирање, општината треба да: 

- ја заживее комуникацијата со месните и урбаните заедници преку 
координаторите на нивната работа во општината 

- дефинира своја политика за комуникација и соработка со месните и урбаните 
заедници (кои информации ќе им се доставуваат, на кој начин и слично) 

- создаде систем за дистрибуција на информации (по телефон, факс, е-маил, 
заедно со смеките за вода и смет и слично) 

- да ги обучи претседателите на месните заедници за објективно и ефикасно 
пренесување на информациите до граѓаните 

- да организира начин за добивање на повратно мислење од граѓаните во однос 
на информациите кои преку месните и урбани заедници им се пренесуваат.  

Од големо значење за успешната комуникација преку месните и урбаните заедници е 
изборот на добар координатор на нивната работа, негова обука за работа со нив, како 
и обука на претседателите на месните и урбани заедници за комуникација со 
граѓаните.   
 
Покрај наведените форми за информирање на јавноста, општината може да осмисли и 
користи и други форми за информирање на јавноста, прилагодени на спецификите на 
општината, како и на ресурсите со кои располага.  

 
 
Јавност во работата на Советот на општината 
 
Советот на општината, исто како и Градоначалникот и општинската администрација 
има обврска и потреба од јавност во својата работа заради подигнувањето на угледот 
на општината во јавноста и придобивање на довербата на граѓаните. 
 
Отворените седници на Советот на општината се користат за запознавање на 
граѓаните со начинот на тој и неговите тела функционираат, начинот на кој се носат 
одликите во нив, зголемување на јавноста во нивната работа и добивање на повратно 
мислење од граѓаните за прашањата кои се на дневен ред. 
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Најголемат придобивка од присуството на граѓаните на седниците на Советот е 
можноста тие да дадат свои мислења и предлози во врска со прашањата од дневниот 
ред. Со тоа се придонесува кон носење на одлуки кои навистина се во интерес на 
граѓаните, се создава многу поголема доверба меѓу нив и советниците и се отвораат 
можности за нови иницијативи за подобра работа на локалната управа. Со тоа, во 
значајна мерка се придонесува за зголемување на јавноста во работата на локалната 
управа и довербата на граѓаните во неа. Од друга страна, присуството на граѓани на 
Седницата на Советот може да влијае на советниците да ја вршат својата работа 
поефикасно и понепристрасно.     
 
Затоа, работата на Советот на општината и неговите работни тела е јавна, освен во 
случаите предвидени со закон или статутотот на општината кои предвидуваат 
исклучување на јавноста. Но и во случај на исклучување на јавноста, таа треба да ги 
знае причините за тоа, а Советот треба на соодветен начин да ги соопшти.  
 
Заради обезбедување на јавност во неговата работа, Советот треба да ја извести 
јавноста за одржувањето на седницата на Советот истовремено со  членовите на 
Советот, преку формите за информирање на јавноста, а задолжително преку 
огласните табли и интернет страницата на општината, како и со соопштение за 
медиумите.  Таквото известување треба да ги содржи времето и местото на 
одржување на седницата, дневниот ред за негова работа, како и известување дека 
седниците се јавни и дека граѓаните можат да присуствуваат на нив. Покрај тоа, 
потребно е да се обезбедат технички и просторни услови за непречено следење на 
седниците од страна на граѓаните, медиумите и други заинтересирани субјекти.  
 
Заради ефикасно следење на седниците на Советот, потребно е јавноста да биде 
информирана за дневниот ред на седницата и да ги направи достапни материјалите 
кои ги добиваат советниците за работа на седницата на Советот. Најефикасен начин е 
тие да бидат поставени на интернет страницата на општината во исто време кога им 
се испраќат на Советниците.  
   
Заинтересираните граѓани кои сакаат да ја следат седницата на Советот, треба да 
имаат услови за тоа, заради што општината треба да ги овозможи, при што особено 
внимание треба да се посвети на: 

- Максималениот број на граѓани кои можат да присуствуваат на седницата на 
Советот во исто време 

- Начинот на кој граѓаните можат да се најават за присуство на седницата на 
Советот  

- Постапката при поголем број на пријавени од местата предвидени за тоа (по  
принципот прв најавен или дојден – прв услужен) 

- Просторот за дискусии и предлози од граѓаните и правила за тоа (кој дава и 
одзема збор, потреба од конструктивност на интервенцијата и сл.)  
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- Правилата за однесување граѓаните во текот на седниците (ненарушување на 
текот на седницата, начин на давање и образложување на предлози и сл.) 

- Условите под кои граѓанинот може да биде отстранет од седницата на Советот 
ако го попречува или нарушува нејзиниот тек.   
 

Покрај со директно присуство на граѓани на седницата на Советот на општината и 
неговите работни тела, јавноста во нивната работа може да се овозможи и преку: 

- пренесување во живо на текот на седницата на Советот и неговите работни 
тела преку ТВ и радио станици, како и преку интернет 

- емитување на снимки од текот на седницата на Советот и неговите работни 
тела преку ТВ и радио станици 

- овозможување на услови за следење на текот на седницата на Советот и 
неговите работни тела во соодветна просторија, каде на екран во живо би се 
пренесувал текот на седницата  

- поставување на снимка од текот на седницата на Советот и неговите работни 
тела на интернет страницата на општината. 

 
Јавноста во работата на Советот и неговите работни тела може да се овозможи и 
откако нивните седници ќе завршат, односно преку пристап до записниците од нивните 
јавни седници врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер и во постапка предвидена со него.   

  
Надзор над јавноста на работата на единиците на локалната самоуправа  

 
За да се обезбеди спроведувањето на Правилникот и Планот за јавност во работата 
на општината, треба да се обезбеди надзор над нивното почитување, што 
најефикасно може да се стори со формирање на посебно тело за таа намена. 
Препорачливо е Советот на општината да основа локално тело составено од 
претставници на органите на општината и нејзината администрација, како и од 
претставници на медиумите, стопанските субјекти и невладините организации - 
Локален форум за јавност во работата. Форумот не треба да има својство на тело на 
Советот на општината, ниту да има мандат да донесува одлуки кои кои би имале 
официјално значење, туку би бил форма на размена на мислења меѓу општината и 
јавноста, а неговите ставови треба да имаат консултативно значење.   
 
Бројот на членовите на Форумот, нивната надлежност, процедури и критериумите за 
работа ги определува Советот на општината, согласно спецификите и ресурсите со 
кои располага општината, при што особено внимание треба да се посвети на 
следното: 

- членовите на Форумот, без оглед на тоа дали ја претставуваат општината или 
јавноста, треба да: 
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o уживаат углед во локалната средина 
o да не се припадници или активисти на политичка партија 
o да имаат високо образование 
o да ги познаваат надлежностите на локалната самоуправа 
o да ги познаваат прописите за јавност во работата 

- составот на Форумот да биде избалансиран, односно во него да учествуваат 
приближно ист број на претставници на општината и јавноста, односно во него 
е препорачливо да членуваат:   

o Претседателот на Советот на општината 
o претставник од советничката група од позицијата 
o претставник од советничката група на опозицијата 
o Градоначалникот или Секретарот на општината 
o надлежното лице за односи со јавноста 
o надлежното лице за слободен пристап до информации од јавен карактер 
o два претставници од медиумите 
o два претставници од стопанските субјекти 
o два претставници од невладините организации 

- надлежностите на Форумот треба да бидат јасно дефинирани, односно тој да 
работи на прашања поврзани со: 

o идентификација на недостатоци во постапките на општината кои ја 
оневозможуваат јавноста во нејзината работа 

o разгледување на претставки и поплаки од граѓаните, медиумите, 
стопанските субјекти и невладините организации за недоволна јавност 
во работата на општината 

o изготвување на конкретни планови и активности на општината за 
подигнување на нивото на јавност во нејзината работа 

o изготвување на препораки до органите на општината за подобрување на 
јавноста во нејзината работа 

- начинот на одлучување во работата на Форумот, за да се избегне можноста тој 
да биде неефикасен, треба да биде со просто мнозинство гласови, без обврска 
за мнозинство во рамките на претставниците на општината или јавноста 

- динамиката на работата на Форумот – препорачливо е тој да се состанува три 
до шест пати во годината, што не ја исклучува можноста тоа да се случува и 
почесто, зависно од потребите 

- ресурсите потебни за негова работа, како што се просторија за одржување на 
седниците на Форумот, технички помагала и канцелариски материјал, еден 
вработен од општината кој би ја опслужувал работата на Форумот и слично.    

 
Бр.07-1175/1  

            13.10.2010 г.    Совет на ЕЛС М.Каменица 
 М.Каменица      Претседател 
           Драган  Димитровски дипл.руд.инг.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 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

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

 
1.Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на 

Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2010 година 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1180/1     Градоначалник 
13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р.  
М.Каменица 
 

 
 
 

Врз основа на член 36  став 1 т.1 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ б. 5/2002) член 23 став 5 од Законот за 
финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица 
(„Службен гласник на општина Македонска Каменица бр. 4/2005), Советот на ЕЛС 
Македонска Каменица на седницата одржана на ден 13.10. 2010 година донесе: 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За изменување на  Одлуката за извршување на Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 

2010 година 
 
 

Член 1 
 

Во Одлуката за извршување на Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2010 година  бр. 
07-1799 од 10.12.2009 година („Службен гласник на општина Македонска Каменица“ 
бр. 7/2009), во член 6  бројот 15 се заменува со бројот 20. 

 
Член 2 

Членот 11 се брише. 
 

Член 3 
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 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен  гласник на општина М.Каменица 
 
 
Бр. 07-1181/1 
13.10.2010 г            Совет на ЕЛС М.Каменица 
М.Каменица       Претседател 
     Драган  Димитровски дипл.руд.инг. с.р. 
 
 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), 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 за 

реализација на годишната програма за учебната 2009/2010 година на ЈОУДГ„ Бамби“ 
М.Каменица. 

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

 
 
Бр.08- 1182/1     Градоначалник 
13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р.  
М.Каменица 
 

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

Република Македонија“ бр 5/2009) и член 21 од Статутот на општина Македонска 
Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр. 4/2005), Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 13.10.2010 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај 
 
 

Член 1 
 

Советот на општина Македонска Каменица  го усвои Годишниот извештај  за 
реализација на годишната програма за учебната 2009/2010 година на ЈОУДГ„ Бамби“ 
М.Каменица 
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Член 2 
 

 Годишниот извештај  за реализација на годишната програма за учебната 
2009/2010 година на ЈОУДГ„ Бамби“ М.Каменица е составен дел на оваа Одлука. 

 
 

 
Член 3 

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

Службен  гласник на општина М.Каменица 
 
 
 
 
07-1183/1 
13.10.2010 г.             Совет на ЕЛС М.Каменица 
М.Каменица       Претседател 
            Драган  Димитровски дипл.руд.инг. с.р. 
 
 

 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), 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 реализација 
на годишната програма за учебната 2009/2010 година на ОУ„ Кирил и Методиј“ 
М.Каменица. 

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

 

 

Бр.08- 1184/1     Градоначалник 

13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 

М.Каменица 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на 
Република Македонија“ бр 5/2009) и член 21 од Статутот на општина Македонска 
Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр. 4/2005), Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 13.10.2010 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај 
 
 

Член 1 
 

Советот на општина Македонска Каменица  го усвои Годишниот извештај  за 
реализација на годишната програма за учебната 2009/2010 година на ОУ„ Кирил и 
Методиј“ М.Каменица 
 

Член 2 
 

 Годишниот извештај  за реализација на годишната програма за учебната 
2009/2010 година на ОУ„ Кирил и Методиј“ М.Каменица е составен дел на оваа 
Одлука. 

 
 

 
Член 3 

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

Службен гласник на општина М.Каменица 
 
 
 
Бр. 07-1185/1 
13.10.2010 г. 
М.Каменица     Совет на ЕЛС М.Каменица 
       Претседател 
     Драган  Димитровски дипл.руд.инг.с.р. 
 

 
 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), 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 усвојување на Годишен извештај за за 
реализација на годишната програма за учебната 2009/2010 година на СОУ„ МИЛЕ 
ЈАНЕВСКИ “ М.Каменица. 

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

 
 
Бр.08- 1186/1          Градоначалник 
13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

 
 
 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на 
Република Македонија“ бр 5/2009) и член 21 од Статутот на општина Македонска 
Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр. 4/2005), Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 13.10.2010 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишен извештај 
 
 

Член 1 
 

Советот на општина Македонска Каменица  го усвои Годишниот извештај  за 
реализација на годишната програма за учебната 2009/2010 година на СОУ„ МИЛЕ 
ЈАНЕВСКИ “ М.Каменица 
 

Член 2 
 

 Годишниот извештај  за реализација на годишната програма за учебната 
2009/2010 година на СОУ„МИЛЕ ЈАНЕВСКИ ЏИНГАР“ М.Каменица е составен дел на 
оваа Одлука. 

 
 

 
Член 3 
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 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на општина М.Каменица 
 
 
 
Бр. 07-1187/1 
13.10.2010 г. 
М.Каменица     Совет на ЕЛС М.Каменица 
       Претседател 
     Драган  Димитровски дипл.руд.инг.с.р.  
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), 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 Годишната 

програма за работа  за учебната 2010/2011 година на ЈОУДГ„ Бамби“ М.Каменица 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1188/1     Градоначалник 
13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

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

Република Македонија“ бр 5/2009) и член 21 од Статутот на општина Македонска 
Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр. 4/2005), Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 13.10.2010 година донесе: 

 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишна програма 
 
 

Член 1 
 Советот на ЕЛС Македонска Каменица ја усвои Годишната програма за работа  
за учебната 2010/2011 година на ЈОУДГ„ Бамби“ М.Каменица 
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Член 2 
 

 Годишната програма за работа  за учебната 2010/2011 година на ЈОУДГ„Бамби“ 
М.Каменица е составен дел на оваа Одлука. 
 
 

Член 3 
 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен  гласник на општина М.Каменица 
 
 
 
 
 
Бр. 07-1189/1                          Совет на ЕЛС М.Каменица 
13.10.2010 г.       Претседател 
М.Каменица     Драган  Димитровски дипл.руд.инг. с.р. 
 
 

 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), 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  за 

учебната 2010/2011 година на ОУ„ Кирил и Методиј“ М.Каменица 
 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1190/1            Градоначалник 
13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на 
Република Македонија“ бр 5/2009) и член 21 од Статутот на општина Македонска 
Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр. 4/2005), Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 13.10.2010 година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Годишна програма 

 
 

Член 1 
 Советот на ЕЛС Македонска Каменица ја усвои Годишната програма за работа  
за учебната 2010/2011 година на ОУ„ Кирил и Методиј“ М.Каменица 
 
 
 

Член 2 
 

 Годишната програма за работа  за учебната 2010/2011 година на ОУ„Кирил и 
Методиј“ М.Каменица е составен дел на оваа Одлука. 
 
 

Член 3 
 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен  гласник на општина М.Каменица 
 
 
 
 
Бр. 07-1191/1 
13.10.2010 г                             Совет на ЕЛС М.Каменица 
М.Каменица       Претседател 
     Драган  Димитровски дипл.руд.инг. с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), 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 Годишната програма за работа  за 

учебната 2010/2011 година на СОУ„ МИЛЕ ЈАНЕВСКИ ЏИНГАР“ М.Каменица 
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2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 

 
 
Бр.08- 1192/1     Градоначалник 
13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на 
Република Македонија“ бр 5/2009) и член 21 од Статутот на општина Македонска 
Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр. 4/2005), Советот на ЕЛС 
М.Каменица на седницата одржана на ден 13.10.2010 година донесе: 

 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишна програма 
 
 

Член 1 
 Советот на ЕЛС Македонска Каменица ја усвои Годишната програма за работа  
за учебната 2010/2011 година на СОУ„ МИЛЕ ЈАНЕВСКИ ЏИНГАР“ М.Каменица 
 
 
 

Член 2 
 

 Годишната програма за работа  за учебната 2010/2011 година на СОУ„МИЛЕ 
ЈАНЕВСКИ ЏИНГАР“ М.Каменица е составен дел на оваа Одлука. 
 
 

Член 3 
 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен  гласник на општина М.Каменица 
 
 
 
 
Бр. 07-1193/1 
13.10.2010 г          Совет на ЕЛС М.Каменица 
М.Каменица       Претседател 
     Драган  Димитровски дипл.руд.инг. 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 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

 

1.Се прогласува Решението за разрешување и именување на член на УО на 
ЈЗУ Здравен дом Гоце Делчев Делчево 

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

 

 

Бр.08- 1168/1     Градоначалник 

13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 

М.Каменица 

 
 Врз основа на член  135 од Законот за здравствена заштита („ Сл.весник на 
РМ“бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 
67/2009, 88/2010) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“) бр. 
5/2002) Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 13.10.2010 година 
донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За разрешување и именување на член на УО  
 
 

Член 1 
 

 Анета Стојчевска се разрешува од член на УО на ЈЗУ Здравствена установа 
Гоце Делчев Делчево , поради престанок на мандатот. 
 
 

Член 2 
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 За член на УО на ЈЗУ здравствена установа Гоце Делчев  Делчево, Советот на 
ЕЛС Македонска Каменица ја именува Горица Ристовска. 
 
 

Член 3 
 

 Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен  гласник на општина М.Каменица 
 
 
 
 
 
Бр. 07-1169/1          Совет на ЕЛС М.Каменица 
13.10.2010 г.       Претседател 
М.Каменица     Драган  Димитровски дипл.руд.инг. с.р. 
 
 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 

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

 
1.Се прогласува Решението за разрешување и именување на член на УО на 

СОУ „ МИЛЕ ЈАНЕВСКИ ЏИНГАР“ М.Каменица 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1166/1     Градоначалник 
13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

 
 

Врз  основа на член 88 од Законот за средно образование ( „Сл.весник на РМ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96,35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010,116/2010), член 36 од 
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот 
на ЕЛС Македонска Каменица („Сл.гласник на општина Македонска Каменица 
бр.4/2005),Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден 
13.10.2010 година донесе: 
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Р  Е  Ш  Е  Н И Е 
За разрешување и именувањена член на УО 

 
Член 1 

 
 Лилјана Кожинкова се разрешува од член на Училишниот одбор на СОУ „Mиле 
Јаневски Џингар“ М.Каменица. 
 
 

Член 2 
 

 Драган Јовановски, дипл.стоматолог се именува за член на Училишниот одбор 
на СОУ „Миле Јаневски Џингар„ М.Каменица. 
 
 
 

Член 3 
 

Решението  влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен на гласник на општина М.Каменица 
 
 
 
 
Бр.07-1167/1 
13.10.2010 г.     Совет на ЕЛС М.Каменица 
М.Каменица       Претседател 
     Драган  Димитровски дипл.руд.инг. с.р. 
 
 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

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

 
1.Се прогласува Одлуката за неусвојување на барање од фудбалерите на ФК„ 

Каменица-Саса“ М.Каменица 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
Бр.08- 1178/1         Градоначалник 
13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
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 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
РМ “ бр, 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Службен гласник на ЕЛС 
М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 
13.10.2010 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За неусвојување на барање 

 
 

Член 1 
 

 Не се усвојува барањето на фудбалерите на ЗГ ФК Каменица – Саса 
М.Каменица . 
 Барањето е составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на општина М.Каменица. 
 
 
Бр. 07-1179/1 
13.10.2010 г.     Совет на ЕЛС М.Каменица 
М.Каменица       Претседател 
     Драган  Димитровски дипл.руд.инг. с.р. 
 
 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), 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 финансов извештај на КИЦ 

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

Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица. 
 
 
Бр.08- 1170/1     Градоначалник 
13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
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 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
РМ “ бр, 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Службен гласник на ЕЛС 
М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 
13.10.2010 година донесе: 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на финансов извештај 

 
 

Член 1 
 

 Советот на општина Македонска Каменица го усвои Финансовиот извештај на 
КИЦ „Романса“ М.Каменица за потрошени средства по Одлука бр. 07-832 од 
28.06.2010 година за одржување на Каменичко културно лето 2010 година. 
 
 
 

Член 2 
 Финансовиот извештај  на КИЦ„ Романса“ М.Kаменица е составен дел на оваа 
Одлука. 
 
 

Член 3 
 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на општина М.Каменица. 
 
 
 
 
 
Бр. 07-1171/1                        Совет на ЕЛС М.Каменица 
13.10.2010 г.       Претседател 
М.Каменица     Драган  Димитровски дипл.руд.инг.с.р. 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 
 
 

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

1.Се прогласува Одлуката за исплата на парични средства на СРД „Шаран“ 
М.Каменица 

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

 
 
Бр.08- 1162/1     Градоначалник 
13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 
 

 
 
  

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 
13.10.2010 година донесе: 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За исплата на парични средства 

 
 

Член 1 
 

 На СРД „ Шаран“ од Македонска Каменица ќе му се исплатат парични средства 
од  Буџетот на општина Македонска Каменица во висина од 27.000,00 (дваесет и 
седум илјади) денари . 
 Барaњето за исплата на сумата од став 1 на овој член е составен дел на оваа 
Одлука. 
 
  

Член 2 
 
 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на општина М.Каменица. 
 
 
 
Бр. 07-1163/1 
13.10.2010             Совет на ЕЛС М.Каменица 
М.Каменица       Претседател 
            Драган  Димитровски дипл.руд.инг. 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 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), 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 иницијатива за солидарен фонд за 
погребални услуги 

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

 
Бр.08- 1172/1     Градоначалник 
13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски с.р. 
М.Каменица 

 
 
 

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на 
општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана 
на ден 13.10.2010 година донесе: 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на иницијатива 

 
Член 1 

 Се усвојува иницијативата (барањето) на ЈП „ Камена Река“ за издвојување на 
60,00 (шеесет) денари месечно  по домакинство како солидарен фонд за погребални 
услуги. 
 

 
Член 2 
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 Со  лицата кои ќе сакаат да уплаќаат во солидарниот фонд, ќе биде склучена 
Спогодба , со која ќе бидат регулирани правата и обврските  на давателот на   – ЈП „ 
Камена Река“ М.Каменица и корисниците – граѓаните на Македонска Каменица на 
погребалните услуги. 
 
  

Член 2 
 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на општина М.Каменица. 
 
 
 
 
 
Бр. 07-1173/1           Совет на ЕЛС М.Каменица 
13.10.2010 г        Претседател 
М.Каменица     Драган  Димитровски дипл.руд.инг. с.р. 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина 
М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука 

 

1.Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за јавна 
чистота 

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

 
Бр.08- 1164/1     Градоначалник 
13.10.2010 г.              М-р Дарко  Митевски 
М.Каменица 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавна чистота (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 111/08, 64/09 и 88/2010), член 36 од Законот за локална 
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самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ број 5/2002) и член 21 од 

Статутот на општина Македонска Каменица (“Службен гласник на општина 

Македонска Каменица“ број 4/2005), Советот на општината Македонска Каменица на 

седницата одржана на ден 13. 10. 2010 година донесе 

 
                                                                                                 

О Д Л У К А  
за измена и дополнување на Одлуката за Јавна чистота 

 

Член 1 

 Во Одлуката за Јавна чистота Службен гласник на општината број 07-401/1 од 

15.03.2010 година во членот 5 по зборовите „јавната чистота“ се додаваат зборовите 

„на јавните површини“.  

 

Член 2 

 Во членот 9 став 2 зборовите „куќниот совет “ се бришаат а  на ниво место се 

додаваат  зборовите „заедниците на сопствениците на станови“. 

 

Член 3 

 Во членот 12 став 1 алинеа 9 и алинеа 12 се бришаат. Алинеа 10 станува 

алинеа 9, алинеа 11 станува алинеа 10 и алинеите 13, 14, 15, ......  30,  стануваат 

алинеа 12, 13, 14, ...... 28.  

Член 4 

 Во членот 18 став 1 после зборовите „од улиците “се става запирка и се 

додаваат зборовите „тротоарите и локалните патишта“.  

 

Член 5  

 Во членот 24 по став 2   се додава нов став 3 кој гласи: 

 „Градската депонија на Луковички рид претставува и депонија за градежен шут“ 

 

Член 6 

 Во член 29 став 1 место бројот „12“ се става бројот „5“ а во ставот 2 на место 

зборовите „12 алинеа 2 “ се ставаат зборовите „ 18 став 1 и 2 “. 

 

Член 7 
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 Во членот 31 зборовите „во мандатна постапка“ се бришаат и после зборот “14“ 

се става запирка и се додаваат зборовите „15 став 1 и 2 и член 16“. 

 

Член 8 

 Членот 33 се менува и гласи : 

 „Кога Општинскиот комунален инспектор, ќе утврди дека е сторен прекршок по 

членовите 29 став 1 и 2,  30 и 32 став 1 од оваа Одлука ќе се покрене барање за 

поведување на прекршочна постапка до надлежен суд“. 

 

Член 9 

 Членот 34 се менува и гласи: 

 „Кога Општинскиот комунален инспектор и комуналниот редар ќе утврдат дека 

е сторен прекршок од член 29 став 3, член 31и член 32 став 2 од оваа Одлука, 

Општинскиот комунален инспектор ќе поднесе барање за поведување на прекршочна 

постапка пред Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за 

транспорт и врски.  

 Доколку сторителот на прекршокот е малолетник, се постапува согласно 

Законот за малолетничка правда“.  

 

Член 10 

 Членот 35 се менува и гласи: 

 „За прекршок од членовите 33 и 34 од оваа Одлука, Општинскиот комунален 

инспектор пред поднесувањето на Барањето за поведување на прекршочна постапка 

пред надлежниот суд или пред Комисијата за одлучување по прекршоци во 

Министерството за транспорт и врски на сторителот на прекршокот ќе му предложат 

постапка за порамнување.  

 Кога Општинскиот комунален инспектор ќе се констатира прекршок по член 33 и 

34 од оваа Одлука составува Записник во кои се забележуваат битните елементи на 

прекршокот, времето, начинот и местото  на сторување на прекршокот, описот на 

дејствието на прекршокот и лицата затекнатаи на самото место. Ако сторителот го 

признае прекршокот службеното лице ќе му издаде платен налог заради наплата на 

глоба за прекршокот. 

 Со потпишувањето на платниот на платниот налог се смета дека сторителот на 

прекршокот се согласува да ја плати изречената глоба. Сторителот на прекршокот е 

должен да ја плати глобата во рок од 8 дена од денот на приемот на платниот налог. 

 Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од 8 дена, ќе плати 50% од глобата.  
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 Доколку сторителот на прекршокот одбие да се потпише на платниот налог, 

Општинскиот комунален инспектор ќе евидентира дека лицето одбива да потпише и 

истиот ќе се потпише со цело име и презиме. 

 Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот даден во платниот 

налог, инспекторот поднесува Барање за поведување на прекршочна постапка пред 

надлежен суд односно пред Комисија за одлучување по прекршоци во Министерството 

за транспорт и врски. 

 Општинскиот комунален инспектор е должен да води евиденција за 

прекршочните постапки за порамнување. 

 

 

Член 11 

 Член 36 се менува и гласи: 

 „ Општинскиот комунален инспектор, односно комунален редар може да му 

предлжат на сторителот на прекршокот, надминувањето на последиците од 

прекршокот да се стори со вршење на општокорисна работа во траење од најмалку 24 

работни часа. 

 Доколку сторителот на прекршокот прифати да врши општокорисна работа е 

должен да ја изврши во рок од 30 дена од денот на упатувањето, а во рок од три дена 

по извршувањето да достави потврда за извршена општокорисна работа до 

инспекторот односно редарот, зависно кој го упатил на извршување на општокорисна 

работа. 

 Доколку сторителот на прекршокот прифати да додели средства за вршење на 

општокорисна работа е должен истите да ги додели во рок од 30 дена од денот на 

прифаќањето а во рок од 3 дена од денот на доделувањето на средствата да достави 

доказ до инспекторот. 

 Доколку сторителот на прекршокот не достави потврда за извршена 

општокорисна работа или не додели средства за општокорисна работа во дадениот 

рок, Општинскиот комунален инспектор ќе му поднесе Барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежен суд. 

 Вредноста на општокорисната работа за еден час изнесува најмалку 50,00 

денари а најмногу 125,00 денари, во зависност од видот и сложеноста на 

општокорисната работа. 

 Јавното претпријатие е должно да води регистар за вршење на општокорисната 

работа.  “ 
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 Член 12 

 Член 40 се менува и гласи: 

 „ Средствата од постапките за порамнување како и средстната од глобите 

изречени  во прекршочна постапка поведени по Барање на Општинскиот комунален 

инспектор се приход на општината. “ 

 

 

Член 13 

 

 Оваа Одлука  влегуваа во сила со денот на донесувањето и  ќе се објави во 

Службен гласник на Општината.  

 

Бр.07-1165/1 
13.10.2010 г                                       Совет на ЕЛС М.Каменица 
М.Каменица                    Претседател,  
                        Драган Димитровски  дипл. руд.инг. с.р. 
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