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Vrz osnova na ~len 7 i 36,stav 1 , to~ka 1 od Zakonot za lokalna samouprava /,,Slu`ben Vesnik na 

RM” broj 05/2002/, a vo soglasnsot so ~len 95 i 96 od Statutot na Op{tina Мavrovo и Rostu{a 
/,,Slu`ben Glasnik na Op{tina Mavrovo i Rostu{a” broj 03/2006/, Sovetot na Op{tina Mavrovo i 
Rostu{a na sednicata odr`ana na den 31.07.2008 godina go donese sledniot   

 
 

STATUT NA OP[TINA MAVROVO I ROSTU[A 
/,,Slu`ben glasnik na Op{tina Mavrovo i Rostu{a  broj 06/2008 

 
 Vo GLAVA I. Op{ti odredbi se vr{at slednite izmeni i dopolnuvawa:   

*^len  1 
* Op{tinata Mavrovo i Rostu{a (vo ponatamo{niot tekst: op{tinata) e edinica na 

lokalnata samouprava, vo koja gra|anite go ostvaruvaat pravoto na lokalnata samouprava. 
           * Pravoto na lokalnata samouprava se ostvaruva preku prestavnici vo organite na 
op{tinata i neposredno u~estvo vo odlu~uvaweto. 
 

*^len  2 
            * Gra|anite  na Republika Makeodnija koi imaat postojano mesto na `iveewe na podra~jeto 
na Op{tinata se `iteli na Op{tina Mavrovo i Rostu{a. 

Општината Mavrovo i Rostu{a е основана и нејзиното подрачје е утврдено со Законот за 

територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија („Службен весник 

на РМ„ бр. 55/04). 
* Op{tinata Mavrovo i Rostu{a gi opfa}a podra~jata na naselenite mesta: Axievci, 

Beli~ica, Bibaj, Bitu{e, Bogdevo, Boletin, Velebrdo, Volkovija, Vidu{e, Vrben, Vrbjani, 
Gali~nik, Grekaj, Duf, @irovnica, @u`we, Jan~e, Ki~inica, Krakornica, Leunovo, Lazaropole, 
Mavrovi Anovi, Mavrovo, Nivi{te, Ni}iforovo, Nistrovo, Ni~pur, Novo Selo, Or}u{e, 
Prisojnica, Rosoki, Rostu{a, Ribnica, Selce, Sence, Skudriwe, Sretkovo, Su{ica , Tanu{e, 
Trebi{te, Treson~e i Cerovo. 

 
*^len  3  

            * Op{tinata e pravno lice. 
 

*^len  4  
         * Sedi{teto na Op{tinata e vo s. Rostu{e. 
 

*^len  5 
         * Op{tinata ima pravo na sopstvenost na stvari, pari~ni sredstva i prava. 
 

^len  6  
          *Op{tinata ima grb i zname.  
          * Grbot na Op{tina Mavrovo i Rostu{a e vo oblik na {tit vo ~ija osnova vo gorniot del se 
prestaveni planinski vrvovi so najvisokiot planinski vrv Golem Korab, koi go prestavuvaat 
planinskiot karakter na op{tinata, zelenata boja go simbolizira prirodnoto bogatstvo na 
op{tinata so {umi i pasi{ta, vo sredinata ima skija~ka pateka, koja go simbolizira zimskiot 
turizam vo op{tinata i re~en tek, koj ja simbolizira rekata Radika i vo dolniot del se prika`ani 
mostot Elen Skok koj go simbolizira bogatoto kulturno istorisko nasledstvo, simbol na 
graditelska tradicija i so`ivot na razli~nite entiteti, turbinata go  

simbolizira hidro-eнергетски пotencijal na op{tinata i sinata boja go simbolizira Mavrovskoto 
Ezero.   

 *Znameto na Op{tina Mavrovo i Rostu{a e podeleno na dve identi~ni polovini, koi gi 

prestavuvaat dvete zdru`eni op{tini Mavrovo i Rostu{a, gornata polovina e so bela boja, koja gi 
simbolizira snegovite na planiskite vrvovi koi se rasprostraneti niz op{tinata, a dolnata 
polovina e so sina boja koja go simbolizira bogastvoto so vodi vo op{tinata, na gorniot i dolniot 
del se rasporedeni 42 zvezdi, koi gi simboliziraat 42-te naseleni mesta na op{tinata, a voedno go 
simboliziraat so`ivotot i zaedni{tvoto, sinata boja na zvezdite ja simbolizira vistinata i 
mo}ta, dodeka `oltata boja na zvezdite ja simbolizira ~esta i lojalnosta. Vo sredinata na znameto 
e vtisnat grbot na op{tinata.Odnosot na {irinata i dol`inata na znameto e eden sprema dva.   

 
^len  7  

           * Op{tinata ima pe~at so trkalezna forma so pre~nik od 3,2 santimetri, vo ~ija sredina se 
nao|a grbot na op{tinata, koj }e se utrvrdi so posebna odluka i na ~ii rabovi e ispi{ano so tekst 
na makedonski jazik i na negovoto kirilisko pismo i na trurski jazik i negovoto latinsko pismo 
se ispi{ani zborovite: REPUBLIKA MAKEDONIJA”  OP[TINA MAVROVO I ROSTU[A. 

 
 



 2 

^len  8 
            * Op{tinata ima svoj {tembil. 
            * [tembilot  ima forma na pravilen ~etiriagolnik vo koj e ispi{an sledniot tekst: Vo 
prviot red ima natpis: “REPUBLIKA MAKEDONIJA”, vo vtoriot red: „OP[TINA 
MAVROVO I ROSTU[A”, vo tretiot red ima natpis “Br.______, vo ~etvrtiot red ima natpis: 
_____, 200___ godina i vo petiot red ima natpis ”ROSTU[A”.  
             Sodr`inata na [tembilot e ispi{ana dvojazi~no na makedonski jazik i negovoto kirilsko 
pismo i turski jazik i na negovoto latinsko pismo.  
 

* ^len  9  
Op{tinata ima svoj praznik. 

            Praznik na Op{tinata e 4-ти МАЈ. 
 

^len 10  
          * Op{tinata mo`e so odluka donesena od strana na Sovetot na op{tinata da se zdru`uva so 
zdu`enija vo soglasnost so zakon, a zaradi za{tita i unapreduvawe na zaedni~kite interesi. 
         * Op{tinata zaradi ostvaruvawe na zaedni~kite interesi i vr{ewe na zaedni~ki raboti od 
nivna nadle`nost mo`e so drugi op{tini od Republikata da zdru`uva sredstva i da formira 
zaedni~ki javni slu`bi vo soglasnost so zakon.  
         * Op{tinata mo`e da sorabotuva i so edinici na lokalna samouprava na drugi zemji, kako i so 
me|unarodni organizacii na lokalnite zaednici kako i da ~lenuva vo me|unarodni organizacii na 
lokalnite vlasti.  
 

^len  11 
         * Op{tinata mo`e so poodelni gradovi vo zemjata i vo stranstvo so koi vospostavuva 
sorabotka da gi proglasuva za bratski op{tini i gradovi na Op{tina Mavrovo i Rostu{a.  
  

 Член 12 

Со овој статут на Општината Mavrovo i Rostu{a (во натамошниот текст: Општината), во 

согласност со закон, се уредуваат:  
- op{ti odredbi; 

-*nadle`nostи na op{tinata; 

- организацијата и работата на органите на Општината;  

- организацијата и работењето на комисиите на Советот на Општината; 
*op{tinska administracija;  
*akti na op{tinata; 

- вршењето на работите согласно начелото на супсидијарност;  
- начинот на информирање на граѓаните и слободниот пристап до информации од јавен 

карактер;  

- случаите на исклучување на јавноста од седниците на Советот на Општината;  
- начинот и постапката за доставување претставки и предлози за работата на органите 

на Општината и постапување по нив;  

- начинот на организирање јавни трибини, спроведување анкети и прибирање предлози 

од граѓаните;  

- начинот на објавувањето на прописите на Советот; 

- начинот на извршување на обврските од областа на одбраната во воена состојба; 

- месната самоуправа; 

*начинот и постапката за утврдување i upotreba на грбот и знамето     

  на Општината; 
* za{tita na op{tinata; 
* slu`bena upotreba na jazicite i pismata vo op{tinata; 
- postapka za izmeni i dopolnuvawa na Statutot na op{tinata 

- preodni i zavr{ni odredbi  
 

Член 13 

Определени прашања сврзани со остварувањето на надлежностите, процедурите за 

работа и одлучување во Советот на Општината, поблиску се уредуваат со деловник на Советот на 

Општината (во натамошниот текст: деловник). 

Деловникот го донесува Советот на Општината (во натамошниот текст: Совет), со 

мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот. 
 

*Se dodava nova glava: II. Nadle`nostи na Op{tinata 
 

^len  14  
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               *Op{tinata samostojno, vo ramkite na zakonot i ovoj Statut gi ureduva i vr{i rabotite 
od javen interes od lokalno zna~ewe, utvrdeni so zakonot za lokalna  samouprava ili drug zakon i 
rabotite koi ne se isklu~eni od nejzinata nadel`nost ili ne se vo nadle`nost na dr`avnata vlast. 
 

^len  15 
*Op{tinata e nadle`na za vr{ewe na slednite raboti: 

1.Urbanisti~ko (urbano i ruralno) planirawe, izdavawe na  odobrenija za gradewe na 
objekti od lokalno zna~ewe utvrdeni so zakon, ureduvawe na prostorot i ureduvawe na grade`noto 
zemji{te; 

2.Za{tita na `ivotnata sredina i prirodata, vo smisla na prezemawe na merki za za{tita 
i spre~uvawe od zagaduvawe na vodata, vozduhot, zemji{teto, za{tita na prirodata, za{tita od 
bu~ava i nejonizira~ko zra~ewe; 

 3.Lokalen ekonomski razvoj, vo smisla na planirawe na lokalniot ekonomski razvoj, 
utvrduvawe na razvojni i strukturni prioriteti, vodewe na lokalna ekonomska politika, 
poddr{ka na razvoj na mali i sredni  pretprijatija i na pretpriemni{tvoto na lokalno nivo i vo 
toj kontekst u~estvo vo vospostavuvaweto i razvojot na lokalnata mre`a na institucii i agencii i 
promovirawe na partnerstvo; 

  4.Komunalni dejnosti, vo smisla na snabduvawe so voda za piewe, isporaka na tehnolo{ka voda, 
odveduvawe i pre~istuvawe na otpadni vodi, odveduvawe i tretman na atmosferski vodi, javno 
osvetluvawe, odr`uvawe na javna ~istota, sobirawe, transportirawe i postapuvawe so komunalen 
cvrst i tehnolo{ki otpad, ureduvawe i organizirawe na javniot lokalen prevoz na patnici, 
odr`uvawe na grobovite, grobi{tata i davawe pogrebalni uslugi, izgradba, odr`uvawe, 
rekonstrukcija i za{tita na lokalnite pati{ta i ulici i drugi infrastrukturni objekti, 
regulirawe na re`imot na soobra}ajot, izgradba i odr`uvawe na uli~na soobra}ajna 
signalizacija, izgradba i odr`uvawe na javen prostor za  parkirawe, odstranuvawe na nepropisno 
parkirani vozila, odstranuvawe na havarisani vozila od javnite povr{ini, izgradba i odr`uvawe 
na pazari, ~istewe na oxacite, odr`uvawe i koristewe na parkovi, zelenilo, park-{umi i 
rekreativni povr{ini, regulacija, odr`uvawe i koristewe na re~nite korita vo urbanizirani 
delovi, opredeluvawe na imiwa na ulici, plo{tadi i drugi infrastrukturni objekti; 

 5.Kultura, vo smisla na institucionalna i finansiska podr{ka na kulturnite ustanovi i 
proekti, neguvawe na folklorot, obi~aite, starite zanaeti i sli~ni kulturni vrednosti, 
organizirawe na kulturni manifestacii, pottiknuvawe na raznovidni specifi~ni formi na 
tvore{tvo. 

 6.Sport i rekreacija, vo smisla na razvoj na masoven sport i rekreativni aktivnosti, 
organizirawe na sportski priredbi i manifestacii, odr`uvawe i izgradba na objekti za sport, 
kako i poddr{ka na sportski sojuzi; 

 7.Socijalna za{tita i za{tita na deca, vo smisla na finansirawe, investicii, odr`uvawe i 
sopstvenost na detski gradinki i domovi za stari, ostvaruvawe na socijalna gri`a za invalidni 
lica, deca bez roditeli i roditelska gri`a so vospitno-socijalni problemi, so posebni potrebi, 
od ednoroditelski semejstva kako i deca od ulica, lica izlo`eni na socijalen rizik, zasegnati so 
zloupotreba na droga i alkohol, podigawe na svesta na naselenieto, domuvawe na lica so socijalen 
rizik, ostvaruvawe na pravo i vospituvawe na deca od predu~ili{na vozrast; 

 8.Obrazovanie, vo smisla na osnovawe, finansirawe i administrirawe na osnovni i sredni 
u~ili{ta vo sorabotka so centralnata vlast, vo soglasnost so zakon, kako i organizirawe na 
prevoz i ishrana na u~enici i nivno smestuvawe vo u~eni~ki domovi; 

 9.Zdravstvena za{tita, vo smisla na upravuvawe so mre`ata na javni zdravstveni organizacii 
i objekti od primarna zdravstvena za{tita vo koi op{tinata e zastapena vo site odbori na site 
zdravstveni organizacii vo javna sopstvenost, zdravstveno vospituvawe, unapreduvawe  na  
zdravjeto, preventivni aktivnosti, za{tita na zdravjeto na rabotnicite  i  za{tita pri rabota, 
zdravstven nadzor na `ivotnata sredina, nadzor nad zaraznite bolesti, pomo{ na pacienti so 
specijalni potrebi i drugi oblasti opredeleni so zakon. 

 10.Sproveduvawe na podgotovki i prezemawe merki na za{tita i spasuvawe na gra|anite i 
materijalnite dobra od voeni razurnuvawa, prirodni nepogodi i drugi nesre}i i od posledicite 
predizvikani od niv; 

 11.Protivpo`arna za{tita vr{ena od teritorijalnata protivpo`arna edinica; 

 12.Nadzor nad vr{eweto na raboti od nadle`nost na op{tinata; 

 13.Drugi raboti opredeleni so zakon. 
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*^len  16 

  Rabotite od ~lenot 15 na ovoj Statut, se ureduvaat so propisi na Sovetot na op{tinata, vo 
soglasnost so postapkite i standardite utvrdeni so zakon. 

   Rabotite od ~lenot 26 na ovoj Statut, koi zadol`itelno }e gi izvr{uva op{tinata }e 
bidat opredeleni so posebni zakoni. 

*^len  17 

  Rabotite koi ne se isklu~eni od nadle`nost na op{tinata ili ne se vo nadle`nost na 
organite na dr`avnata vlast se opredeluvaat so odluka na Sovetot na op{tinata. 

  So odlukata od stav 1 na ovoj ~len se ureduva na~inot i postapkata za vr{ewe na tie 
raboti.   

III. Организација и работење на органите на Општината 
 

1. Совет  
а) Конституирање 

Член 18 

Конституирањето на Советот, се врши со верификација на мандатот на членовите на Советот 
избрани на начин утврден со закон и со давање и потпишување на свечаната изјава со содржина утврдена со 

закон. 
Верификацијата на мандатите на членовите на Советот се врши на првата конститутивна седница 

на Советот, по предлог на Комисија за прашања на верификација, избори и именувања што се формира на 

почетокот на седницата од редот на новоизбраните членови на Советот. 

Верификацијата на мандатите на членовите на Советот кои не биле присутни на првата седница на 

Советот, ја врши Советот на првата седница на која што тие ќе присуствуваат. 
 

Член 19 
Постапката за верификација на мандатите на членовите на Советот поблиску се уредува со 

Деловникот.  
 

б) Права и должности на членовите на Советот  
 

Член 20 

Членот на Советот има права и должности утврдени со закон и со овој Статут. 
Членот на Советот се стекнува со своите права и должности по верификацијата на мандатот. 
 

Член 21 

Членот на Советот има право и должност:  

- да предлага претресување на прашања, појави и состојби што се од локално значење, како и од 

значење за граѓаните во Општината; 

- да дава иницијативи за донесување на одлуки и други акти од надлежност на Советот, како и да 
предлага амандмани, на начин и по постапка предвидени во Деловникот; 

- да бара од администрацијата на Општината (во натамошниот текст: администрација), како и од 

јавните служби, установи и претпријатија и од други институции, основани од Општината, 
податоци и други информации за прашања од нивниот делокруг, а што му се потребни за 

неговата работа во Советот; 
- да бара  и добие стручна помош во изработувањето на предлози што тој му ги поднесува на 

Советот, во поставувањето на советнички прашања и во вршењето на други работи што му ги 
доверил Советот, односно комисија во која членува; 

- да ги чува како тајна податоците, кои се класифицирани како такви, што ќе ги дознае на 

седница на Советот или на комисија. 
 

Член 22 
Членот на Советот има право да присуствува и учествува во работата на седница на комисија на 

Советот, иако не е член на комисијата, но без право на одлучување. 
 

Член 23 
Членот на Советот кој од оправдани причини е спречен да присуствува на седници на Советот и на 

комисија чиј член е, должен е за тоа благовремено да го извести претседателот на Советот и претседателот 

на комисијата. 
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Членот на Советот кој од оправдани причини подолго време е спречен да присуствува на седници 
на Советот и на комисија чиј член е, има право да побара од Советот одобрение за  отсуствување од 

седниците.  

По барањето од ставот 2 на овој член, Советот одлучува без претрес. 

^len 24 

^lenovite na Sovetot davaat i potpi{uvaat sve~ena izjava koja glasi:  

Jas (ime i prezime) sve~eno izjavuvam deka pravata i dol`nostite na ~len na Sovetot }e gi 
vr{am sovesno i deka pri nivnoto vr{ewe }e gi po~ituvam Ustavot, zakonot, propisite na Sovetot 
i deka }e go {titam ustavniot poredok na Republika Makedonija”. 

*v) Nadle`nosti na Sovetot 

^len  25 

Sovetot na Op{tinata gi vr{i slednite raboti: 

1. Donesuva Statut na op{tinata; 

2. Donesuva Delovnik na Sovetot;  
3. Donesuva Programa za rabota;  
4. Donesuva Buxet na op{tinata i Godi{na smetka na op{tinata; 
5. Ja utvrduva visinata na stapkite na danocite i visinata na nadomestocite i taksite;  
6. Donesuva Generalen urbanisti~ki plan;   
7. Donesuva detalen urbanisti~ki plan i urbanisti~ki dokumentacii za naselenite mesta 

vo op{tinata;  
8. Donesuva Programa za ureduvawe na grade`no zemji{te; 
9. Donesuva Programa za ureduvawe na soobra}ajnata signalizacija;  
10. Donesuva Odluka za regulirawe na re`imot na soobra}ajot;  
11. Donesuva propisi od oblasta na za{titata na `ivotnata sredina i prirodata, 

lokalniot ekonomski razvoj, kulturata, sportot i rekreacijata, socijalnata za{tita i 
za{tita na decata, obrazovanieto, zdrastvenata za{tita, protivpo`arnata za{tita, vo 
ramkite na nadle`nosta opredelena so poseben zakon ili vo soglasnost so nacionalna 
programa, vo koja }e se obezbedat merki za za{tita na naselenieto od 
denacionalizacija i asimilacija;  

12. Donesuva Programa za izgradba,  odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici;  
13. Donesuva Programa za javno osvetluvawe;  
14. Donesuva Programa za izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni vodovodi;                       
15. Donesuva Programa za javna ~istota;   
16. Donesuva Programa za odr`uvawe i koristewe na parkovite i drugite povr{ini od 

lokalno zna~ewe;   
17. Donesuva Programa za odr`uvawe na grobi{tata;   
18. Donesuva Programa za odr`uvawe i koristewe na rekite vo urbaniziranite podra~ja;    
19. Donesuva Odluka za javna ~istota;   
20. Donesuva Odluka za na~inot na prevoz vo gradskiot i prigradskiot soobra}aj;  
21. Donesuva Odluka za odr`uvawe i koristewe na javnite pazari{ta;   
22. Donesuva Odluka za odr`uvawe i koristewe na grobi{tata;    
23. Go ureduva na~inot na ~istewe na oxacite;  

 
24. Go ureduva odr`uvaweto na javniot prostor za parkirawe i na~inot na negovo 

koristewe;  
25. Opredeluva imiwa na ulici, plo{tadi, mostovi i drugi infrastrukturni objekti od 

lokalno zna~ewe;   
26. Ja ureduva organizacijata, delokrugot i na~inot na izvr{uvawe na zada~ite na 

op{tinskata administracija na predlog na Gradona~alnikot;  
27. Osnova javni slu`bi i vr{i nadzor nad nivnata rabota;    
28. Imenuva ~lenovi vo upravni odbori na javnite slu`bi, koi gi osniva;    
29. Usvojuva programi za rabota i finansiski planovi za finansirawe na javnite slu`bi, 

koi gi osnivala;  
30. Odlu~uva za davawe dozvoli za vr{ewe dejnost od javen interes od lokalno zna~ewe, vo 

soglasnost so zakon;   
31. Gi usvojuva izve{taite za rabotata i godi{nite smetki na javnite slu`bi, koi gi 

osnivala;  
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32. Odlu~uva za na~inot na raspolagawe so sopstvenosta na op{tinata;   
33. Odlu~uva za na~inot na vr{ewe na finansiska kontrola na Buxetot na op{tinata, vo 

solgasnost so zakon;   
34. Go razgleduva i usvojuva godi{niot izve{taj za javna bezbednost na podra~jeto na 

op{tinata, koj go dostavuva do Ministerot za vnatre{ni raboti i Narodniot 
Pravobranitel;   

35. Mo`e da dava preporaki na rakovodnoto lice na podra~nata edinica na 
Ministerstvoto za vnatre{ni raboti od oblasta na javnata bezbednost i bezbednost vo 
soobra}ajot;   

36. Izbira i razre{uva pretsedatel na Sovetot;   
37. Formira postojani i povremeni komisii;   
38. Vr{i oddelni ovlastuvawa vo soglasnost so zakon vrz dobrata od op{ta upotreba i vrz 

prirodnite bogatstva na podra~jeto na op{tinata;   
39. Vostanovuva op{tinski priznanija i nagradi;   
40. Dava mislewe po predlog zakonite koi se odnesuvaat na op{tinata;  
41.  Vr{i i drugi izbori i imenuvawa od svoja nadle`nost;   
42. Donesuva drugi odluki za rabotite od svoja nadle`nost;  
43. Vr{i i drugi raboti.  

 

g) Претседател на Советот  
 

Член 26 
Претседателот на Советот го избира Советот со јавно гласање, со мнозинство гласови од вкупниот 

број  членовите на Советот. 

Предлог за претседател на Советот може да даде секој член на Советот. 

Изборот на претседател на Советот може да се изврши и со тајно гласање, доколку за таков предлог 
на член на Советот одлучи Советот со мнозинство од присутните членови на Советот. 

Постапката за избор на претседател на Советот со тајно гласање се уредува со Деловникот. 

e) Начин на работа 
Член 27 

Советот работи на редовни седници, а по потреба може да одржува свечени и вонредни седници. 
 

Член 28 

Денот, часот и местото на одржување на редовна седницата на Советот, како и предлогот на 

дневниот ред по кој ќе се работи на седницата се објавуваат на огласна табла  на Општината.  
Претседателот на Советот може да одлучи денот, часот и местото на одржување на седницата на 

Советот, како и предлогот на дневниот ред да се објават во средствата за јавно информирање. 
 

Член 29 

Советот одржува свечени седници за одбележување на значајни историски настани, а може да 

одржува свечени седници и за ислушување на говори на наши и странски државници, претставници на 

меѓународни организации и истакнати граѓани на странски држави како гости на Општината. 
 

Член 30 
Вонредна седница се свикува за прашања од значење за безбедноста и сигурноста на граѓаните и во 

случаи на вонредни околности. 

Вонредна седница на Советот свикува претседателот на Советот по сопствена иницијатива или на 

барање од најмалку 1/3 од членовите на Советот или на предлог на градоначалникот. 
Поканата за вонредна седница заедно со предлогот на дневен ред на членовите на Советот им се 

доставува на најбрз можен начин. 

Пред отпочнувањето со работа на седницата, членовите на Советот гласаат за оправданоста на 

причините за свикување на вонредна седница, без претрес  и со мнозинство од присутните членови на 

Советот.  
 

 

Член 31 
Во случај на спреченост или отсутност на претседателот на Советот, на седницата претседава 

најстариот член на Советот.  
 

 

Член 32 

Советот може да одлучи со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот, гласањето по 
определени прашања да биде тајно. 
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Член 33 

Свикувањето на седниците на Советот, утврдувањето на дневниот ред, текот на седницата, 

записниците, постапката за донесување на акти и други прашања сврзани со работата на Советот, поблиску 
се уредуваат со Деловникот. 

 
2. Градоначалник  

Член 34 
Градоначалникот ги врши своите надлежностите во рамките утврдени со закон и овој Статут. 
Vo izvr{uvawe na nadle`nostite na op{tinata, Gradona~alnikot:  
1. ja prestavuva i zastapuva op{tinata; 
2. ja kontrolira zakonistosta na propisite na sovetot; 
3. gi objavuva propisite vo slu`benoto glasilo na op{tinata; 
4. go obezbeduva izvr{uvaweto na odlukite na sovetot; 
5. go obezbeduva izvr{uvawto na rabotite koi so zakon i se delegirani na op{tinata; 
6. do sovetot dava inicijativi i predlozi za donesuvawe na propisi; 
7. go predlaga buxetot i godi{nata smetka na buxetot na op{tinata; 
8. go izvr{uva buxetot na op{tinata; 
9. izbira direktori na javni slu`bi koi gi osnivala op{tinata po pat na konkurs; 
10. redovno go izvestuva sovetot za izvr{uvawe na svoite nadle`nosti vo soglasnost so 

statutot na op{tinata; 
11. re{ava upravni raboti za prava, obvrski i interesi na pravni i fizi~ki lica. Za 

izvr{uvawe na ovaa nadle`nost gradona~alnikot mo`e da ovlasti rakovoden 
slu`benik da ja vodi postapkata i da re{ava vo upravni raboti, kako i da potpi{uva 
akti; 

12. dava predlog do sovetot za donesuvawe na Odluka za organizirawe na op{tinskata 
administracija; 

13. donesuva pravilnik za sistematizacija na rabotnite mesta na op{tinskata 
administracija; 

14. rakovodi so op{tinskata administracija; 
15. odlu~uva za vrabotuvawe, pravata, dol`nostite i odgovornostite na vrabotenite, 

dokolku poinaku ne e opredeleno so drug zakon. 
 

                                                              Член 35 

Градоначалникот присуствува и учeствува во работата на седниците на Советот, а по потреба и на 

седниците на комисиите на Советот и посебните тела на Општината, без право на одлучување. 
Градоначалникот може да определи и свои претставници кои присуствуваат и учествуваат во 

работата на седниците на Советот, неговите комисии и посебните тела на Општината. 
 

Член 36 

Градоначалникот, по барање на Советот, по сопствена иницијатива, го известува Советот за 

извршување поодделни работи од негова надлежност.  
 

Член 37 

 Градоначалникот обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на 

сопственоста на Општината. 
 Градоначалникот управува со сопственоста на Општината во јавен интерес и како добар домаќин. 

 Градоначалникот е должен, во управувањето со сопственоста на Општината, да презема мерки и да 

го обезбедува користењето, одржувањето и заштитата на сопственоста на Општината во согласност со 
закон. 

Член 38 
Градоначалникот соработува со градоначалниците на другите општини по прашања од заеднички 

интерес од надлежност на општините.  
 

 

Член 39 
Градоначалникот со решение определува член на Советот кој ќе го заменува за време на 

спреченост или отсуство. 

Решението од став 1 на овој член градоначалникот го донесува во рок од 30 дена од денот на 

преземањето на функцијата. 

Решението од став 1 на овој член се објавува во Службен гласник на Општина Mavrovo i 
Rostu{a. 

За настапувањето на спреченоста или отсуството, градоначалникот го известува претседателот на 
Советот и членот на Советот кој ќе го заменува. 
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3. Посебни тела на Општината 
 

а) Комисија за односи меѓу заедницитe 
 

Член 40 

Во Општината се формира Комисија за односи меѓу заедниците (во натамошниот текст: Комисија).  
Комисијата ја сочинуваат по (1) еден претставник на заедниците кои се  застапени во Општината, 

со мандат од 4 (четири) години. 

Членовите на Комисијата не може да се избираат од редот на членовите на Советот. 
 

Член 41 

Одлука за формирање на Комисијата донесува Советот, на предлог на Комисијата за прашања на 
верификација, избори и именувања. 

Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања го составува предлогот од став 1 на 

овој член по претходно добиени предлози на политичките партии застапени во Советот.  
 

Член 42 

Комисијата од редот на своите членови избира претседател, со мнозинство гласови од вкупниот 

број членови на Комисијата, со јавно гласање. 

Член 43 

Комисијата работи на седници.  

Седниците ги свикува  и со нив раководи претседателот на Комисијата. 

Комисијата може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број 

членови на Комисијата. 

Комисијата одлучува со мнозинството од вкупниот број членови на Комисијата. 

На седниците на Комисијата може да присуствуваат и учествуваат во работата, градоначалникот на 
Општината и претседателот на Советот, без право на одлучување 

  

б) Совет за заштита на потрошувачите 
 

Член 44 

Во Општината се формира Совет за заштита на потрошувачите. 
Советот за заштита на потрошувачите е составен до 10 членови, претставници на поголемите групи 

на корисници на јавните услуги во општината. 

Членовите на Советот за заштита на потрошувачите не може да се избираат од редот на членовите 

на Советот на Општината. 
 

Член 45 

Одлука за формирање на Советот за заштита на потрошувачите донесува Советот на Општината, на 
предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања. 

Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања го составува предлогот од став 1 на 

овој член по претходно добиени предлози на облиците на месна самоуправа во во Општината. 

Член 46 

Советот за заштита на потрошувачите од редот на своите членови избира претседател, со 

мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот за заштита на потрошувачите, со јавно гласање. 

Член 47 

Советот за заштита на потрошувачите работи на седници.  

Седниците по правило се јавни. 

Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Советот за заштита на потрошувачите. 
Советот за заштита на потрошувачите може да работи ако на седницата присуствуваат 

мнозинството од вкупниот број членови на Советот за заштита на потрошувачите. 
Советот за заштита на потрошувачите одлучува со мнозинството од вкупниот број членови на 

Советот за заштита на потрошувачите. 

На седниците на Советот за заштита на потрошувачите можат да присуствуваат и учествуваат во 

работата градоначалникот и претседателот на Советот на Општината, без право на одлучување. 
 

Член 48 
Советот за заштита на потрошувачите разгледува прашања и утврдува предлози кои што се 

однесуваат на квалитетот на услугите на јавните служби на Општината, а особено: 

- ја следи состојбата на давањето на услуги од јавните служби; 
- се грижи за решавање на проблемите што граѓаните ги имаат при користење на услугите од 
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претпријатијата  и установите што вршат јавни услуги; 
- се грижи за унапредување на односот на вработените кај давателите на услуги кон корисниците 

на услугите; 
- организира јавни трибини  и други форми на учество на граѓаните на кои ќе се расправа за 

унапредување на заштитата на потрошувачите.  
 

в) Партиципативно тело од областа на урбанизмот 
 

Член 49 

Во Општината се формира Партиципативно тело од областа на урбанизмот, заради пренесување на 
ставовите и мислењата на граѓаните и правните лица во процесот на урбанистичкото планирање, како и 
заради следење на состојбите и давање иницијативи насоки и сугестии во процесот на планирање и 

изготвување плански решенија за Општината. 

Партиципативно тело од областа на урбанизмот се состои од 5 членови. 

Член 50 

Одлука за формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот донесува Советот, на 

предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања. 
 Членовите на Партиципативно тело од областа на урбанизмот се избираат: 

- од редот на членовите на Советот; 

- по предлог на облицита на месна самоуправа; 
- по предлог на здруженијата на граѓани; 
- здруженија на стручни лица од областа на урбанизмот и 

- од општинската администрација. 
 

Член 51 

Партиципативно тело од областа на урбанизмот од редот на своите членови избира претседател, со 

мнозинство гласови од вкупниот број членови на Партиципативното тело, со јавно гласање. 

Член 52 

Партиципативно тело од областа на урбанизмот работи на седници.  

Седниците по правило се јавни. 
Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Партиципативно тело од областа на 

урбанизмот. 
Партиципативно тело од областа на урбанизмот може да работи ако на седницата присуствуваат 

мнозинството од вкупниот број членови. 
Партиципативно тело од областа на урбанизмот одлучува со мнозинството од вкупниот број 

членови. 

На седниците можат да присуствуваат и учествуваат во работата градоначалникот и претседателот 

на Советот, без право на одлучување. 
 
IV. Организација и работење на комисиите на Советот на Општината 
 
1. Комисии на Советот  

 

Член 53 

Советот ги образува следните постојани комисии: 
- Комисија за верификација, mandatni pra{awa, izbori i imeuvawa; 

- Komisija za Statut i propisi;  
 

- Комисија за финансиrawe, Buxet i локален економски развој, 

- Комисија за urbanizam, komunalni dejnosti i заштита на животната средина, 
- Комисија за op{testveni dejnosti, 

- Komisija za me|unarodna sorabotka i 
- Komisija za odnosi me|uverskite zaednici 

 
 
Sovetot gi obrazuva slednite povremeni komisii: 

- Komisija za mesna samouprava, 

- Komisija za turizam, zanaet~istvo i ugostitelstvo, 
- Komisija za rodova ednakvost na polovite, 

- Komisija za odbele`uvawe na praznici i manifestacii i dodeluvawe na nagradi i 
priznanija i  

- Komisija za zemjodelstvo, {umarstvo i sto~arstvo. 
    

Делокругот на комисиите од став 1 i 2 на овој член се определува сo Деловник на Советот. 
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Советот може да образува и други постојани и повремени комисии, чиј состав и делокруг се 

определува со актот за нивното формирање. 
 
2. Состав, избор и начин на работа на комисиите 
 

Член 54 
Postojanite kомисиите на Советот се sostaveni od 5 ~lena na Sovetot, a povremenite 

komisii se sostaveni od 5 ~lena, а може и повеќе,  od koi 3 se ~lenovi na Sovetot i 2 se nadvore{ni 
~lenovi so prednost istite da se `iteli na Op{tinata. 
 

Член 55 
Избор на претседател и членови на комисија на Советот се врши на предлог на Комисијата за 

верификација, mandatni pra{awa, избори и именувања. 
Комисијата за верификација, mandatni pra{awa, избори и именувања го дава предлогот од став 1 

на овој член врз основа на претходно доставени предлози на политичките партии застапени во Советот, при 

што води сметка за примена на принципот за нивна пропорционална застапеност во комисиите, имајќи го 
предвид вкупниот број на комисиите на Советот. 

Изборот на претседател и членови на комисија се врши со мнозинство од присутните членови на 

Советот. 

Член 56 

Предлог за разрешување на претседатеl и члeнови на комисија може да даде комисијата, 

Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања, најмалку 3 (три) членови на Советот и 

претседателот на Советот. 

По предлогот за разрешување одлучува Советот, со јавно гласање, со мнозинство на присутните 

членови на Советот. 
 

Член 57 
Избор заради промена на поодделен член на комисија се врши на предлог на Комисијата за 

прашања на верификација, избори и именувања, при што не може да се наруши принципот на 

пропорционална застапеност на партиите во комисиите. 
 

Член 58 

Комисијата работи на седници. 
Дневниот ред на седницата на комисијата се утврдува на почетокот на седницата. 

 
 

Член 59 
Комисијата може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството членови на комисијата. 

Комисијата одлучува со мнозинство гласови на присутните членови. 
 

Член 60 
Ако одлучи да му поднесе извештај или предлог на Советот, комисијата определува свој 

известител, кој по налог на комисијата, по сопствена иницијатива или по барање на Советот, на  седницата 

на Советот ќе го образложи ставот или предлогот на комисијата. 
 

Член 61 
На седницата на комисијата задолжително присуствува претставник на предлагачот на материјалот 

што се разгледува. 
Претставникот на предлагачот има право на седницата на комисијата да учествува во 

разгледувањето на предлогот што го поднел. 
 
 

 

Член 62 
Комисијата има право од предлагачот да бара известување, појаснување, како и други податоци 

што и се потребни за работа, а со кои предлагачот располага или е должен да ги собира и евидентира. 
 

Член 63 
На седниците на комисијата може да присуствуваат и да учествуваат претставници на органи, 

организации, заедници и здруженија, како и научни, стручни и јавни работници, заради изнесување на 

нивни мислења по прашањата што се разгледуваат на седницата на комисијата. 

Поканата до лицата од ставот 1, ја доставува претседателот по претходна консултација со 
членовите на комисијата.  
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Se dodava nova glava: 
*V. Op{tinska administracija 

*^len  64 

  Za izvr{uvawe na rabotite od nadle`nost na organite na op{tinata se organizira 
op{tinska administracija. 

  Op{tinskata administracija se organizira vo sektori i oddelnija.  

  Op{tinata mo`e da organizira op{tinski inspektorat zaradi vr{ewe na inspekciski 
nadzor nad vr{eweto na rabotite od nejzina nadle`nost.  

  Organizacijata, delokrugot i na~inot na izvr{uvawe na zada~ite na op{tinskata 
administracija gi utvrduva Sovetot, vrz osnova na predlog na Gradona~alnikot.     

*^len  65  

  Vrabotenite vo op{tinskata administracija koi vr{at stru~ni, normativno-pravni, 
izvr{ni, upravno-nadzorni raboti i re{avat upravni raboti imaat status na dr`aven slu`benik.  

  Za vrabotuvawata, pravata i dol`nostite, sistemot na plati i nadomestoci na plati, 
odgovornosta, ocenuvaweto i prestanokot na rabotniot odnos na vrabotenite od stavot 1 na ovoj 
~len }e se primenuvaat odredbite od Zakonot za dr`avnite slu`benici.  

  Za vrabotenite vo op{tinskata administracija koi vr{at administrativno-tehni~ki i 
pomo{ni raboti se primenuvaat odredbite od rabotnoto zakonodavstvo.  

*^len  66 

  Pri vrabotuvaweto, vo op{tinskata administracija i vo javni slu`bi koi gi osnivala 
op{tinata }e se vodi smetka za soodvetna i pravi~na zastapenost na gra|anite koi pripa|aat na 
site zaednici zastapeni vo op{tinata na site nivoa, kako i po~ituvawe na kriteriumite za 
stru~nost i kompetentnost.  

*^len  67 

  Op{tinskata administracija: 

1. gi poдgotvuva aktite za Sovetot i Gradona~lanikot;  
2. gi podgotvuva sednicite na Sovetot, kako i sednicite na negovite postojani i 

povremeni komisii;  
3. vr{i stru~ni raboti za Sovetot i Gradona~alnikot;  
4. ja sledi problematikata vo oblastite od nadle`nost na op{tinata, vr{i analiza na 

sostojbata i dava inicijativi i predlozi za nivno re{avawe;  
5. dostavuva informacii i podatoci vo vrska so aktivnostite na op{tinata na barawe na 

nadle`nite organi ili vrz osnova na zakon;  
6. rakuva so dokumentite na op{tinata i gi ~uva se do nivnoto uni{tuvawe, odnosno 

predavawe vo Dr`avniot arhiv na Republika Makedonija i  
7. vr{i i drugi raboti {to }e i gi opredeli Sovetot i Gradona~alnikot.  

 

*^len  68 

  Op{tina Mavrovo i Rostu{a mo`e so drugite op{tini da formira zaedni~ka 
administracija za poefikasno izvr{uvawe na nejzina nadle`nost.  

 

*^len  69 

  Zaedni~kite administrativni tela za izvr{uvawe na oddelni nadle`nosti }e bidat 
osnovani ili ukinati vrz osnova na odluka donesena so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj 
~lenovi na sekoj od Sovetite na op{tinite.  

  Vrz osnova na odlukite od stavot 1 na ovoj ~len se sklu~uva pismen dogovor vo koj se 
utvrduvaat: op{tinite koi go osnivaat zaedni~koto administrativno telo, sedi{teto na 
zaedni~koto administrativno telo, vidot, obemot i na~inot na izvr{uvawe na aktivnostite na 
objektite i opremata, finansiraweto, na~inot na ukinuvaweto i kontrolata na raboteweto na 
zaednikoto administrativno telo.  

  Dogovorot od stav 2 na ovoj ~len se objavuva vo Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija”. 

Se dodava nova glava: 

*VI. Akti na op{tinata   

a) Op{ti akti   
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*^len  70 

  Sovetot na op{tinata donesuva Statut na op{tinata, Delovnik na Sovetot, buxet i 
godi{na smetka za izvr{uvawe na buxetot, odluki,  planovi i programi, re{enija, zaklu~oci za 
usvojuvawe na informacii i izve{tai i drugi akti i dava mislewa i utvrduva nasoki. 

  Statutot e osnoven akt na op{tinata so koj se utvrduvaat osnovnite pra{awa vo vrska so 
nadle`nostite i organizacijata na op{tinata i drugi pra{awa od zna~ewe za op{tinata.  

  Statutot na op{tinata se donesuva vo dve fazi i toa kako nacrt-Statut i predlog-Statut.  

  Statutot na op{tinata go donesuva Sovetot so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj 
~lenovi na Sovetot na op{tinata.   

*^len  71 

  So Delovnikot na Sovetot se ureduva na~inot na rabota na Sovetot i negovite komisii, 
postapkite za odlu~uvawe i odnosite so drugite organi.  

  Delovnikot na Sovetot na op{tinata se donesuva so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj 
na ~lenovi na Sovetot na op{tinata.   

*^len  72 

  So odluka na Sovetot se ureduvaat rabotite od lokalno zna~ewe od nadle`nost na 
op{tinata. 

  So odluka na Sovetot na op{tinata, se osnova op{tinska administracija i se ureduva 
na~inot na nejzinoto rabotewe i se osnovaat javni slu`bi. 

  So odluka  Sovetot ureduva i drugi pra{awa od svoja nadle`nost. 

*^len  73 

  Sovetot donesuva zaklu~oci koga razgleduva poodelni izve{tai, informacii i analizi. 

  Sovetot dava mislewe i utvrduva nasoki za izvr{uvawe na propisite i drugite akti {to gi 
donesuva Sovetot na op{tinata. 

*^len  74 

  Postapkata za donesuvawe na op{ti akti se ureduva so Delovnikot na Sovetot na 
op{tinata. 

  Op{tite i drugite akti se objavuvaat vo Slu`ben Glasnik na op{tinata. 

  Op{tite akti stapuvaat vo sila 8 (osmiot) den od  denot na objavuvaweto, a po isklu~ok 
{to go utvrduva Sovetot na op{tinata so denot na objavuvaweto. 

  b. Poedine~ni akti 

*^len  75 

  Sovetot i Gradona~alnikot vo ramkite na svojata nadle`nost donesuvaat poedine~ni akti. 

  Sovetot donesuva re{enija za izbor i imenuvawe. 

  Gradona~alnikot na op{tinata donesuva re{enie. 

*^len  76 

  Gradona~alnikot na op{tinata e dol`en vo rok od 7 (sedum) dena na donesuvawe na aktite 
da gi objavi vo Slu`ben Glasnik na op{tinata. 

 

*^len  77 

  Za objavenite akti se vodi posebna zbirka. 

 Zbirkata mo`e da ja koristat gra|anite i istata }e bide dostapna na op{t uvid. 
 
VII. Вршење на работи според начелото на супсидијарност 
 

Член 78 

Општината, во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност, има право на 
своето подрачје да спроведува иницијативи во врска со сите прашања од значење за Општината, што не се 

исклучени од нејзина надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт. 



 13 

Определувањето на работите од став 1 на овој член, дефинирањето на нивната содржина, начинот и 

постапката на нивното вршење се уредуваат со посебни одлуки на Советот, по предлог на градоначалникот.  
 

Член 79 

  Општината може да доделува награди. 

  Наградите се доделуваат како знак на признание за постигнати остварувања што претставуваат 
посебен придонес за развој на Општината и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на 
економскиот развој, науката, уметноста, културата, образованието, здравствената заштита, социјалната 

заштита, спортот, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области. 

 
Член 80 

Наградата може да се доделува на физички и правни лица од Општината, Републиката и од други 

држави, како и на меѓународни организации и асоцијации или нивни претставници. 

Член 81 

  Советот формира одбор за доделување на наградата. 

Работата на одборот поблиску се уредува со одлука на Советот на Општината. 
Средства за наградата и за работа на одборот се обезбедуваат од Буџетот на Општината и од други 

извори на приходи. 

Член 82 
Општината може да востановува други награди и признанија. 
  

VIII. Информирање на граѓаните и слободен пристап до информации од јавен     
        карактер 
 

а) Информирање на граѓаните 
 

Член 83 

Органите на Општината, комисиите на Советот на Општината и јавните претпријатија и установи 
основани од Општината ги информираат граѓаните за одлуките и своите активности кои се од непосредно 
значење за животот и работата на граѓаните во Општината и за други информации од јавен интерес. 

Граѓаните се информираат за: 

- прописите кои ги донесува Советот на Општината; 

- начинот и условите за остварување на нивните права; 
- обврските на граѓаните кои произлегуваат од надлежност на Општината; 

- плановите, проектите и програмите кои се во подготовка а се од значење за развојот на 

Општината; 
- услугите кои ги добиваат од јавните служби и градската администрација и начинот на нивно 

добивање; 

- приходите кои се остваруваат во Општината и начинот на нивна распределба и трошење; 

- јавните набавки; 
- именувањето на директори и претставници во управните одбори на јавните претпријатија и 

установи; 
- други информации кои произлегуваат од надлежноста на органите на Општината и јавните 

претпријатија и установи во согласност со закон. 
 

 

Член 84 
Информирањето на граѓаните се врши редовно, без надоместок, преку: 

- издавање службен гласник на Општината; 

- издавање и дистрибуција до граѓаните на месечни информативни билтени; 
- објавување на публикации; 
- информативни канцеларии водени од општинската администрација и јавните служби основани 

од Општината; 

- огласни табли (во простории на Општината, јавните претпријатија и установи, меснaта 
самоуправа); 

- веб сајт; 

- јавни трибини; 
- средствата за јавно информирање и 

- на друг соодветен начин кој е најповолен за информирање на јавноста. 
 

Член 85 
Информирањето на граѓаните се врши на службените јазици кои се користат во  Општината. 
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Советот на Општината со посебна одлука може да утврди за одредени информации да се 

информира и на јазикот кој не е службен јазик во Општината, а го зборуваат дел од жителите на 

Општината. 

б) Слободен пристап до информациите од јавен карактер 
 

Член 86 
Во Општината се обезбедува правото на слободен пристап до информации од јавен карактер со кои 

располагаат органите на Општината (Советот и градоначалникот), јавните претпријатија и установи 

основани од Општината и правни и физички лица кои вршат јавни овластувања доверени од Општината (во 

натамошниот текст: иматели на информации). 
По исклучок, во случаи утврдени со закон, правото на слободен пристап до некои информации со 

кои располагаат имателите на информации од став 1 на овој член, може да биде ограничен или да се 

обезбеди делумен пристап. 
 

Член 87 

За информации со кои располагаат и до кои се обезбедува слободен пристап, имателите на 
информации востановуваат и водат листа на информации која се објавува на начин кој е достапен за 
барателите на информации. 

За листата на информации и условите и начинот на слободен пристап до информациите, граѓаните 

се известуваат преку огласна табла или на друг погоден начин. 

Имателите на информации се должни редовно на секои три месеци да ја ажурираат листата на 

информации од јавен карактер со кои располагаат. 

Листата на информации од јавен карактер за органите на Општината ја предлага  градоначалникот, 

а ја утврдува Советот. 
Листата на информации од јавен карактер за јавните претпријатија и установи основани од 

Општината ја утврдува управниот одбор на предлог на директорот. 
 

Член 88 
Постапката за остварување на правото на слободен пристап до информации се остварува во 

согласност со закон. 

Градоначалникот на Општината создава услови и презема мерки пропишани со закон, за 
остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат 

Советот на Општината и администрацијата. 

Директорот на јавното претпријатие и јавната установа основанa од Општината создава услови и 

презема мерки пропишани со закон, за остварување на правото на слободен пристап до  
информациите од јавен карактер со кои располагаат согласно статутот на претпријатието и 

установата. 

Член 89 

Слoбоден пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат имателите на 
информации имаат сите правни и физички лица (во натамошниот текст: барател на информацијата). 

Слободниот пристап до информации се остварува во законски утврдениот рок: 

- со увид во документите со кои располага имателот на информацијата; 
- со добивање препис, фотокопија или електронски запис од документите со кои располага 

имателот на информацијата. 
Имателот на информацијата за посредување при остварување на правото на слободен  

пристап до информациите определува службено лице. 
 

Член 90 

Барателот на информацијата за извршениот увид или добиениот препис, фотокопија од 
електронски запис на информацијата, плаќа соодветен надоместок во висина на материјалните трошоци, 

утврдени на начин уреден со закон. 
Барателот на информацијата при поднесувањето на барањето се известува за плаќањето и висината 

на соодветниот надоместок. 

Член 91 
Барателот на информација има право на жалба до надлежниот орган за заштита на правото за 

слободен пристап до информации од јавен карактер доколку имателот на информацијата не ја достави 

бараната информација. 
 

Член 92 
Советот на Општината усвојува годишен извештај за остварувањето на правото на слободен 

пристап до информациите во минатата година во Општината. 
Годишниот извештај за остварувањето на слободен пристап до информации го подготвува 

градоначалникот на Општината и го доставува до Советот, најдоцна до 31 јануари во тековната година. 
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Извештајот од став 1 на овој член ги содржи и податоците за остварениот слободен пристап до 

информациите со кои располагаат и јавните служби кои ги формира Општината. 

Извештајот од ставот 1, по усвојувањето се доставува до надлежниот орган за заштита на правото 
на слободен пристап до информациите од јавен карактер. 

IX. Исклучување на јавноста од седниците на Советот 
 

Член 93 
Советот може да работи без присуство на јавноста само во случаи определени со закон и овој 

статут, како и кога тоа ќе го предложат градоначалникот,  претседателот на Советот или најмалку 1/3 

(третина) членови на Советот.  

Исклучувањето на јавноста може да се бара, кога прашањето за кое се расправа има допирни точки 

со јавниот морал; кога може да ги загрози интересите на определена личност или има допирни точки со 

одбраната и сигурноста на граѓаните. 

По предлогот од став 1 на овој член, Советот одлучува без претрес, со двотретинско мнозинство 

гласови од вкупниот број членови на Советот. 

X. Претставки и предлози  
Член 94 

Физичките и правните лица имаат право да поднесуваат претставки и предлози што се однесуваат 

на работата на органите на Општината и администрацијата. 

 
Член 95 

Претставките и предлозите се поднесуваат во писмена форма или усно на записник пред овластено 

лице во администрацијата. 

За претставките и предлозите не се плаќа такса. 

Член 96 

Подносителот не смее да трпи штетни последици поради поднесувањето претставка или предлог, 

ниту поради тоа може да биде повикан на одговорност. 

Член 97 

Градоначалникот, во зависност од содржината на претставката, односно предлогот 

овластува еден или повеќе службеници да постапат по претставката, односно предлогот.  
Постапувањето по претставката, односно предлогот опфаќа прибирање на податоци, известувања и 

мислења за околностите што се од значење за правилно оценување на основаноста на претставката или за 

оправданоста на предлогот, како  и  преземање на потребни мерки за отстранување на евентуална повреда 

на правото на подносителот или повреда на јавен интерес.  
 

Член 98 

Градоначалникот е должен во што е можно покус рок, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на 
приемот на претставката, односно предлогот, на подносителот да му достави одговор. 

 
 
 
 

XI. Јавни трибини, анкети и предлози од граѓаните 
 

Член 99 

Органите на Општината, заради утврдување политика во определена област, преземање мерки за 
разрешување на прашања и проблеми од значење за граѓаните од подрачјето на Општината, како и при 

предлагање на одредени акти од своја надлежност може да организираат јавна трибина, да спроведат анкета 

или да прибираат предлози од граѓаните. 
Видот, постапката, начинот и времето на организирање на формите на непосредно учество на 

граѓаните од став 1 на овој член се уредува со акт на органот што ја организира. 

За организирањето јавна трибина, спроведувањето анкета и прибирањето предлози од граѓаните се 

објавувава соопштение во средствата за јавно информирање, во кое се назначува видот, целта, предметот и 
други податоци важни за организирање на соодветната форма на непосредно учество на граѓаните и се 

повикуваат заинтересираните за учество во истите. 

Организирањето јавна трибина, спроведувањето анкета и прибирањето предлози од граѓаните, 
може да се врши во соработка со други општини и со облиците на месна самоуправа. 

За јавната трибина, анкетата или предлозите на граѓаните се изготвува извештај. 
 

Член 100 
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При организирање јавна трибина, спроведување анкета и прибирање предлози од граѓаните ќе се 

обезбеди:  
- текст на документот или нацрт на одлука и друг општ акт објавен на погоден начин за да им 

биде достапен на граѓаните и на други заинтересирани субјекти; 
- собирање и разгледување на мислењата и предлозите што биле изнесени и  

- изготвување на  извештај.  
 

Член 101 

Начинот и постапката на организирањето јавна трибина, спроведувањето анкета и прибирањето 

предлози од граѓаните се уредува со Деловникот. 
 

                                                          Член 101-а 
Градоначалникот и Советот на Единицата на локалната самоуправа Маврово и Ростуша по 

сопствена иницијатива организираат форуми на заедницата, како форма на јавно учество на сите граѓани во 
единицата на локалната самоуправа, заради јавно расправање за проблемите и утврдување решенија и 

приоритети, предлагање и избор или развивање на проекти од интерес на заедницата. 
Организирањето на форумите опишани во предходниот став од овој член може да се покрене и на 

иницијатива на заинтересирани правни и физички лица кои се подготвени финансиски и материјално да 

подржат проекти во интерес на единицата на локалната самоуправа. 

Барањето од ставот 2 на овој член се поднесува до градоначалникот на единицата на локалната 

самоуправа, кој врз основа на стратешките документи и цели за развој на единицата на локалната 
самоуправа одлучува дали иницијативата ќе биде прифатена или одбиена. 

Начинот и постапката на функционирањето на форумите на заедницата се уредува со Правилник 

што го донесува советот на единицата на локалната самоуправа по предлог на градоначалникот. 
 
XII. Извршување на обврските од областа на одбраната во воена состојба 
 

Член 102 
Во воена состојба, органите на Општината: 

- продолжуваат да ги извршуваат работите утврдени со закон и   
- преземаат мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра на своето 

подрачје од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците 
предизвикани од нив. 

Општината се подготвува за извршување на обврските од став 1 на овој член преку: 

- планирање и организирање на мерките за заштита и спасување за свои потреби; 
- формирање единици  и штабови за цивилна заштита, во согласност со закон  и прописи 

засновани на закон; 

- обучување за одбрана, односно вклучување во активности за стекнување на неопходни воено-

стручни  и други знаења за учество во одбраната; 
- преземање мерки, активности и постапки за заштита и чување на тајноста на  

- податоците, информациите и документите од областа на одбраната, во согласност со закон  и 

прописи засновани на закон; 
- координација  и соработка со другите општини. 

 

XIII. Начин на објавување на прописите на Советот  
 

Член 103 

Прописите на Советот се објавуваат во службеното гласило на Општината, пред да влезат во сила. 
Службено гласило на Општината е Службен Гласник на Општина Mavrovo i Rostu{a. 

Во службеното гласило на Општината може да се објавуваат и прописи на други општини. 

Член 104 

Прописите на Советот влегуваат во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во Службен 

Gласник на Општината”, а по исклучок што го утврдува Советот, најрано со денот на објавувањето. 

 Прописите на Советот можат да влезат во сила и во покус рок од осум дена ако: 

- причините поради кои се предлага донесувањето на прописот и целите што се сака да се 
постигнат со неговото донесување се од итен и неодложен карактер;  

- не создаваат материјални обврски за граѓаните и правните лица; 

- прашањата што се регулираат се од сферата на одбраната, заштитата и спасувањето и сл.; 
- тоа го налагаат начелата на целисходност, рационалност, ефикасност, економичност, 

оперативност и сл. 
 

XIV .Месна самоуправа  



 17 

 

Член 105 
 Граѓаните во општината одлучуваат за работите од непосредно и секојдневно значење од својот 
живот и работа и преку облици на месна самоуправа кои можат да ги основаат согласно со овој Статут. 
 

Член 106 
 Во општината како облици на месна самоуправа можат да се основаат: 

 -во градот - урбани заедници; 

 -во населените места - месни заедници. 
 

Член 107 
 Подрачјето за кое се основаат урбаните заедници се границите на урбаните единици утврдени со 

урбанистичкиот план на градот. 
 Подрачјето за кое се основаат месните заедници се границите на катастарските општини на 

населените места. 
 

Член 108 
 Иницијатива за основање облици на месна самоуправа можат да покренат најмалку 10 % од 

граѓаните, жители на подрачјето за кои има интерес за основање на облик на месна самоуправа. 
 

Член 109 

 Иницијативата за основање содржи: подносител, опис на подрачјето за кое се бара основање на 

обликот на месна самоуправа, образложение на потребите за основање и потпис на заинтересираните 
граѓани. 
  

Член 110 
 Одлуката за основање на облик на месна самоуправа се донесува на Собир на граѓани од 

соодветното подрачје по пат на јавно гласање со мнозинство гласови од присутните граѓани. 

 Собирот на граѓани од претходниот став на овој член го свикува градоначалникот на општината, во 

рок од 15 дена од денот на донесувањето на одлуката. 
 

Член 111 

 Граѓаните преку облиците на месна самоуправа, во согласност со овој Статут и одлуките за 
основање се грижат за: 

 -решавање на прашања од комунална инфрастрuктура за соодветното подрачје; 

 -одржување на објектите од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и 
др.); 

 -заштита на животната средина и природата; 

 -уредување и одржување на гробиштата во селските населби; 

 -покренување иницијатива за уредување на просторот; 
-организирање културни, спортски, забавни и други манифестации; и  

 -други работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата на граѓаните. 
 Советот на облиците на месната самоуправа дава иницијативи и предлози до надлежните органи на 
општината, за прашања од областа на образованието, здравството, социјалната заштита и други прашања од 

интерес на граѓаните. 
 

Член 112 

 Работите од членот 82 на овој Статут се финансираат од: 

 -средствата што општината ќе им ги одстапи на облиците на месна самоуправа согласно со 

плановите и програмите за нивниот развој; 
 -средства што граѓаните непосредно ги здружуваат; 

 -средства што ќе ги издвојат заинтересираните правни и физички лица; 

 -средства од надомест на услуги; и  
 -подароци и други средства. 

 Прибирањето и трошењето на средствата за од ставот 1 се врши преку буџетот на Општината. 
 

Член 113 

 Орган на облиците на месна самоуправа е Советот. 
 Советот на облиците на месна самоуправа го избираат граѓаните на обликот на месната самоуправа 

на собир на граѓани со јавно гласање, доколку Собирот не одлучи гласањето да биде тајно .  
 Советот  на облиците на  месна самоуправа е составен од 3 (три) до 7 (седум) члена. 

 Мандатот на членовите на Советот на месната самоуправа трае 4 (четiри) години. 
 

Член 114 
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 Одлука за распишување на избори за членови на Советот на облиците на месна самоуправа 

донесува Советот во стариот состав, најдоцна 30 дена пред истекот на мандатот. 

 Ако Одлуката од став 1 на овој член не се донесе во утврдениот рок Одлука за распишување за 
избор на членови на Советот на облиците на месната самоуправа, донесува Собирот на граѓани. 
 

Член 115 
 Предлагање и утврдување на кандидати за членови на Советот на облиците на месна самоуправа се 
врши на Собир на граѓани, доколку присуствуваат најмалку 10 % од граѓаните, жители на соодветната месна 

заедница. 

 За утврдени се сметаат кандидати кои добиле мнозинство, односно најголем број гласови од 
присутните граѓани на собирот. 
 

Член 116 
 Постапка за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот на облиците на месна 

самоуправа поблиску се уредува со правилата за работа на обликот на месна самоуправа, донесени од 

Советот на општината. 
 

Член 117 
 За избрани членови на Советот на облиците на месна самоуправа се сметаат кандидатите кои 

добиле мнозинство односно најголем број на гласови од избирачите кои гласале. 
  

Член 118 
 Советот на облиците на месна самоуправа од редот на своите членови избира претседател кој го 

претставува и застапува обликот на месната самоуправа. 
 

Член 119 

 Градоначалникот на општината, со решение може да делегира вршење на определена работа од 
непосреден интерес и секојдневно значење за животот и работата на жителите, по претходна согласност на 

претседателот на Советот на обликот на месната самоуправа. 

 Средствата потребни за извршување на работите, од ставот 1 на овој член се утврдуваат во 
решението за делегирање на надлежноста. 
 Со решението се определува органот и начинот на вршење на надзор над извршувањето на 

работите од ставот 1 на овој член. 
 

Член 120 

 Општинската администрација ги врши стручните, административно-техничките и сметководствено 

финансиските работи на органот во обликот на месната самоуправа. 
 Контрола над трошењето на средствата што ќе бидат пренесени за извршување на  делегираните 

надлежности врши општинската администрација. 
 

Член 121 

Општината води евиденција на облиците на месна самоуправа основани на нејзиното подрачје. 
 

*XV. Начин  и постапка за утврдување i upotreba na grbot и знамето na op{tinata  
 

*Член 122 
 Grbot i znameto se utvrduvaat so odluka na Sovetot na Op{tinata  

За утврдување на грбот и знамето на Општината, Советот распишува конкурс и образува комисија. 
 

*Член 123 
Комисијата од пристигнатите трудови по објавениот конкурс утврдува предлог за грб односно 

знаме и го доставува до Советот на усвојување. 
 

*^len  124 
  Komisijata od pristignatite trudovi po objaveniot konkurs utvrduva predlog za grb, 
odnosno zname na op{tinata i go dostavuva na Sovetot na op{tinata na usvojuvawe.  

*^len  125 

  Sovetot na op{tinata so mnozinstvo na glasovi od vkupniot broj na ~lenovi na Sovetot 
odlu~uva po predlogot na komisijata.  

  Odlukata na Sovetot za utvrduvawe na grb, odnosno zname na op{tinata e sostaven del na 
Statutot na op{tinata.  

*^len  126  

  Grbot na op{tinata se upotrebuva vo sostav na pe~atot na op{tinata.  
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  Grbot na op{tinata mo`e da se upotrebuva i na oficijalni pokani, ~estititki i na sli~ni 
akti {to gi koristi Sovetot i Gradona~alnikot na op{tinata.  

  Sovetot na op{tinata mo`e da odobri upotreba na grbot na op{tinata na fizi~ki i 
pravni lica, ako oceni deka e  vo interes na op{tinata. 

*^len  127 

  Znameto na op{tinata se istaknuva na zgradata na op{tinata i na vidni mesta vo 
op{tinata.  

  Znameto na op{tinata mo`e da se istaknuva i pri me|unarodni sredbi, natprevari i drugi 
sobiri na koi u~estvuva ili e prezentirana op{tinata. 

*^len  128 

  Grbot i znameto na op{tinata ne smeat da se upotrebuvaat ako se o{teteni ili so svojot 
izgled se nepodobni za upotreba.  

Se vnesuva nova glava: 

*XVI. Za{tita na op{tinata  

*^len  129 

  Inicijativa za otcena na ustavnosta na zakonite i ustavnosta i zakonistosta na op{tite 
akti na Ministerstvata i drugi organi na dr`avnata uprava so koi se naru{uva ustavnata polo`ba 
i pravata na op{tinata utvrdeni so Ustavot i zakonite, mo`e da podnesat Sovetot odnosno 
Gradona~alnikot na op{tinata do Ustavniot sud na Republika Makedonija.  

*^len  130  

  Gradona~alnikot na op{tinata ima pravo da bara sudska za{tita pred nadle`nite sudovi 
koga na op{tinata i se popre~uva vr{ewe na dadenite nadle`nosti so Ustav i zakon, so akti i 
aktivnosti na organite na dr`avnata uprava i na Vladata na Republika Makedonija.   

Se vnesuva nova glava: 

*XVII. Slu`bena upotreba na jazicite i pismata vo op{tinata 

 

 

 

*^len  131 

  Na podra~jeto na Op{tina Mavrovo i Rostu{a  slu`ben jazik e makedonskiot jazik i 
negovoto kirilsko pismo.  

  Pokraj makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo vo slu`bena upotreba e turskiot 
jazik i negovoto latinsko pismo.  

*^len  132 

  Vo javnite slu`bi, javnite ustanovi i javnite pretprijatija {to gi  osnivala op{tinata i 
drugi javni subjekti na podra~jeto na op{tinata vo slu`bena upotreba se makedonskiot jazik i 
negovoto kirilsko pismo i turskiot jazik i negovoto latinsko pismo. ? 

*^len  133 

   Imiwata na naselenite mesta vo op{tinata, naslovite na javnite slu`bi i ustanovi i 
javnite pretprijatija {to gi osnivala op{tinata, natpisite na kulturnite i obrazovnite  
ustanovi, natpisite na pretprijatijata i drugi javni natpisi se pi{uvaat na makedonski jazik i 
negovoto kirilsko pismo i turski jazik i negovoto latinsko pismo. 

*^len  134 

  Natpisite na kulturnite i obrazovnite ustanovi koi edinstveno slu`at za razvivawe i 
unapreduvawe na kulturnite i obrazovnite celi na zaednicite pokraj na makedonski jazik i   
negovoto kirilsko pismo i turski jazik i negovoto latinsko pismo se pi{uvaat i na jazikot i 
pismoto na zaednicata koja e pomalku od 20% od `itelite na op{tinata, ako odlu~i Sovetot na 
Op{tinata.   

 *^len 135  
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  Za upotreba na jazizicite и pismata na koi zboruvaat pomalku od 20% od `itelite na 
op{tinata odlu~uva Sovetot na Op{tina Mavrovo i Rostu{a. 

 
XVIII. Изменување и дополнување на Статутот 
 

Член 136 
Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Општината може да поднесе член на 

Советот, комисија на Советот и други субјекти. 

По прифаќањето на иницијативата за изменување и дополнување на Статутот,  градоначалникот 
изготвува предлог на статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот. 

Член 137 

По иницијативата за изменување и дополнување на Статутот одлучува Советот. 
 Odlukata za pristapuvawe kon izmeni na Statutot donesuva Sovetot na Op{tinata so 
mnozinstvo na glasovi od vkupniot broj na ~lenovi na Sovetot. 
 Izmenite na Statutot se doneseni ako za niv glasale mnozinstvo od ~lenovite na Sovetot 
na Op{tinata 

 

XIX. Преодни и завршни одредби 

Член 138 

Со влегување во сила на Измените и дополнувањата на Статутот на Општина Маврово и Ростуша, 

престанува да важи Статутот на Општина Маврово и Ростуша (“Службен Гласник на Општина Маврово и 

Ростуша”, бр. 03/2006), а ќе се применува пречистениот текст на Статутот на Општина Маврово и 
Ростуша. 
 

Член 139 
Измените и дополнувања на Статутот на Општина Маврово и Ростуша се составен дел на Статутот 

на Општина Маврово и Ростуша /,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша” број 03/2006/ и 

влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општината Маврово и 

Ростуша”. 
                                                                       
                                              
                             

Број 01-259/4                                                                       Sovet na Op{tina Mavrovo i Rostu{a 

31.07.2008 год.                                                                                          P r e t s e d a t e l  

Р о с т у ш а                                                                                              ^erkez Jakuposki 
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