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Врз пснпва на шлен 3 став 3 пд Статутпт на Опщтина Кишевп („Службен
гласник на Опщтина” бр. __/06), Спветпт на Опщтина Кишевп на седницата пдржана
на ден __________ 2006 гпдина, дпнесе
ДЕЛПВНИК
НА СПВЕТПТ НА ППШТИНА КИЧЕВП

I. ППШТИ ПДРЕДБИ
Член 1
Сп пвпј делпвник ппблиску се уредуваат ппределени пращаоа сврзани сп
прганизацијата и нашинпт на рабпта на Спветпт на Опщтина Кишевп (вп
натампщнипт текст: Спветпт), кпнституираоетп, пднпснп верификацијата на
мандатпт на шленпвите на Спветпт, правата и дплжнпстите на шленпвите на
Спветпт, правата и дплжнпстите на претседателпт на Спветпт, рабптата на Спветпт,
негпвите кпмисии, и ппсебните тела на Опщтината, прпграмираоетп на рабптата на
Спветпт, јавнпста вп рабптата на Спветпт и негпвите кпмисии, актите на Спветпт,
дпнесуваоетп прпписи пд надлежнпст на Спветпт, претресуваоетп извещтаи,
анализи и други материјали, даваоетп спгласнпст на статути и гпдищни сметки,
пднпсите на Спветпт сп градпнашалникпт, пднпсите на спветпт сп јавните служби,
устанпви и претпријатија, пднпсите на спветпт сп спветите на други ппщтини,
врщеоетп на струшни рабпти за пптребите на Спветпт, иамените на делпвникпт,
какп и други пращаоа пд знашеое за рабптата на Спветпт.
Член 2
Рабптата на Спветпт, ппстпјаните и ппвремените кпмисии е јавна, псвен вп
слушаите ппределени сп закпн, Статутпт на Опщтина Кишевп (вп натампщнипт текст:
Статутпт) и сп пвпј делпвник.

II. КПНСТИТУИРАОЕ НА СПВЕТПТ, ПДНПСНП ВЕРИФИКАЦИЈАТА НА МАНДАТПТ НА
ЧЛЕНПВИТЕ НА СПВЕТПТ
Член 3
Кпнституираоетп на Спветпт се врщи на првата кпнститутивна седница на
Спветпт.
Спветпт е кпнституиран дпкoлку на кпститутивната седница присуствуваат и
им се верификуваат мандатите на мнпзинствптп пд вкупнипт брпј шленпви на
Спветпт, пп предлпг на Кпмисијата за верификација, мандатни пращаоа, избпри и
именуваоа.
Член 4
Кпмисијата за верификација, мандатни пращаоа, избпри и именуваоа ја
избира Спветпт пд редпт на шленпвите на кпи врз пснпва на ппстигнатите избпрни
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резултати, Опщтинската избпрна кпмисија им издала рещенија за изврщенипт
избпр на ппследните лпкални избпри.
Член 5
Кпмисијата за верификација, мандатни пращаоа, избпри и именуваоа,
мпже да псппри рещенија издадени пд Опщтинската избпрна кпмисија, за избпр на
пдделни шленпви на Спветпт и да предлпжи верификацијата на мандатпт да се
пдлпжи заради утврдуваое дали тие се издадени спгласнп ппстигнатите избпрни
резултати на ушесниците.
Кпмисијата за верификација, мандатни пращаоа, избпри и именуваоа мпже
да предлпжи пдлагаое на верификацијата на мандатпт на пдделен шлен на
Спветпт, и заради тпа щтп:
- сп сигурнпст не мпже да се утврди негпвипт идентитет (истп име и презиме
сп други лишнпсти);
- ппстпјат индиции за мпжна несппјливпст на функцијата (врабптен е вп
ппщтинската администрација или презел функција или дплжнпст кпја сп закпн е
утврдена какп несппјлива сп фунцијата шлен на спвет);
- настапила фактишка немпжнпст за верификација на мандатпт ппд услпви
утврдени сп закпн (вп слушај на смрт, престанпк на жителствптп вп ппщтината,
правпсилна пресуда за кривишнп делп или дпнесенп рещение за пдземаое на
делпвната сппспбнпст).
Член 6
Кпмисијата за верификација, мандатни пращаоа, избпри и именуваоа му
ппднесува извещтај на Спветпт сп предлпг на кпи шленпви на Спветпт треба да им
се верификуваат мандатите, а на кпи треба да се пдлпжи верификацијата на
мандатите.
Спветпт сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј шленпви на Спветпт
пдделнп пп предлпгпт на Кпмисијата за верификација, мандатни пращаоа, избпри
и именуваоа, за верификација на мандатите на присутните шленпви на Спветпт.
Спветпт сп мнпзинствп гласпви на вкупнипт брпј шленпви на Спветпт,
пдлушува за секпј предлпг на Кпмисијата за верификација, мандатни пращаоа,
избпри и именуваоа, за пдлагаоетп на верификацијата на мандатпт на шленпви на
Спветпт.
Дпкплку предлпгпт за пдлагаое на верификацијата на мандатпт не гп дпбие
пптребнптп мнпзинствп се смета дека Спветпт, гп верификувал мандатпт на шленпт
на Спветпт, шие пдлагаое се баралп.
Одлагаоетп на верификацијата на пдделни мандати пп предлпг на на
Кпмисијата за верификација, мандатни пращаоа, избпри и именуваоа, не мпже да
биде ппдплгп пд 2 месеца.
Член на Спветпт шиј мандат е псппрен или шија верификација е пдлпжена,
има правп да присуствува на седница на Спветпт и да ушествува вп рабптата, без
правп на пдлушуваое.
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Член 7
Верификацијата на мандатите на шленпвите на Спветпт кпи не биле присутни
на првата седница на Спветпт, на пние кпи се избрани на избприте за замена, какп
и на пние шија верификација е пдлпжена, ја врщи Спветпт на првата седница на кпја
щтп тие ќе присуствуваат.

III. ПРАВА И ДПЛЖНПСТИ НА ЧЛЕНПВИТЕ НА СПВЕТПТ
1. Заеднички пдредби
Член 8
Членпт на Спветпт ги пстварува правата и дплжнпстите утврдени сп закпнпт,
Статутпт и сп пвпј делпвник.
Членпт на Спветпт се стекнува сп свпите права и дплжнпсти пп
верификацијата на мандатпт.
Член 9
Заради врщеое на свпјата дплжнпст, шленпт на Спветпт има правп пд
градпнашалникпт, ппщтинскaта администрација, јавните служби, устанпви и
претпријатија, пснпвани пд Опщтината и пд други институции да бара ппдатпци
щтп му се пптребни за негпвата рабпта вп Спветпт.
Член 10
Членпт на Спветпт, кпј пд страна на Спветпт е избран за шлен на прганите на
управуваое на јавните служби, устанпви и претпријатија, пснпвани пд Опщтината
не мпже да ушествува вп пдлушуваое на седницата на Спветпт за пращаоа щтп се
пднесуваат на јавните служби, устанпви и претпријатија вп шии прганите на
управуваое е избран.
2. Присуствуваое на седници и учествп вп рабптата
Член 11
Членпт на Спветпт има правп и дплжнпст да присуствува на седниците на
Спветпт, ппстпјаните и ппвремените кпмисии вп кпи шленува и да ушествува вп
рабптата и пдлушуваоетп.
Член 12
Членпт на Спветпт има правп да присуствува и на седниците на кпмисиите вп
кпи не е шлен, какп и правп да ушествува вп нивната рабпта, нп без правп на
пдлушуваое.
Член 13
За присуствптп на седниците на Спветпт и на кпмисиите вп кпи шленуваат
шленпвите на Спветпт, се впди евиденција.
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Евиденцијата ја впди ппщтинската администрација.
Член 14
Опщтинската администрација гп известуваат претседателпт на Спветпт, за
слушаите кпга шлен на Спветпт три пати еднпппдругп птсуствувал пд седниците на
Спветпт и кпмисиите вп кпи шленува, а не гп пправдал свпетп птсуствп.
Претседателпт на Спветпт е дплжен веднащ да ја извести Кпмисијата за
верификација, мандатни пращаоа и избпри и именуваоа, сп цел да се утврдат
пришините за птсуствптп и да се утврди дали ппстпјат закпнски услпви за
утврдуваое престанпк на мандатпт на шленпт на Спветпт или за разрещуваое на
шленпт на Спветпт пд кпмисиите вп кпи шленува и да му предлпжи на Спветпт на
негпвп местп да избере друг шлен.
3. Ппкренуваое иницијативи и ппднесуваое предлпзи
Член 15
Членпт на Спветпт има правп на седниците на Спветпт,:
- да ги изнесува предлпзите и мислеоата на граданите и да му предлага на
Спветпт заземаое ставпви пд надлежнпст на Спветпт за тие предлпзи и
мислеоа;
- да дава иницијативи за дпнесуваое на прпписи пд надлежнпст на
Спветпт, какп и да ппднесува амандмани на предлпзите на прпписите;
- да ппднесува бараое за даваое на автентишнп тплкуваое прпписите;
- да иницира распищуваое референдум за рещаваое на пращаоа пд
интерес за Опщтината, какп и за претхпднп изјаснуваое на граданите за
пдделни предлпзи на пдлуки или за нивнп пптврдуваое;
- да предлага претресуваое на пращаоа, ппјави и спстпјби щтп се пд
знашеое за ппределена дејнпст, какп и пд знашеое за граданите;
- да предлага претресуваое на пращаоа щтп се пднесуваат на
спрпведуваоетп на пплитиката щтп ја утврдил и прпписите щтп ги дпнел
Спветпт или на пращаоа щтп се пднесуваат на изврщуваое на закпните и
другите прпписи и ппщти акти;
- да предлага претресуваое на пращаоа кпи се пднесуваат на рабптата на
градпнашалникпт;
- да бара пд Градпнашалникпт да гп извести Спветпт за свпјата рабпта;
- да предлага претресуваое на пращаоа щтп се пднесуваат на
пстваруваоетп на надзпрпт над врщеоетп на рабптите пд надлежнпст на
ппщтината;
- да предлага претресуваое на пращаоа вп врска сп спстпјбата вп
дејнпстите за кпи Опщтината пснпвала јавни служби, устанпви и
претпријатија, какп и пращаоа вп врска сп пстваруваоетп на надзпрпт
над нивната рабпта и
- да предлага спрпведуваое на анкети пп пращаоа пд надлежнпст на
Спветпт.
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Член 16
Членпт на Спветпт има правп ппединешнп или заеднп сп други шленпви на
Спветпт, да предлага избпр и разрещуваое на претседател на Спветпт,
претседатели и шленпви на кпмисиите и ппсебните тела на Опщтината, щтп ги
избира пднпснп именува Спветпт, на нашин и ппд услпви утврдени сп закпн,
Статутпт и пвпј делпвник.
4. Ппставуваое спветничкп прашаое
Член 17
Членпт на Спветпт има правп на Градпнашалникпт и на ракпвпдните пргани,
пднпснп шленпвите на прганите на управуваое на јавните служби, устанпви и
претпријатија щтп ги пснпва Опщтината, да им ппставува пращаоа (спветнишки
пращаоа) щтп се пднесуваат на нивната рабпта или на рабптата пд нивна
надлежнпст, пднпснп пд надлежнпст на прганите, службите, устанпвите и
претпријатијата.
Пращаоетп треба да е краткп и прецизнп, при щтп шленпт на спветпт треба
да пзнаши на кпгп му е упатенп пращаоетп.
Член 18
Пращаоетп мпже да се ппставува уснп на седница на Спветпт, а вп времетп
меду две седници писменп.
Пращаоата пп правилп, се ппставуваат и пдгпвпрпт се дава пред
утврдуваоетп на дневнипт ред на седницата на Спветпт.
Спветпт мпже да пдлуши, пращаоата да се ппставуваат и пдгпвприте да се
дпбиваат на крајпт на седницата, пднпснп пп исцрпуваоетп на дневнипт ред на
седницата.
Спветпт мпже да пдржува и ппсебни седници за ппставуваое пращаоа,
дпкплку усвпи такпв предлпг на градпнашалникпт, претседателпт на Спветпт или
група пд 5 шленпви на Спветпт, сп мнпзинствп гласпви на присутните шленпви на
седницата на кпја е ппднесен.
Член 19
На уснп ппставенптп пращаое се пдгпвара на седницата на кпја е ппставенп
пращаоетп, дпкплку се присутни лицетп на кпе му е ппставенп или претставникпт
на институцијата на кпја тпа се пднесува.
Акп на ппставенптп пращаое не мпже да се даде целпсен пдгпвпр на таа
седница или акп се птсутни лицетп на кпе му е ппставенп или претставникпт на
институцијата на кпја тпа се пднесува, пдгпвпрпт вп целпст ќе се даде писменп или
уснп на наредната седница на Спветпт.
Член 20
Членпт на Спветпт мпже да ппбара на пращаоетп щтп гп ппставил да му се
пдгпвпри писменп.
Писменипт пдгпвпр се дава вп рпк пд 10 дена пд денпт на ппставуваоетп,
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пднпснп приемпт на пращаоетп.
Акп на пращаоетп не мпже да се даде пдгпвпр вп рпкпт пд став 2 на пвпј
шлен, шленпт на Спветпт ќе биде известен кпга ќе му биде даден пдгпвпрпт.
Акп се рабпти за слпженп пращаое, кпе бара ппсеппфатни анализи или
претппставува следеое на спстпјбите вп ппдплг временски перипд, Спветпт мпже
да ппредели ппдплг рпк за даваое на пдгпвпрпт.
Член 21
На пращаоетп ппставенп дп Градпнашалникпт, пдгпвпр дава
Градпнашалникпт или лице щтп тпј гп пвластил.
Кпга пдгпвпрпт гп дава лице пвластенп пд страна на Градпнашалникпт, се
смета дека пдгпвпрпт гп дал Градпнашалникпт.
Член 22
Пп применипт пдгпвпр, шленпт на Спветпт кпј гп ппставил пращаоетп мпже
да ппстави и дппплнителнп пращаое.
Член 23
Пп дпбиенипт пдгпвпр на ппставенптп пращаое, пднпснп на
дппплнителнптп пращаое, шленпт на Спветпт мпже да предлпжи предметпт на кпј
се пднесува негпвптп пращаое да се стави на дневен ред на таа седница на
Спветпт или на една пд наредните седници.
За предлпгпт пд став 1 на пвпј шлен, пп ислущуваоетп на мислеоетп на
градпнашалникпт или лицетп на кпе му билп ппставенп пращаоетп, пдлушува
Спветпт.
Градпнашалникпт или лицетп на кпе му е ппставенп пращаоетп, мпже да
ппбара претреспт пп тпа пращаое да се пдлпжи дпдека не се спберат ппдатпци.
Акп бараоетп пд став 3 на пвпј шлен се усвпи, Спветпт ппределува рпк дп
кпга се пдлага претресуваоетп на тпа пращаое.
Член 24
Дпкплку шленпт на Спветпт не е задпвплен пд дпбиенипт пдгпвпр на
пращаоетп, мпже да им предлпжи Спветпт или на градпнашалникпт на Опщтина
Кишевп, да ги разрещат пдгпвпрните лица и нпсителите на функции, щтп ги смета за
пдгпвпрни за спстпјбата пд кпја не е задпвплен.
За предлпгпт пд ставпт 1 на пвпј шлен, прганите на Опщтина Кишевп
пдлушуваат вп рамките на свпите надлежнпсти.

6

5. Чуваое тајна
Член 25
Членпт на Спветпт е дплжен да шува тајна.
Какп тајна се сметаат ппдатпците щтп шленпт на Спветпт ќе ги дпзнае на
седницата на Спветпт или кпмисиите, вп врска сп пращаоата за кпи на седницата
се расправа без присуствп на јавнпста.
За тајна се сметаат и сите материјали щтп му се упатуваат на Спветпт и
кпмисиите, а кпи се пзнашени какп такви.
Сп материјалите щтп се сметаат за тајна се ппстапува спгласнп сп
наппмената-упатствптп за ракуваое и шуваое на материјалите, щтп се прпследува
кпн таквите материјали.
6. Пбезбедуваое на услпви за вршеое на функцијата член на Спветпт
Член 26
Заради пбезбедуваое на услпви за врщеое на функцијата шлен на Спвет,
ппщтинската администрација и прганите на управуваое на јавните служби,
устанпви и претпријатија пснпвани пд Опщтината, на шленпвите на Спветпт:
- им укажуваат струшна ппмпщ вп израбптуваоетп на предлпзите щтп тие
му ги ппднесуваат на Спветпт, пднпснп кпмисиите, вп ппставуваоетп на
спветнишки пращаоа и вп врщеоетп на други рабпти щтп им ги дпверил
Спветпт, пднпснп рабптнптп телп;
- им пбезбедуваат дппплнителна дпкументација кпја им е пптребна за
нивната рабпта;
- им даваат струшни пбјасненија и ппјаснуваоа за прпблемите на кпи тие
рабптат;
- се грижат за пбезбедуваое на технишки услпви за нивната рабпта.
Член 27
Членпвите на Спветпт имаат правп да ги кпристат прпстприите, библиптеката
и дпкументацијата на Опщтината, за изврщуваое на нивните права и дплжнпсти.
7. Престанпк и пдземаое на мандатпт на членпвите на Спветпт
Член 28
На шлен на Спветпт му престанува мандатпт вп слушаите утврдени сп закпн.
Член 29
Членпт на Спветпт има правп да ппднесе пставка и да ја пбразлпжи.
Оставката му се ппднесува на претседателпт кпј ја прпследува дп шленпвите
на Спветпт.
Оставката мпже да се ппднесе и пбразлпжи на самата седница на Спветпт.
Пп ппднесуваоетп на пставката, Спветпт на самата седница или првата
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наредна седница, без расправа, кпнстатира престанпк на мандатпт на шленпт на
Спветпт.
Претседателпт на Спветпт ја известува ппщтинската избпрна кпмисија, за
престанпкпт на мандатпт на шленпт на Спветпт.
Член 30
На шлен на Спветпт му престанува мандатпт кпга кпга ќе се врабпти вп
ппщтинската администрација, какп и кпга презел функција, пднпснп служба кпја,
сппред закпнпт, е несппјлива сп врщеоетп на функцијата шлен на Спвет.
За настануваое на слушајпт на несппјливпст шленпт на Спветпт е дплжен,
веднащ да гп извести претседателпт на Спветпт.
Член 31
На шленпт на Спветпт ќе му биде пдземен мандатпт дпклпку ппвеќе пд три
пати еднпппдругп непправданп птсуствувал пд седниците на Спветпт.
Член 32
Претседателпт на Спветпт е дплжен да ја извести Кпмисијата за
верификација, мандатни пращаоа, избпри и именуваоа и да гп внесе вп предлпгпт
на дневнипт ред за првата наредна седница на Спветпт секпј слушај щтп сп себе
ппвлекува престанпк на мандатпт на некпј пд шленпвите на Спветпт.
Кпмисијата за верификација, мандатни пращаоа, избпри и именуваоа е
дплжна да гп разгледа секпј слушај щтп ппвлекува престанпк или пдземаое на
мандатпт на шлен на Спветпт, да ппбара ппдатпци пд надлежни институции и
служби за да ги пптврди фактите и да ги утврди пришината и денпт на настануваое
на услпвите за престанпк или пдземаое на мандатпт на шлен на Спветпт.
Кпмисијата за верификација, мандатни пращаоа, избпри и именуваоа е
дплжна на Спветпт да му ппднесе извещтај и предлпг заради кпнстатираое
престанпк или дпнесуваое пдлука за пдземаое на мандатпт на шлен на Спветпт.
Спветпт ќе ја утврди пришината и денпт на престанпк на мандатпт и акп
Кпмисијата за верификација, мандатни пращаоа, избпри и именуваоа, не ппднесе
извещтај и не даде предлпг вп врска сп настанат слушај щтп ппвлекува престанпк
или пдземаое на мандатпт на шлен на Спветпт, и тпа врз пснпва на дпкументи кпи
гп пптврдуваат настануваоетп на услпви предвидени сп закпн за престанпк и
пдземаое на мандатпт на шлен на Спветпт, пбезбедени пд страна на ппщтинската
администрација.

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СПВЕТПТ
1. Начин на избпр на претседателпт на Спветпт
Член 33
Спветпт има претседател кпј гп претставува Спветпт и врщи други рабпти
ппределени сп закпн, Статутпт на Опщтината и пвпј делпвник.
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Член 34
Претседателпт на Спветпт гп избира Спветпт пп предлпг на еден или група
шленпви на Спветпт.
Спветпт гласа за сите ппднесени предлпзи, пднпснп предлпжени кандидати
за избпр на претседател, псвен за пние кандидати кпи дале изјава дека не ја
прифаќаат кандидатурата.
1. Права и дплжнпсти на претседателпт на Спветпт
Член 35
Претседателпт на Спветпт:
- ги свикува и ракпвпди сп седниците на Спветпт;
- се грижи за прганизацијата и рабптата на Спветпт;
- ги пптпищува пдлуките и актите на Спветпт и ги дпставува на
Градпнашалникпт заради пбјавуваое;
- дава иницијатива за претресуваое пдделни пращаоа пд делпкругпт на
Спветпт и кпмисиите и се грижи за успгласуваое на нивната рабпта;
- ја ппттикнува и ппмага медусебната спрабптка на кпмисиите на Спветпт и
се грижи за нивната спрабптка сп други пргани;
- ги закажува седниците на кпмисиите кага пп бараое на шленпвите на
кпмисијата седницата нема да ја закаже претседателпт на кпмисијата;
- се грижи за примената на делпвникпт;
- ги тплкува пдредбите на делпвникпт ;
- иницира и пстварува спрабптка и кппрдинација сп претседателите на
спветите на други ппщтини и
- врщи и други рабпти ппределени сп закпн, Статутпт и сп пвпј делпвник.
Член 36
Претседателпт на Спветпт има правп да ушествува вп рабптата на кпмисиите
на Спветпт и да им предлага да претресуваат пращаоа пд нивна надлежнпст.
Член 37
Претседателпт на Спветпт мпже заради прганизација на рабптата на Спветпт
да фпрмира Кппрдинативнптп телп кпе :
- ја планира динамиката на седниците на Спветпт, вп зависнпст пд
знашеоетп, прирпдата и времетп на ппднесуваое на предлпзите на акти и
други материјали;
- иницира дневен ред и време на пдржуваое на седниците на Спветпт;
- дава иницијатива на Спветпт и кпмисиите за претресуваое на пращаоа
пд нивна надлежнпст.
Кппрдинативнптп телп гп спшинуваат пп еден шлен на Спветпт какп
претставник на листата за избпр на шленпви на Спветпт, щтп спгласнп извещтајпт на
ппщтинската избпрна кпмисија, дпбила мандати на пдржаните лпкални избпри.
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3. Избпр на претседател на Спветпт сп јавнп гласаое
Член 38
Претседателпт на Спветпт гп избира Спветпт сп јавнп гласаое, сп мнпзинствп
гласпви пд вкупнипт брпј на шленпвите на Спветпт.
Член 39
Акп се предлпжени ппвеќе кандидати за претседател на Спветпт, избран е
кандидатпт кпј дпбил мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј на шленпвите на
Спветпт.
Член 40
Спветпт гласа пдделнп за секпј пд предлпжените кандидати.
Член 41
Претседателпт на Спветпт ги ппвикува шленпвите на Спветпт да се
изјаснуваат “за“ предлпгпт, без ппвикуваое да се изјаснат “прптив“, пднпснп
“впздржан“.
Членпт на Спветпт вп ппстапката за избпр на претседател на Спветпт сп јавнп
гласаое има правп да се ппредели, пднпснп да гласа “за“ самп за еден пд
кандидатите.
Член 42
Дпкплку вп првипт круг никпј пд кандидатите за претседател на спветпт не гп
дпбил пптребнптп мнпзинствп гласпви, се пристапува кпн втпр круг на гласаое за
двајцата кандидати кпи вп првипт круг дпбиле најгплем брпј гласпви.
Член 43
Акп вп првипт круг ппвеќе кандидати дпбиле ист брпј на гласпви, заради щтп
не мпже да се ппределат двајца кандидати щтп имаат најгплем брпј на гласпви,
гласаоетп се ппвтпрува самп за кандидатите щтп имаат ист брпј на гласпви, сп цел
да се ппределат двајцата кандидати за кпи ќе се гласа вп втприпт круг.
Член 44
Акп и пп втприпт круг ниту еден пд двајцата кандидати не гп дпбил
пптребнипт брпј гласпви тпгащ се ппвтпрува ппстапката за избпр на претседател на
Спветпт.
4. Избпр на претседател на Спветпт сп тајнп гласаое
Член 45
Избпрпт на претседател на Спветпт мпже да се изврщи сп тајнп гласаое,
дпкплку за такпв предлпг на шлен на Спветпт пдлуши Спветпт сп мнпзинствп гласпви
пд вкупнипт брпј шленпви на Спветпт.
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Член 46
Сп тајнптп гласаое ракпвпди кпмисија щтп ја избира Спветпт пп предлпг на
шленпт на Спветпт, щтп предлпжил гласаоетп да биде тајнп.
Член 47
Тајнп гласаое за избпр на претседател на Спветпт се врщи сп гласашки
лившиоа.
На гласашкптп ливше за избпр на претседател на Спветпт се птпешатуваат
имиоата и презимиоата на лицата предлпжени за избпр, пднпснп разрещуваое и
тпа сппред редпт на ппднесените предлпзи.
На гласашкптп ливше пред иметп на кандидатите се става реден брпј.
Член 48
Гласашките лившиоа мпраат да бидат сп еднаква гплемина, бпја и фпрма.
На секпе гласашкп ливше се става пешат на Опщтината.
Член 49
Секпј шлен на Спветпт дпбива пп еднп гласашкп ливше.
Откакп ќе се утврди дека сите шленпви на Спветпт, дпбиле пп еднп гласашкп
ливше, претседавашпт ќе ги даде пптребните пбјаснуваоа за нашинпт на гласаоетп
и ќе гп ппредели времетп пптребнп за пппплнуваое на гласашките лившиоа.
Член 50
Членпт на Спветпт гласа на тпј нашин щтп гп запкружува реднипт брпј пред
иметп и презиметп на кандидатпт за кпгп гласа и лишнп гп спущта гласашкптп ливше
вп ппставената гласашка кутија, превитканп на нашин щтп пбезбедува тајнпст на
гласаоетп.
Член 51
Откакп сите присутни шленпви на Спветпт ќе гласаат и пткакп претседавашпт
ќе пбјави дека гласаоетп е заврщенп, се преминува на утврдуваое на резултатите
пд гласаоетп.
Резултатите пд гласаоетп се утврдуваат врз пснпва на предадените гласашки
лившиоа.
Член 52
Гласашкптп ливше пд кпе не мпже јаснп да се утврди за кпгп е гласанп
(запкружени се ппвеќе кандидати, прещкртани се имиоата на еден или ппвеќе
кандидати, лившетп е преправанп, искинатп или непппплнетп), се смета за
неважешкп.
Член 53
Пп заврщуваое на гласаоетп и пребрпјуваоетп на гласашките лившиоа,
претседателпт на кпмисијата ќе гп пбјави резултатпт пд гласаоетп и ќе спппщти
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кплку вкупнп шленпви на Спветпт, ппдигнале гласашки лившиоа, кплку гласале,
кплку гласпви дпбил секпј пд кандидатите.
Член 54
Врз пснпва на извещтајпт на кпмисијата, претседавашпт ќе кпнстатира кпј пд
кандидатите е избран за претседател на Спветпт.
Член 55
Дпкплку, ниту еден пд кандидатите не е избран за претседател на Спветпт вп
првипт круг на гласаое, пднпснп не гп дпбил пптребнптп мпзинствп гласпви пд
вкупнипт брпј шленпви на Спветпт, претседавашпт ќе кпнстатира за кпи двајца
кандидати, кпи дпбиле најгплем брпј гласпви вп првипт круг на гласаое, ќе се гласа
вп втприпт круг.
Акп вп првипт круг ппвеќе кандидати дпбиле ист брпј на гласпви, заради щтп
не мпже да се ппределат двајца кандидати щтп имаат најгплем брпј на гласпви,
гласаоетп се ппвтпрува самп за кандидатите щтп имаат ист брпј на гласпви, сп цел
да се ппределат двајцата кандидати за кпи ќе се гласа вп втприпт круг.
Член 56
Вп ппстапката и нашинпт на гласаое вп втприпт круг, сп двајца кандидати,
сппдветнп се применуваат пдредбите пд пвпј делпвник щтп се пднесуваат на
гласаоетп вп првипт круг.
Член 57
Акп ниту еден пд двајцата кандидати вп втприпт не гп дпбил пптребнптп
мнпзинствп избпрната ппстапка вп целпст се ппвтпрува.

V. РАБПТА НА СПВЕТПТ
1. Свикуваое на седниците
Член 58
Спветпт рабпти на Седници щтп ги свикува претседателпт на Спветпт, пп
сппствена иницијатива.
Вп слушај на спрешенпст или птсутнпст на претседателпт на Спветпт, седница
свикува најстарипт шлен на Спветпт.
Седница на Спветпт, спгласнпст сп закпн, мпже да се свика и на бараое на
Градпнашалникпт, какп и на бараое на најмалку ¼ пд шленпвите на Спветпт, вп рпк
пд 15 дена пд ппднесуваоетп на бараоетп.
Дпкплку претседателпт на Спветпт не ја закаже седницата пп бараое на
шленпвите на Спветпт, седницата мпже да ја свикаат ппднпсителите на бараоетп,
да гп предлпжат дневнипт ред на седницата, а сп седницата да ракпвпди
претседател щтп ќе гп избере Спветпт за таа седница.
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Член 59
Ппкана за седница на Спветпт им се испраќа на сите шленпви на Спветпт,
најдпцна 7 дена пред денпт ппределен за пдржуваое на седницата.
Заеднп сп ппканата, на шленпвите на Спветпт им се дпставува предлпг на
дневен ред и сппдветен материјал за пращаоата щтп се предлагаат на дневен ред.
Пп исклушпк, вп итни слушаи, утврдени сп Статутпт, претседателпт на Спветпт
мпже да свика впнредна седница и вп рпк ппкус пд 10 дена, а дневнипт ред да гп
предлпжи на самата седница.
2. Дневен ред
Член 60
Дневен ред на седница на Спветпт се утврдува на предлпг на претседателпт
на Спветпт на ппшетпкпт на седницата, сп мнпзинствп гласпви на присутните
шленпви на Спветпт.
Вп предлпгпт на дневнипт ред претседателпт на Спветпт ги внесува сите
пращаоа щтп дп денпт на свикуваоетп на седницата му се дпставени пд страна на
градпнашалникпт или други предлагаши.
Член 61
Секпј шлен на Спветпт мпже на седницата да предлпжи:
- предлпженипт редпслед на тпшките на дневнипт ред да се измени;
- некпја пд предлпжените тпшки да се симне пд дневнипт ред;
- дневнипт ред да се дппплни сп нпва тпшка на дневнипт ред, нп е
дплжен да ја пбразлпжи итнпста на тпј предлпг.
Градпнашалникпт мпже да предлпжи дппплнуваое на дневнипт ред на
седницата сп ппределенп пращаое и итнпста да ја пбразлпжи Градпнашалникпт
или претставник щтп тпј ќе гп пвласти.
Спветпт сп мнпзинствп гласпви на присутните шленпви пдлушува пдделнп за
секпј предлпг за измена и дппплнуваое на предлпженипт дневен ред.
Дпкплку е прифатен предлпгпт за синуваое на некпја пд предлпжените
тпшки пд дневнипт ред, не мпже да се бара нејзинп ппвтпрнп внесуваое вп
дневнипт ред.
3. Претседаваое и учествп
Член 62
На седница на Спветпт претседава претседателпт на Спветпт.
Вп слушај на негпва спрешенпст или птсутнпст, гп заменува најстарипт шлен на
Спветпт.
Акп најстарипт шлен на Спветпт е спрешен или птсутен, на седницата
претседава шленпт на Спветпт, кпј пп предлпг на еден или група шленпви на
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Спветпт, ќе гп избере Спветпт сп мнпзинствп на гласпви пд присутните шленпви на
Спветпт.
Член 63
Вп рабптата на седница на Спветпт, без правп на пдлушуваое, мпжат да
ушествуваат и ппканети претставници на јавни служби, устанпви и претпријатија.
Член 64
На седница на Спветпт никпј не мпже да гпвпри пред да ппбара и дпбие збпр
пд претседателпт.
Пријавите за збпр се ппднесуваат пткакп ќе заппшне претреспт и мпжат да се
ппднесуваат се дп негпвптп заврщуваое.
Член 65
Членпт на Спветпт гпвпри пд гпвпрницата или пд свпетп местп дпкплку има
технишки услпви сите присутни да гп следат негпвптп излагаое.
Дпкплку вп рабптата на Спветпт, се кпристи друг јазик, при излагаоетп се
пбезбедува превпд, за да мпжат присутните на седницата да гп следат излагаоетп.
Член 66
Претседателпт се грижи шленпт на Спветпт да не биде пппрешуван вп свпјпт
гпвпр.
Членпт на Спветпт мпже да гп пппмене или да гп прекине вп гпвпрпт самп
претседателпт.
Член 67
Претседателпт им дава збпр на шленпвите на Спветпт пп редпт на нивнптп
пријавуваое.
Претседателпт веднащ ќе му даде збпр на шленпт на Спветпт кпј сака да земе
збпр вп врска сп примената или птстапуваое пд пдредбите на Делпвникпт
(прпцедуралнп пращаое) или на утврденипт дневен ред.
Гпвпрпт на пвпј шлен на Спветпт не мпже да трае ппдплгп пд 3 минути.
Пп излагаоетп на шленпт на Спветпт претседателпт е дплжен да даде
пбјаснуваое.
Акп шленпт на Спветпт не е задпвплен пд даденптп пбјаснуваое, за
пращаоетп се рещава на седницата без претрес.
Член 68
Претседателпт ќе му даде збпр на шленпт на Спветпт акп ппбара збпр
(реплика) за да гп исправи навпдпт щтп е нетпшнп излпжен или щтп дал ппвпд за
недпразбираое или предизвикал пптреба пд лишнп пбјаснуваое, и тпа пткакп ќе гп
заврщи излагаоетп пнпј щтп ја предизвикал пптребата пд реплика.
Вп свпјата реплика, кпја не мпже да трае ппдплгп пд 2 минути, шленпт на
Спветпт мпра да се пграниши на исправката, пднпснп на лишнптп пбјаснуваое.
Членпт на Спветпт на кпгп му е упатена репликата, има правп на пдгпвпр, вп
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траеое пд 1 минута.
Членпт на Спветпт, правптп на репликата и пдгпвпрпт на репликата, мпжат
да се кпристат самп еднащ вп текпт на расправата пп една тпшка пд дневнипт.
Член 69
Членпт на Спветпт мпже да гпвпри самп пп пращаое щтп е на дневен ред.
Акп шленпт на Спветпт се пддалеши пд дневнипт ред, претседателпт ќе гп
ппвика да се придржува за дневнипт ред.
Акп шленпт на Спветпт и пп ппвтпрната пппмена не се придржува за
дневнипт ред, претседателпт мпже да му гп пдземе збпрпт.
4. Пграничуваое на времетраеоетп на излагаоетп
Член 70
Пп предлпг на претседателпт или пд шлен на Спветпт, кпгп гп ппддржуваат
најмалку 5 шленпви на Спветпт, мпже да пдлуши, сп мнпзинствп гласпви на
присутните шленпви на Спветпт, пп истптп пращаое на седницата да се гпвпри самп
еднащ, какп и да се ппредели времетраеоетп на излагаоетп, щтп не мпже да биде
ппкраткп пд 5 минути.
5. Пдржуваое на редпт
Член 71
За пдржуваое на редпт на седницата се грижи претседателпт.
Член 72
За ппвреда на редпт на седницата, прптив шленпт на Спветпт кпј гп
ппвредува редпт мпже да се изрешат следните мерки: пппмена, пдземаое на
збпрпт и пддалешуваое пд седницата.
Изрешените мерки се внесуваат вп записникпт на седницата.
Член 73
Оппмена ќе му се изреше на шленпт на Спветпт кпј вп свпетп излагаое се
пддалешува пд дневнипт ред, кпј сп свпетп пднесуваое, сп земаое збпр кпга
претседателпт не му дал збпр, сп упадаое вп збпр, или сп слишна ппстапка гп
нарущува редпт на седницата и пдредбите на пвпј делпвник.
Одземаое на збпрпт ќе се изреше на шлен на Спветпт кпј сп свпјпт гпвпр на
седницата гп ппвредува редпт на седницата и пдредбите на пвпј делпвник, а на
истата седница веќе двапати е ппвикан да не гп нарущува редпт на седницата и
пдредбите на пвпј делпвник.
Мерките пппмена и пдземаое на збпрпт ги изрекува претседателпт.
Член 74
Мерката пддалешуваое пд седницата му се изрекува на шленпт на Спветпт
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щтп нема да ппстапи пп бараоетп на претседателпт кпј му ја изрекпл мерката
пдземаое на збпр или на друг нашин ја пппрешува рабптата на седницата или гп
навредува Спветпт или негпвите шленпви, или вп гпвпрпт упптребува изрази сп кпи
се нарущува дпстпинствптп на Спветпт.
Членпт на Спветпт мпже да биде пддалешен самп пд седницата на кпја гп
ппвредил редпт.
Член 75
Мерката пддалешуваое пд седницата мпжат да ја предлпжат претседателпт
на Спветпт или шлен на Спветпт.
Членпт на Спветпт спрема кпј се предлага изрекуваое на мерката
пддалешуваое пд седницата има правп на збпр, при щтп негпвптп излагаое не
мпже да трае ппдплгп пд 3 минути.
Мерката пддалешуваое пд седницата ја изрекува Спветпт без претрес, сп
мнпзинствп гласпви пд присутните шленпви на Спветпт.
Членпт на Спветпт на кпј му е изрешена мерката пддалешуваое пд седницата
е дплжен веднащ да се пддалеши пд седницата и не мпже ппвеќе да присуствува на
седницата пд кпја е пддалешен.
Член 76
Акп сп редпвни мерки не мпже да гп пдржи редпт на седницата,
претседателпт ќе ја прекине седницата.
Член 77
Претседателпт мпже да нареди пд салата вп кпја се пдржува седницата да се
птстрани секе лице кпе гп нарущува редпт.
Член 78
Сите лица кпи се напдаат вп прпстприите на Спветпт, дпдека трае седницата,
пп службена дплжнпст се дплжни да ги изврщат налпзите на претседателпт вп
ппглед на пдржуваое на редпт.
6. Тек на седницата
Член 79
Членпвите на Спветпт имаат правп, пред да се утврди дневнипт ред на
седницата, да стават забелещки на записникпт пд претхпдната седница.
За пснпванпста на забелещките пдлушува Спветпт без претрес, а акп
забелещките се усвпјат, вп записникпт ќе се изврщат сппдветни измени.
Член 80
Пп усвпјуваоетп на дневнипт ред, претседателпт ги инфпрмира шленпвите
на Спветпт за дппплнителнп дпставените или пред седницата ппделените
материјали и дава други спппщтенија щтп се пд знашеое за рабптата на седницата
и щтп треба да се имаат предвид при пдлушуваоетп.
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Член 81
Седницата се пдржува сппред усвпенипт дневен ред, а претседателпт е
дплжен да птвпра претрес пп секпја пд тпшките, псвен акп сп закпн, Статутпт и сп
пвпј делпвник е ппределенп да се пдлушува без претрес.
Спветпт сп мнпзинствп гласпви пд присутните шленпви мпже да пдлуши на
предлпг на градпнашалникпт или шлен на Спветпт, да впди заеднишка расправа пп
ппвеќе тпшки пд дневнипт ред, дпкплку тие имаат српдна или медусебнп ппврзана
спдржина, нп гласаоетп мпра да биде ппединешнп.
Спветпт сп мнпзинствп гласпви пд присутните шленпви мпже да пдлуши на
предлпг на градпнашалникпт или шлен на Спветпт, да се направи измена вп
редпследпт на расправата пп тпшките пд усвпенипт дневен ред.
Член 82
Претреспт пп ппределенп пращаое трае и се впди се дпдека пп негп има
пријавени за збпр.
Претседателпт гп заклушува претреспт пткпга ќе утврди дека ппвеќе нема
пријавени за збпр.
Член 83
Претреспт пп пдделни пращаоа е единствен.
Вп текпт на претреспт најпрвп се расправа за амандманите дпкплку такви
има ппднесенп пп предлпгпт.
7. Мнпзинствп за рабпта
Член 84
Спветпт мпже да рабпти акп на седница присуствуваат мнпзинствп пд
вкупнипт брпј шленпви на Спветпт.
Акп претседателпт смета дека на седницата не присуствува дпвплен брпј
шленпви на Спветпт, ќе ппбара да се изврщи прпзивка.
Прпзивката ќе се изврщи и акп тпа гп ппбара шлен на Спветпт.
Акп се утврди дека на седницата не присуствуваат мнпзинствп пд вкупнипт
брпј шленпви на Спветпт, седницата не мпже да се пдржи, пднпснп акп е веќе
заппшната се прекинува.
Вп слушаите пд став 4 на пвпј шлен, претседателпт ја презакажува седницата,
сп писменп известуваое упатенп на сите шленпви на Спветпт.
8. Пдлучуваое
Член 85
Пплнпважни се пдлуките за кпи гласалп пптребнптп мнпзинствптп шленпви
на Спветпт, ппределенп сп закпн, Статутпт и пвпј делпвник.
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Член 86
Членпвите на Спветпт гласаат на тпј нашин щтп се изјаснуваат „за” или
„прптив” предлпгпт или се впздржуваат пд гласаоетп.
Член 87
Јавнптп гласаое се врщи сп сп кпристеое на сппдветен електрпнски ситем,
сп креваое на рака или сп ппименишнп уснп изјаснуваое.
Член 88
Гласаоетп сп упптреба на сппдветен електрпнски систем, се врщи на нашин
кпј пвпзмпжува секпј пд шленпвите на спветпт да гласа и да се евидентира секпј
даден глас „за“, „прптив“ или „впздржан“, и да се утврди збирпт на гласпвите,
пднпснп резултатпт пд гласаоетп.
Член 89
Гласаоетп сп креваое на рака се врщи на тпј нашин щтп претседателпт ги
ппвикува шленпвите на Спветпт најнапред да се изјаснат кпи се “за” предлпгпт,
пптпа да се изјаснат кпи се “прптив” предлпгпт и на крајпт да се изјаснат тие щтп се
впздржуваат пд гласаоетп.
Член 90
Ппименишнп гласаое се врщи кпга претседателпт смета дека е пптребнп
тпшнп да се утврди резултатпт пд гласаоетп.
Ппименишнп гласаое се врщи и кпга тпа ќе гп ппбара шлен на Спветпт.
При ппименишнп гласаое шленпвите на Спветпт, уснп се изјаснуваат дали се
„за”, „прптив” или „впздржан“.
Прпзивката ја врщи службеник на ппщтинската администрација.
Член 91
Тајнп гласаое се врщи сп гласашки лившиоа.
Сп тајнптп гласаое ракпвпди кпмисија щтп ја избира Спветпт пп предлпг на
шленпт на Спветпт, щтп предлпжил гласаоетп да биде тајнп.
Член 92
Акп тајнптп гласаое е за дпнесуваое на прппис пд надлежнпст на Спветпт,
на гласашкптп ливше тпшнп се птпешатува називпт на прпписпт и се пвпзмпжува
шленпт на спветпт да гласа „за”, „прптив” или „впздржан“.
Член 93
Акп тајнптп гласаое е за избпр или разрещуваое на гласашкптп ливше се
птпешатуваат имиоата на лицата предлпжени за избпр, пднпснп разрещуваое и
тпа сппред редпт на ппднесените предлпзи.
На гласаоетп за избпр или разрещуваое пред иметп на кандидатпт се става
реден брпј.
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Член 94
Гласашките лившиоа мпраат да бидат сп еднаква гплемина, бпја и фпрма.
На секпе гласашкп ливше се става пешат на Опщтината.
Член 95
Секпј шлен на Спветпт дпбива пп еднп гласашкп ливше.
Откакп ќе се утврди дека сите шленпви на Спветпт, дпбиле пп еднп гласашкп
ливше, претседателпт ќе ги даде пптребните пбјаснуваоа за нашинпт на гласаоетп и
ќе гп ппредели времетп пптребнп за пппплнуваое на гласашките лившиоа.
Пп истекпт на ппределенптп време, претседателпт ги ппвикува шленпвите на
Спветпт да гласаат.
Член 96
Членпт на Спветпт лишнп гп спущта гласашкптп ливше вп ппставената гласашка
кутија, превитканп на нашин кпј пбезбедува тајнпст на даденипт глас.
Член 97
При гласаое за избпр, шленпт на Спветпт гласа на тпј нашин щтп гп
запкружува реднипт брпј пред иметп и презиметп на кандидатпт за кпгп гласал.
При гласаое за разрещуваое, шленпт на Спветпт гласа на тпј нашин щтп гп
запкружува реднипт брпј пред иметп и презиметп на лицетп за шие разрещуваое
се гласа.
Гласашкптп ливше пд кпе не мпже јаснп да се утврди за кпгп, пднпснп за щтп
е гласанп се смета за неважешкп.
Член 98
Откакп сите присутни шленпви на Спветпт ќе гласаат и пткакп претседателпт
ќе пбјави дека гласаоетп е заврщенп, се преминува на утврдуваое на резултатите
пд гласаоетп.
Резултатите пд гласаоетп се утврдуваат врз пснпва на предадените гласашки
лившиоа.
Член 99
Пп заврщуваое на гласаоетп и пребрпјуваоетп на гласашките лившиоа,
претседателпт на кпмисијата ќе гп пбјави резултатпт пд гласаоетп на истата
седница на Спветпт и ќе спппщти кплку вкупнп шленпви на Спветпт гласале, кплку
биле „за“, „прптив„ или „впздржани“ и кплку има неважешки гласашки лившиоа.
9. Записници
Член 100
За рабптата на седниците на Спветпт се впди записник.
Записникпт спдржи пснпвни ппдатпци за рабптата на седницата, а пспбенп
за брпјпт на присутните и имиоата и презимиоата на пправданп птсутните шленпви
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на Спветпт, дневнипт ред щтп е усвпен на седницата, предлпзите и амандманите
щтп се ппднесени на седницата и за пдлуките щтп се дпнесени.
Вп записникпт се внесуваат резултатите пд гласаоетп пп пдделни пращаоа.
Членпт на Спветпт кпј на седницата издвпил мислеое, мпже да ппбара вп
записникпт да се внесат битните делпви пд негпвата изјава.
Член 101
Записникпт им се испраќа на шленпвите на Спветпт, пп правилп, заеднп сп
ппканата за пдржуваое на наредната седница.
Член 102
Записникпт на кпј не се ставени забелещки, пднпснп записникпт вп кпј
спгласнп сп усвпените забелещки се изврщени измени се смета за усвпен.
Усвпенипт записник гп пптпищува претседателпт на Спветпт.
За спставуваоетп на записникпт и за шуваоетп на пригиналните записници
пд седниците на Спветпт се грижи ппщтинската администрација.
10. Стенпграфски белешки
Член 103
За рабптата за седниците на Спветпт се впдат стенпграфски белещки, а пп
пптреба се пбезбедува и тпнскп или видеп снимаое.
Спставен дел на стенпграфските белещки се и непрпшитаните гпвпри на
шленпвите на Спветпт щтп на седницата, вп текпт на претреспт, писменп се
прилпжени.
Стенпграфските белещки им се ставаат на увид на шленпвите на Спветпт, пп
нивнп бараое.
Секпј шлен на Спветпт има правп да ппбара вп стенпграфските белещки да се
изврщи исправка вп негпвптп излагаое, нп без внесуваое на битни измени.
За пстваруваоетп на пва правп на шленпвите на Спветпт се грижи
претседателпт на Спветпт.
Акп се ппјави сппр за пснпванпста на бараоетп да се изврщи исправка вп
стенпграфските белещки, за бараоетп се пдлушува на седницата без претрес.
Стенпграфските белещки за рабптата на Спветпт се шуваат вп
дпкументацијата на ппщтинската администрација.

VI. КПМИСИИ НА СПВЕТПТ
1. Ппстпјани и ппвремени кпмисии
Член 104
Спветпт фпрмира ппстпјани и ппвремени кпмисии.
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Член 105
Ппстпјаните кпмисии, вп рамките на свпјпт делпкруг:
- ги разгледуваат предлпзите за дпнесуваое на прпписи и други акти пд
надлежнпст на Спветпт и му ппднесуваат извещтај сп свпи мислеоа и
предлпзи;
- прпушуваат и разгледуваат други пращаоа пд свпјпт делпкруг и на Спветпт
му даваат мислеоа и предлпзи пп тие пращаоа.
Член 106
Ппвремените кпмисии Спветпт ги фпрмира заради прпушуваое на
ппределенп пращаое кпе не спада вп делпкругпт на ппстпјаните кпмисии, какп и вп
други слушаи кпга за тпа ќе се укаже пптреба,
Ппвремената кпмисија престанува сп рабпта кпга ќе ја изврщи задашата
заради кпја е фпрмиранп и вп други слушаи кпга Спветпт за тпа ќе пдлуши.
2. Спстав на кпмисиите
Член 107
Брпјпт на шленпвите на ппстпјаните кпмисии се ппределува сп Статутпт.
Спставпт, брпјпт на шленпвите и задашите на ппвремените кпмисии се
утврдува сп актпт за фпрмираое на телптп.
Членпви на ппвремените кпмисии мпжат да бидат, ппкрај шленпви на
Спветпт и наушни и струшни рабптници.
Член 108
Ппстпјаните и ппвремените кпмисии имаат претседател и ппределен брпј
шленпви.
Претседателпт на ппстпјаната и на ппвремената кпмисија:
- ја прганизира рабптата на кпмисијата;
- дава иницијатива за претресуваое на ппределени пращаоа пд
делпкругпт на кпмисијата;
- се грижи за известуваое на шленпвите на кпмисијата и на Спветпт за
прпблемите пд делпкругпт на кпмисијата;
- ги ппдгптвува и свикува седниците;
- гп предлага дневнипт ред на седниците и претседава сп нив;
- се грижи за спрпведуваое на заклушпците, и
- врщи и други рабпти щтп се ппределени сп пвпј делпвник.
Вп слушај на спрешенпст или птсутнпст, претседателпт гп заменува шлен на
кпмисијата.
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3. Начин на рабпта
Член 109
Кпмисиите рабптат на седници.
Претседателпт на кпмисијата е дплжен да свика седница акп тпа гп бара
претседателпт на Спветпт или акп тпа гп бараат најмалку 3 шленпви на кпмисијата,
наведувајќи гп пращаоетп щтп треба да се стави на дневен ред на седница.
Акп претседателпт не свика седница кпга е дплжен тпа да гп стпри,
седницата е дплжен да ја свика претседателпт на Спветпт.
Акп пп бараое на најмалку 3 шленпви на кпмисијата, седница не свика ниту
претседателпт на кпмисијата, ниту претседателпт на Спветпт, седницата ќе ја
свикаат шленпвите на кпмисијата, кпи тпа гп барале.
Ппканата за седница сп предлпгпт на дневнипт ред и материјалите щтп ќе се
разгледуваат на седницата, претседателпт на кпмисијата им ги дпставува на
шленпвите на кпмисијата најдпцна 5 дена пред денпт на пдржуваоетп на
седницата.
Пп исклушпк, претседателпт мпже да свика седница и вп ппкус рпк.
Претседателпт на кпмисијата, за свиканата седница ги известува
предлагашите на материјалите щтп кпмисијата ќе ги претресува, сп цел да
ппределат претставници за присуствп на седницата.

Член 110
Записниците и извещтаите пд седницата на кпмисијата ги пптпищува
претседателпт на кпмисијата.
Член 111
Иницијатива за внесуваое пдделни пращаоа вп предлпгпт на дневнипт ред
на седницата на кпмисијата мпжат да дадат шленпви на спветпт, други кпмисии на
Спветпт, какп и јавните служби, устанпви и претпријатија пснпвани пд Градпт.
Член 112
Претреспт пп пращаоата щтп се на дневен ред на седницата на кпмисијата,
мпже да заврщи сп прпст премин на наредната тпшка пд дневнипт ред или сп
дпнесуваое на заклушпк, за щтп на Спветпт мпже да му ппднесе извещтај.
Член 113
Кпмисијата мпже да му предлпжи на Спветпт да гп пдлпжи претресуваоетп
на пдделнп пращаое щтп кпмисијата гп разгледувала, а кпе е спдржанп вп
предлпгпт на дневнипт ред за седницата на Спветпт.
Член 114
Кпмисиите на Спветпт ппкренуваат разгледуваое на пращаоа пд свпјпт
делпкруг пп сппствена иницијатива, а се дплжни да гп разгледаат секпе пращаое
пд свпјпт делпкруг, шие разгледуваое ќе гп ппбара претседателпт на Спветпт и
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Градпнашалникпт.
Член 115
Дневнипт ред на седницата на кпмисијата се утврдува на ппшетпкпт на
седницата.
Член 116
Кпмисиите мпжат да рабптат акп на седницата присуствуваат мнпзинствптп
шленпви на кпмисијата.
Кпмисиите пдлушуваат сп мнпзинствп гласпви на присутните шленпви на
кпмисијата.
Член 117
Кпга ќе пдлуши да му ппднесе извещтај или предлпг на Спветпт, кпмисијата
ппределува свпј известител, кпј пп налпг на кпмисијата, пп сппствена иницијатива
или пп бараое на Спветпт, на седницата на Спветпт ќе гп пбразлпжи ставпт или
предлпгпт на кпмисијата.
Член 118
На седницата на кпмисијата задплжителнп присуствува претставник на
предлагашпт.
Претставникпт на предлагашпт има правп на седницата на кпмисијата да
ушествува вп расправата пп предлпгпт щтп гп ппднел.
Член 119
Кпмисијата има правп пд предлагашпт да бара известуваое, ппјаснуваое,
какп и други ппдатпци щтп му се пптребни за рабпта, а сп кпи предлагашпт
распплага или е дплжен да ги спбира и евидентира.
Член 120
Кпмисијата мпже на свпи седници да ппкани претставници на пргани,
прганизации, заедници и здруженија, какп и наушни, струшни и јавни рабптници,
заради изнесуваое на нивни мислеоа пп пращаоата щтп се разгледуваат на
седницата на кпмисијата.
4. Делпкруг на ппстпјаните кпмисии на Спветпт
Член 121
Ппстпјани кписии на Спветпт се,
– Кпмисија за Статут и прпписи,
– Кпмсиија за финансии и бучет, и врщеое надзпр врз материјалнп –
финансискп рабптеое,
– Кпмисија за јавни и кпмунални дејнпсти, урбанизами защтита на живптна
средина,
– Кпмисија за ппщтествени дејнпсти и спрабптка сп Невладини прганизации
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Кпмисија за еднакви мпжнпсти на жените и мажите
Кпмисија за пднпси меду заедниците,
Кпмисја за мандатни пращаоа, избпр иименуваоа,
Кпмисија за именуваое улици, плпщтади, и други инфраструктурни пбјекти
вп Опщтина Кишевп,
Кпмисија за празници и манифестации, и дпделуваое пщтински признанија
и награди,
Кпмисија за месна сампуправа,
Кпмисија за защтита на шпвекпвата средина,
Кпмисија за здравствп,
Кпмисија за млади и сппрт и рекреација,

Член 122
Кпмисијата за Статут и прпписи,
– Ги утрдува Предлпгпт на Статутпт на Опщтина Кишевп,
– Ги разгледува иницијативите и предлпзите за измени и дппплнуваоа на
Статутпт,
– Ја следи примената на Статутпт и ги разгледува нашелните пращаоа пд
статутарен карактер,
– Гп утврдува предлпг Делпвникпт на Спветпт,
– Ппдгптвува мислеое пп предлпг Закпните щтп се пднесуваат на Опщтината,
– Разгледува и други ппщти акти пд надлежнпст на Опщтината,
Член 123
Кпмисија за финансии и бучет и врщеое надзпр врз материјалнп - финансискп
рабптеое
Кпмисијата за финансии и бучет и врщеое надзпр врз материјалнп финансискп рабптеое:
Ги разгледува пращаоата вп врска сп фиансираоетп на Опщтината и Бучетпт и
заврщната сметка на Бучетпт на Опщтината и други пращаоа ппврзани сп
финансиски средства.
Врщи надзпр врзматеријалнп финансискп рабптеое на Опщтината а за
резултатите пд надзпрпт се инфпрмира Спветпт на Опщтина Кишевп и
Министерствптп за финансии, а преку Спветпт на Опщтина Кишевп.
Член 124
Кпмисија за јавни и кпмунални дејнпсти, урбанизам и защтита на живптна
средина
– Ги разгледува пращоата, пд рабптата на јавните служби јавните устанпви и
јавните претпријатија на Опщтина Кишевп, кпи врщат дејнпсти пд јавен
интерес пд лпкалнп знашеое,
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– Ги разгледува Генералнипт и Деталните урбанистишки планпви и другата
урбанистишка дпкументација, какп и пращаоата пд защтитата и
унапрдуваоетп на живптната средина и сппменишните пбележја пд
минатптп.
Член 125
Кпмисија за ппщтествени дејнпсти и спрабптка сп Невладини прганизации
– Ги разгледува пращаоата пд знашеое за развпјпт на мрежа и устанпви пд
пбласта на културата сппртпт, спцијалната и детската защтита,
предушилищнптп пбразпвание, пснпвнптп пбразпвание, среднптп
пбразпвание какп и пращоаоа пд други пбласти пд знашеое за интересите
на граданите.

Член 126
Кпмисија за еднакви мпжнпсти на жените и мажите
– Кпмисијата за еднакви мпжнпсти на жените и мажите врщи прпмпвираое
и щтитеое на еднаквпста меду пплпвите вп уживаоетп на шпвекпвите права
вп сите ппщтествени нивпа, вградуваое на пплпвата димензија вп прпцеспт
на нпрмираоетп и институципнализираоетп на ппщтествените прпцеси и
пднпси, елиминираое на секакпв пблик дискриминација на жената
ппгплема застапенпст на жената вп лпкалната сампуправа и еднаквп
ушествп на жените и мажите вп сите пбласти на приватнипт и јавнипт живпт.
Член 127
Кпмисија за пднпси меду заедниците
– Ги разгледува пращаоата кпи се дпнесуваат на пднпсите меду заедниците
застапени вп Опщтината дава мислеоа и предлпзи на нашините за нивнп
рещаваое кпи ги дпставува на разгледуваое пред Спветпт на Опщтина
Кишевп, а Спветпт е дплжен пп разгледуваоетп на мислеоата и предлпзите
да пдлуши вп врска сп нив.
Член 128
Кпмисија за мандатни пращаоа избпр и именуваоа
– Разгледува и ппдгптвува предлпзи кпи се пднесуваат на мандатнп
имунитетни пращаоа,
– Разгледува и ппдгптвува предлпзи за избпр и именуваоа и разрещуваое пд
надлежнпст на Спветпт на Опщтина Кишевп,
– Дава предлпг за висината на платите надпместпците и други примоа на
избраните и именуваните лица, дп Спветпт на Опщтина Кишевп кпи щтп
дпнесува Одлука
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– Дава предпг за висината на надпместпкпт на патните и дневните трпщпци
на шленпвите на Спветпт на Опщтината Какп и трпщпците направени вп
изврщуваоетп на задашите щтп им ги дпверил Спветпт на Опщтината, а
пдлука дпнесува Спветпт,
Претседателпт и шленпвите на Кпмисијата ги избира Спветпт на свпјата прва
седница.
Член 129
Кпмисија за именуваое улици, плпщтади и други инфраструктурни пбјекти вп
Опщтина Кишевп
– Дава предлпг за ппределуваое на имиоа на улици, плпщтади мпстпви и
други инфраструктурни пбјекти дп Спветпт на Опщтина Кишевп кпј за истите
дпнесува пдлука.
Член 130
Кпмисија за празници, манифестации и дпделуваое ппщтински признанија и
награди
– Дпнесува Прпграма за пдбележуваое на празници и манифестации ги
прибира и разгледува предлпзите за дпделуваое награди, признанија и
пбележуваое сппменишни места и настани.
Член 131
Кпмисија за месна сампуправа
– Ги разгледува пращоата пд знашеое за месната сампправа и му предлага
на Спветпт нашин за нивнп разрещуваое за щтп Спветпт нпси Одлука.
Член 132
Кпмисија за защтита на шпвекпвата средина
– Ги разгледува пращаоата пд знашеое за защтитата на шпвекпвата средина и
прирпдата – флпрата и фауната и му предлага на Спветпт преземаое на
мерки и активнпсти, а Спветпт нпси Одлука пп предлпжените мерки и
активнпсти.
Член 133
Кпмисија за здравствп
Разгледува пращаоа пд знашеое за развпјпт на здравствената защтита,
унапредуваое на здравјетп предлага превентивни активнпсти предлага мерки за
превентивни мерки при здравственптп впспитуваое,
– Предлага мерки за надзпр над заразните бплести,
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– Предлага мерки за ппмпщна пациенти сп специјални пптреби (менталнп
здравје, злпупптреба на деца и др) и други пбласти кпи ќе бидат утврдени
сп закпн, предлпзите ги дпставува дп Спветпт на Ощтината а за кпи
предлпзи Спветпт нпси Одлука.
Член 134
Кпмисија за млади сппрт и рекреација
– Ги разгледува пращаоата пд пбласта на младите, сппртпт и рекреацијата,
напредпкпт и развпјпт вп впзрасни индивидуи, пп пдржуваое на
младинските иницијативи, какп и вклушуваое на младите вп дпнесуваоетп
на Одлуки важни за лпкалната сампуправа.
– Ги кппрдинира активнпстите на здруженијата приентирани кпн младите,
сппртпт и рекреацијата,

5. Ппсебни пдредби за избпр и разрешуваое на претседатели и членпви на
кпмисиите
Член 135
Избпр на претседател и шленпви на кпмисија на Спветпт се врщи вп целина,
врз пснпва на предлпжени листи.
Листа мпже да предлпжи секпј пд шленпвите на спветпт или група спветници.
Предлпжената листа се става на дневен ред на седницата на Спветпт самп
акп сите предлпжени кандидати за шленпви на кпмисијата дале изјава сп кпја ја
прифаќаат кандидатурата.
Кандидатските листи се ппднесуваат дп претседателпт на Спветпт кпј ги
дпставува дп Кпмисијата за верификација, избпри и именуваоа.
Избпрпт на претседател и шленпви на кпмисиите се врщи сп јавнп гласаое,
сп мнпзинствп пд присутните шленпви на Спветпт.
Член 136
Избпр заради прпмена на пппдделен шлен на кпмисија се врщи врз пснпва
на ппединешни предлпзи, сп јавнп гласаое, сп мнпзинствп пд присутните шленпви
на Спветпт.
Член 137
Предлпг за разрещуваое на претседател и шленпви на кпмисија мпже да
даде кпмисијата, шлен на Спветпт или претседателпт на Спветпт.
Пп предлпгпт за разрещуваое пдлушува Спветпт, сп јавнп гласаое, сп
мнпзинствп гласпви на присутните шленпви на Спветпт.
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VII. ПРПГРАМИРАОЕ НА РАБПТАТА
Член 138
Рабптата на Спветпт се пдвива сппред прпграма за рабпта на Спветпт.
Прпграмата за рабпта ја дпнесува Спветпт за една календарска гпдина, пп
предлпг на кпмисијата щтп Спветпт ја фпрмира пд редпт на свпите шленпви.
Член 139
Оснпва за израбптка на прпграмата за рабпта на Спветпт се рабптите щтп сп
закпн се ставени вп надлежнпст на Спветпт.
Член 140
Предлпзи за внесуваое на пдделни задаши и рабпти вп прпграмата за рабпта
на Спветпт мпжат да ппднесуваат:
- шленпвите на Спветпт, кпмисиите, ппсебните тела на Опщтината и
Градпнашалникпт;
- прганите на државната управа;
- јавните служби, устанпви и претпријатија пснпвани пд Опщтината;
- јавните претпријатија щтп врщат рабпти пд знашеое и интерес за
Опщтината;
- пблиците на месна сампуправа;
- здруженијата на градани и
- други заинтересирани субјекти.
Член 141
Прпграмата за рабпта на Спветпт пспбенп спдржи:
- назив на пдлуките и другите ппщти акти и пращаоата, пднпснп темите
щтп ќе ги разгледува Спветпт;
- субјектита задплжени за изгптвуваое на актите и другите материјали и
субјектите кпи спрабптуваат вп изврщуваоетп на задашите и рабптите;
- предлагаш на актите и другите материјали;
- државните пргани пд кпи ќе се бара спгласнпст за актите, дпкплку
даваоетп спгласнпст е предвиденп сп закпн;
- рпкпвите вп кпи пдделни рабпти треба да се изврщат.
Вп прпграмата за рабпта се назнашува кпи дпкументи се даваат на јавна или
струшна расправа или на друг пблик на неппсреднп изјаснуваое на граданите.
Член 142
Задплжените субјекти се дплжни вп предвидените рпкпви тие акти и
материјали да му ги ппднесат на Спветпт на разгледуваое и усвпјуваое.
Дпкплку пд пдредени пришини тпа не е мпжнп, тпј е дплжен за тпа навреме
да гп извести Спветпт и да ги наведе пришините заради кпи не мпже да ги изврщи
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прпграмираните задаши вп предвиденипт рпк.

VIII. ЈАВНПСТ ВП РАБПТАТА НА СПВЕТПТ
Член 143
Спветпт ја известува јавнпста за пращаоата щтп се разгледуваат и за кпи се
пдлушува вп Спветпт, за свпите пдлуки и ставпви пп тие пращаоа, какп и за
рабптата на кпмисиите, при щтп развива и кпристи најразлишни фпрми за
известуваое.
Член 144
Претставниците на средствата за јавнп инфпрмираое имаат правп да
присуствуваат на седниците на Спветпт и на кпмисиите и да ја известуваат јавнпста
за нивната рабпта.
За седница на Спветпт на кпја се претресува некпе пращаое без присуствп
на јавнпста, Спветпт мпже да ја извести јавнпста преку даваое спппщтение.
Член 145
На претставниците на средствата за јавнп инфпрмираое им се ставаат на
распплагаое нацртите и предлпзите на прпписите, инфпрмативните и
дпкументаципните материјали, извещтаите за рабпта на кпмисиите на Спветпт и
записниците пд седниците на Спветпт, псвен акп пдделнп пращаое се разгледува
без присуствп на јавнпста.
Член 146
Спветпт мпже да пдлуши нацрт, пднпснп предлпг на ппределена пдлука или
на друг ппщт акт кпј се претресува вп Спветпт, да се пбјави преку пешатпт или вп
ппсебна публикација.
Член 147
Спветпт мпже заради известуваое на јавнпста за свпјата рабпта да пдлуши
да се даде пфицијалнп спппщтение на средствата за јавнп инфпрмираое.
Член 148
Кпнференција за пешатпт пп пращаоа пд надлежнпст на Спветпт, пднпснп вп
врска сп негпвата рабпта, пдржува претседателпт на Спветпт, пп сппствена
иницијатива или кпга така ќе пдлуши Спветпт.
Претседателпт на Спветпт, пднпснп Спветпт мпже да ппределат друг шлен на
Спветпт, кпј ќе ја пдржи кпнференцијата за пешатпт.
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IX. АКТИ НА СПВЕТПТ
Член 149
Спветпт дпнесува прпписи за уредуваое на пращаоата пд свпја надлежнпст
и гп следи нивнптп изврщуваое.
Спветпт дпнесува статут, делпвник на Спветпт, бучет и гпдищна сметка за
изврщуваое на бучетпт, прпграми, планпви, пдлуки, рещенија, правилници,
преппраки, заклушпци и други акти.
Одредбите на пвпј делпвник, щтп се пднесуваат на ппстапката за
дпнесуваое пдлуки, сппдветнп се применуваат и на ппстапката за дпнесуваое на
прпписи и други акти пд став 2 на пвпј шлен, дпкплку сп закпн и Статутпт не е
ппинаку ппределенп.
Член 150
Сп преппрака се укажува на знашеоетп на ппределени пращаоа кпи се
пднесуваат на текпвните спстпјби и движеоа вп ппределена пбласт или на
изврщуваоетп на пдлуки и други ппщти акти на Спветпт и се изразува мислеоетп
на Спветпт пп тие пращаоа.
Сп преппраката се укажува на правата и пбврските на субјектите на кпи име
се упатува и на мерките щтп би требалп да ги преземат за рещаваое на тие
пращаоа.
Преппраката нема задплжителен карактер и таа им се упатува на субјектите
на кпи се пднесува сп цел да ја разгледаат, да заземат став и да ја наспшат свпјата
акција кпн пращаоата на кпи се пднесува преппраката и за тпа да гп известат
Спветпт.
Член 151
Сп заклушпк Спветпт, вп рамките на свпјпт делпкруг, мпже да утврдува
пбврски на Градпнашалникпт и на јавните служби пснпвани пд Опщтината, вп пднпс
на ппдгптвуваоетп на пдлуки или на други ппщти акти или вп пднпс на врщеоетп
на други рабпти пд нивнипт делпкруг.
Сп заклушпк, Спветпт утврдува пценки, пднпснп кпнстатации за спстпјбите и
зазема ставпви и гледищта вп врска сп пращаоата щтп ги претресува.
Член 152
Рещение е кпнкретен и кпнешен акт сп кпј Спветпт рещава за ппединешни
рабпти.
Член 153
Прпписите и другите ппщти и ппединешни акти дпнесени на седница на
Спветпт ги пптпищува претседателпт на Спветпт.
На пригиналите на прпписите и на другите акти се става пешатпт на
Опщтината.
Оригиналите на прпписите и на другите акти на Спветпт се шуваат вп
архивата на Опщтината.
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За шуваоетп и евиденција на пригиналите на прпписите и на другите акти на
Спветпт се грижи ппщтинската администрација.

X. ДПНЕСУВАОЕ НА ПДЛУКИ
1. Ппведуваое на ппстапка
Член 154
Одлуките пд свпја надлежнпст Спветпт ги дпнесува пп предлпг на
градпнашалникпт или на шлен на Спветпт.
Предлпг за дпнесуваое пдлука пд надлежнпст на Спветпт мпже да ппднесат
и надлежните кпмисии на Спветпт.
Член 155
Спветпт дпнесува пдлуки пд свпја надлежнпст и на иницијатива ппднесена
пд шленпвите на Спветпт, јавните служби, устанпви и претпријатија, пблиците на
месна сампуправа, здруженијата на граданите, граданите и други субјекти.
Иницијативата му се дпставува на претседателпт на Спветпт, кпј ја упатува на
Градпнашалникпт заради даваое мислеое.
Акп градпнашалникпт смета дека нема пптреба пд дпнесуваое пдлука, за тпа
ќе гп извести претседателпт на Спветпт и ппднпсителпт на иницијативата,
наведувајќи ги пришините за тпа.
Акп ппднпсителпт на иницијативата смета дека пришините не се пправдани,
тпј мпже свпјата иницијатива ппвтпрнп да ја ппднесе преку претседателпт на
Спветпт.
Ппвтпрната иницијатива за дпнесуваое на пдлука се претресува на седница
на Спветпт, заеднп сп мислеоетп на градпнашалникпт.
Откакп ќе ја разгледа ппвтпрната иницијатива, Спветпт мпже сп заклушпк да
гп задплжи градпнашалникпт да изгптви и ппднесе предлпг на пдлука.
За ставпт щтп ќе гп заземе пп ппвтпрната иницијатива за дпнесуваое на
пдлука, Спветпт ќе гп извести ппднпсителпт на иницијативата.
2. Предлпг на пдлука
Член 156
Градпнашалникпт и другите предлагаши свпите предлпзи за уредуваое на
ппределени пращаоа пд надлежнпст на Спветпт ги ппднесуваат, пп правилп, вп
фпрма на предлпг на пдлуки.
Пп исклушпк Одлуката мпже да биде ппднесена вп фпрма на нацрт.
Статутпт на ппщтината и Бучетпт на ппщтината задплжителнп се ппднесуваат
вп фпрма на нацрт и се дпнесуваат вп две фази.
Член 157
Предлпгпт на пдлуката ги спдржи пришините ппради кпи треба да се дпнесе
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пдлуката, спдржината на пдлуката и пбразлпжение.
Член 158
Пришините за дпнесуваое на пдлуката ги спдржат:
- правните пснпви пп кпи сппдветните пращаоа мпжат да се уредуваат;
- целта щтп се сака да се ппстигне сп уредуваоетп на пднпсите на
предлпженипт нашин, какп и ппследиците щтп ќе прпизлезат пд
предлпжените рещенија, и
- финансиски средства пптребни за спрпведуваое на пдлуката и нашинпт на
пбезбедуваое на тие средства,
Член 159
Спдржината на пдлуката щтп се предлага да се дпнесе се изгптвува вп вид на
правнп фпрмулирани пдредби.
Член 160
Текстпт на пдлуката мпра да биде пбразлпжен.
Образлпжениетп пспбенп ги ппфаќа: правните пснпви за уредуваое на
пднпсите спдржани вп пдлуката; пришините ппради кпи се дпнесува пдлуката;
пцена на спстпјбите вп пбласта щтп треба да се уреди сп пдлука и изврщуваоетп на
ппстпјните прпписи вп таа пбласт; финансиските средства пптребни за
спрпведуваое на пдлуката и нашинпт на нивнптп пбезбедуваое, дали
спрпведуваоетп на пдлуката ппвлекува материјални пбврски за граданите,
стппанските и други субјекти, какп и други пкплнпсти щтп се пд знашеое за
пращаоата щтп се уредуваат сп пдлуката.
Кпн пбразлпжениетп на пдлуката сп кпја се врщат измени и дппплнуваоа на
ппстпјна пдлука, се прилпжуваат и пдредбите на пдлуката щтп се менува пднпснп
дппплнува.
Член 161
Спветпт мпже, пп предлпг на шленпвите на Спветпт или пд Кпмисијата за
прпписи да дпнесе заклушпк дека заради тпа щтп сп пдлуката се уредува слпжена
или пбемна материја, какп и вп други слушаи кпга ќе пцени дека е тпа пптребнп,
ппднесенипт предлпг да се претресува и утврди какп нацрт.
Пп заврщенипт претрес, Спветпт сп заклушпк ги утврдува свпите ставпви и
забелещки кпн нацртпт и му ги упатува на предлагашпт, за да ги има предвид при
израбптката на предлпгпт на пдлуката.
Сп заклушпкпт, Спветпт мпже да ппредели и рпк вп кпј предлагашпт треба да
гп изгптви и ппднесе предлпгпт на пдлуката дп Спветпт.
Член 162
Предлагашпт е дплжен вп пбразлпжениетп на така израбптен предлпг
ппсебнп да ги наведе пришините за неприфатените мислеоа и забелещки пп
нацртпт.
Кпн предлпгпт се ппднесува и придружната дпкументација за слпжени и
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пбемни пращаоа, а пспбенп ппдатпци за нашинпт на пбезбедуваое на
финансиските средства пптребни за спрпведуваое на пдлуката.
3. Претресуваое на пдлука
Член 163
Претреспт на пдлуката, на седницата на Спветпт, пп правилп е единствен,
дпкплку Спветпт не пдлуши да впди претрес пп делпви, пднпснп шленпви.
Член 164
Спветпт мпже да пдлуши да впди пдделнп претрес вп нашелп заради
изјаснуваое за пришините и пптребата пд дпнесуваое на предлпжената пдлука и
претрес пп спдржината на пдлуката.
Вп текпт на претреспт за предлпгпт вп нашелп мпжат да се изнесуваат
мислеоа, да се бараат ппјаснуваоа и да се ппкренуваат други пращаоа вп ппглед
на пришините за дпнесуваое, правните пснпви и целисхпднпста на рещенијата щтп
се дадени вп пдлуката.
Член 165
Предлагашпт на пдлуката, пднпснп негпвипт претставник има правп вп текпт
на целипт претрес на пдлуката да дава пбразлпженија, ппјаснуваоа и да изнесува
свпи мислеоа.
Член 166
Градпнашалникпт, пднпснп претставникпт щтп тпј гп пвластил мпже да
ушествува вп текпт на целипт претрес на пдлуката на седницата на Спветпт и кпга не
е предлагаш на пдлуката.
Предлагашпт мпже да гп ппвлеше предлпгпт на пдлуката вп секпј мпмент се
дп заклушуваоетп на претреспт.
4. Амандмани
Член 167
Аманмани се ппднесуваат заради за измена или дппплнуваое на рещенијата
спдржани вп предлпгпт на пдлуката за кпја се впди претрес на седницата на
Спветпт.
Член 168
Амандманпт се ппднесува писменп.
Амандманпт мпра да биде пбразлпжен.
Акп амандманпт спдржи пдредби сп кпи се ангажираат финансиски
средства, ппднпсителпт на амандманпт е дплжен истпвременп да укаже и на
мпжнпстите за пбезбедуваое на тие средства.
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Член 169
Амандманпт мпже, пп правилп, да се ппднесе најдпцна 3 дена пред денпт
ппределен за пдржуваое на седницата на Спветпт на кпја ќе се претресува
предлпгпт на пдлука, а се ппднесува преку претседателпт на Спветпт.
Член 170
Претседателпт на Спветпт веднащ им гп дпставува амандманпт на сите
шленпви на Спветпт и на Градпнашалникпт и кпга тпј не е предлагаш на пдлука.
Амандманпт на предлпгпт на пдлука, претседателпт на Спветпт гп дпставува
и на Кпмисијата за Статут и прпписи, за да гп прпуши и на Спветпт да му дпстави
извещтај.
Член 171
Акп амандманпт на предлпгпт на пдлука спдржи пдредби сп кпи се
ангажираат финансиски средства, претседателпт на Спветпт, амандманпт веднащ
ќе гп дпстави и на кпмисијата вп шиј делпкруг спадаат пращаоата на бучетпт, за да
гп прпуши влијаниетп на амандманпт врз средствата сп кпи се распплага и мпжните
извпри за финансираое на предлпжените рещенија и за тпа да гп извести Спветпт.
Член 172
Член на Спветпт мпже, пп исклушпк, да ппднесе амандман на предлпгпт на
пдлуката на седница на Спветпт, вп текпт на претреспт на тпј предлпг.
Амандманпт се ппднесува писменп и мпра да биде пбразлпжен.
Член 173
Предлагашпт на пдлуката мпже да ппднесува амандмани се дп
заклушуваоетп на претреспт пп предлпгпт на пдлука.
Градпнашалникпт мпже да ппднесува амандмани и на предлпзи на пдлуки
щтп не ги ппднел тпј и тпа се дп заклушуваое на претреспт пп предлпгпт на
пдлуката.
Амандманпт на предлагашпт на пдлуката и амандманпт сп кпј тпј се спгласил,
се сметаат за спставен дел на предлпгпт на пдлуката.
Член 174
Кпга амандманпт се ппднесува вп текпт на претреспт на предлпг на пдлука,
претседателпт на Спветпт ќе ја прекине седницата и ќе даде пауза за да мпжат
ппднпсителите да гп изгптват амандманпт.
Член 175
Акп усвпјуваоетп на амандманпт би ппвлекувалп ппбитни измени на текстпт
на предлпгпт на пдлуката, за амандманпт не мпже да се пдлуши на седницата на
Спветпт, дпдека надлежната кпмисија и Кпмисијата за прпписи не му ппднесат
извещтај за тпј амандман.
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Член 176
За амандманпт се впди ппсебен претрес на седница на Спветпт.
За амандманпт има правп да се изјасни предлагашпт на пдлука и
известителпт на кпмисијата кпја ја претресувала пдлуката.
Градпнашалникпт има правп да се изјаснува за амандманите и кпга тпј не гп
ппднел предлпгпт на пдлуката.
Член 177
Пп амандман на предлпгпт на пдлуката, ппднесен вп текпт на претреспт на
предлпгпт на пдлуката, Спветпт мпже да пдлуши претреспт да се пдлпжи и да
прпдплжи на една пд наредните седници или претреспт да се прекине, дпдека
надлежната кпмисија и Кпмисијата за прпписи не гп прпушат амандманпт.
Спветпт ќе гп пдлпжи претреспт на предлпгпт на пдлуката акп предлагашпт
на пдлуката, Градпнашалникпт или надлежната кпмисија и Кпмисијата за прпписи,
ппбараат пдлушуваоетп пп амандманпт да се пдлпжи за да мпжат амандманпт да
гп прпушат и пп негп да се изјаснат.
Член 178
За амандманите се пдлушува пред да се расправа пп предлпгпт на пдлука на
кпја се пднесува амандманпт.
Член 179
Акп на ист шлен пд предлпгпт на пдлука се ппднесени два или ппвеќе
разлишни амандмани, за амандманите се гласа сппред редпт пп кпј се ппднесени.
Член 180
Дпкплку сп некпј пд амандманите се предлага брищеое на пдделен шлен пд
предлпгпт на пдлука, првп се гласа за тпј амандман и акп тпј амандман биде
усвпен, нема да се гласа за другите амандмани на тпј шлен.
5. Итна ппстапка за дпнесуваое на пдлука
Член 181
Одлука мпже да се дпнесе и пп итна ппстапка на редпвна или впнредна
седница на Спветпт.
Предлпгпт на пдлуката щтп се предлага да се дпнесе на итна седница мпже
да се дпстави на самата седница.
Пп итна ппстапка мпже да се дпнесе самп пдлука сп кпја се уредуваат такви
пращаоа за шие уредуваое ппстпи вистинска и непдлпжна пптреба и акп
пдлпжуваоетп на уредуваоетп на тие пращаоа би ималп ппгплеми щтетни
ппследици.
Член 182
Спветпт птвпра расправа за пправданпста на предлпгпт да се дпнесе пдлука
пп итна ппстапка.
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Акп Спветпт гп усвпи предлпгпт пдлуката да се дпнесе пп итна ппстапка, се
пристапува кпн претрес пп предлпгпт на пдлуката.
Член 183
Спветпт мпже пред или вп текпт на претреспт, да ппбара пд Кпмисијата за
Статут и прпписи, итнп да ппднесе свпе мислеое и предлпзи пп предлпгпт на
пдлуката.
Член 184
На предлпгпт на пдлуката щтп се дпнесува пп итна ппстапка секпј шлен на
Спветпт мпже да ппднесува амандмани дп заклушуваоетп на претреспт.
Акп сп усвпјуваоетп на амандманпт би биле предизвикани ппбитни измени
вп текстпт на предлпгпт на пдлуката, пднпснп акп сп амандманпт се ангажираат
финансиски средства, задплжителнп ќе се ппбара мислеое пд надлежната
кпмисија за финансиски пращаоа и пд Кпмисијата за Статут и прпписи.
Кпмисијата за прпписи и надлежната кпмисија за финансиски пращаоа се
дплжни веднащ да гп разгледаат амандманпт и на Спветпт да му ппднесат
извещтај.
6. Јавна и стручна расправа пп нацрти на прпписи
Член 185
Спветпт сампстпјнп, на предлпг на градпнашалникпт или кпга е тпа
предвиденп сп закпн, ќе дпнесе заклушпк за прганизираое јавна или струшна
расправа пп нацрт на пдлуки и други ппщти акти за кпи ќе се пцени дека се пд
пспбенп знашеое за граданите на Опщтината.
Член 186
Кпга ќе заклуши нацрт на пдлука или друг акт да се стави на јавна и струшна
расправа Спветпт ќе ппредели:
- нацртпт на пдлуката и другипт ппщт акт да се пбјават за да им бидат
дпстапни на граданите и на други заинтересирани субјекти;
- да се пбезбеди спбираое и разгледуваое на мислеоата и предлпзите
щтп биле изнесени вп текпт на расправата и
- да се изгптви и дпстави дп Спветпт извещтај за резултатите пд расправата.
За изврщуваое на задашите пд став 1 на пвпј шлен Спветпт мпже да фпрмира
ппсебнп рабптнп телп.
Акп нацртпт на пдлуката и друг ппщт акт щтп се ставаат на расправа ги
ппднел Градпнашалникпт, Спветпт мпже да заклуши задашите пд став 1 на пвпј шлен
да ги изврщи Градпнашалникпт или рабптнптп телп щтп тпј ќе гп фпрмира.
Член 187
Нацртпт на пдлуката и друг ппщт акт щтп се ставаат на расправа се пбјавуваат
вп дневните весници или какп ппсебен сепарат, на интернет страница, пгласна
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табла и сл.
Кпн нацртпт на пдлуката и друг ппщт акт се пбјавува и ппвик дп граданите и
другите заинтересирани субјекти да дпстават свпи мислеоа и предлпзи.
Вп ппвикпт се пзнашува кпму му се упатуваат мислеоата и предлпзите, какп и
рпкпт дп кпга тие мпжат да се упатуваат.
Рпкпт за расправа не мпже да биде ппкус пд 30 дена.
Член 188
Извещтајпт за резултатите пд расправата ги ппфаќа мислеоата и предлпзите
щтп биле изнесени вп расправата.
Извещтајпт му се дпставува на предлагашпт на пдлуката.
Откакп ќе гп прими извещтајпт за резултатите пд расправата, предлагашпт на
пдлуката ќе изгптви предлпг на пдлука, при щтп ќе ги има предвид искажуваоата
изнесени на седницата на Спветпт пп нацртпт на пдлуката и мислеоата и
предлпзите щтп биле изнесени на расправата.
Кпн предлпгпт на пдлуката, дп Спветпт се дпставува и извещтај за
резултатите пд расправата заеднп сп ставпвите на предлагашпт на пдлуката пп
мислеоата и предлпзите искажани вп расправата.
Член 189
Вп прганизираоетп и спрпведуваоетп на јавната расправа се пстварува
спрабптка сп месните заедници, пднпснп други пблици на месна сампуправа, а вп
прганизираоетп и спрпведуваоетп на струшната расправа сп струшни прганизации
и заедници, пднпснп здруженија на градани.

XI. ПРЕТРЕСУВАОЕ ИЗВЕШТАИ, АНАЛИЗИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ
Член 190
Претреспт пп анализите, извещтаите и другите материјали вп Спветпт, мпже
да заврщи сп прпст премин на наредната тпшка пд утврденипт дневен ред на
Спветпт, пднпснп кпмисијата или сп дпнесуваое заклушпк.

XII. ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ НА СТАТУТИ, ИЗВЕШТАИ И ГПДИШНИ СМЕТКИ
Член 191
Спветпт сп рещение пдлушува за даваое спгласнпст или за птфрлаое на
бараоетп за даваое спгласнпст на статутпт јавната служба, устанпва и претпријатие
пснпвани пд Опщтината, какп и на други субјекти за кпи сп закпн е ппределенп
Спветпт да дава спгласнпст.
Дпкплку Спветпт не даде спгласнпст ќе гп задлпжи градпнашалникпт и
субјектпт кпј бара спгласнпст на статутпт да изврщат успгласуваое на статутпт пп
пращаоата кпи биле пришина да не се даде бараната спгласнпст.
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Член 192
Статутите задплжителнп му се дпставуваат на Градпнашалникпт заради
даваое мислеое пп нив, вп рпк пд 30 дена пд денпт на приемпт.
Член 193
На седницата на Спветпт на кпја се расправа за даваое спгласнпст на
статутпт на јавна служба, устанпва и претпријатие пснпванп пд Опщтината, какп и
на други субјекти за кпи сп закпн е ппределенп Спветпт да дава спгласнпст се
ппканува и претставник на ппднпсителпт на статутпт.
Член 194
Сатутпт на кпј е дадена спгласнпст се применува пд денпт на дпнесуваоетп
пд надлежнипт прган на јавната служба, устанпва и претпријатие пснпвани пд
Опщтината, какп и на други субјекти за кпи сп закпн е ппределенп Спветпт да дава
спгласнпст.

XIII. ПДНПСИ НА СПВЕТПТ СП ГРАДПНАЧАЛНИКПТ
Член 195
Градпнашалникпт има правп и дплжнпст да присуствува и ушествува вп
рабптата на седниците на Спветпт.
Член 196
Градпнашалникпт мпже да ппредели свпи претставници за седниците на
Спветпт и кпмисиите.
Претставникпт на Градпнашалникпт присуствува на седниците на Спветпт и
кпмисиите и дава известуваоа и пбразлпженија за предлпгпт на актпт и за другите
пращаоа кпи се на дневен ред на седницата.
Член 197
Претседателпт на Спветпт и претседателите на кпмисиите задплжителнп гп
известуваат Градпнашалникпт за закажаните седници.

XIV. ПДНПСИ НА СПВЕТПТ СП ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ, УСТАНПВИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА
Член 198
Спветпт мпже да ппбара пд Градпнашалникпт или пд прганите на управуваое
на јавните служби щтп ги пснпвала Опщтината, извещтај за спстпјбите вп
ппределена пбласт, за спрпведуваое на пплитиката и за изврщуваое на прпписите
и другите ппщти акти, щтп ги дпнел Спветпт вп рамките на свпјата надлежнпст, какп
и за други задаши за кпи се пвластени пд страна на Спветпт.
Спветпт мпже, сп заклушпк, да ппредели рпк вп кпј јавните служби, устанпви
и претпријатија пснпвани пд Опщтината, се дплжни да ппднесат извещтај.
Јавните служби, устанпви и претпријатија пснпвани пд Опщтината, мпжат и
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пп сппствена иницијатива да гп известуваат Спветпт за спстпјбата вп сппдветната
пбласт, за спрпведуваое на пплитиката и за изврщуваое на прпписите и другите
ппщти акти щтп ги дпнел Спветпт, какп и за други пращаоа пд свпјпт делпкруг.
Член 199
Спветпт и негпвите кпмисии мпжат, вп рамките на свпјпт делпкруг, да бараат
јавните служби, устанпви и претпријатија:
- да прпушат ппределенп пращаое пд свпјпт делпкруг и за тпа да им
ппднесат извещтај;
- да ги известат за спстпјбите и ппјавите пд пбласта на свпјпт делпкруг;
- да ги известат за спрпведуваоетп на пплитиката щтп ја утврдил Спветпт и
за изврщуваоетп на пдлуките, другите прпписи и ппщти акти и за пдделни
пращаоа пд пбласта на свпјпт делпкруг;
- да изгптват предлпг на пдлука, на друг прппис или ппщт акт пд пбласта на
свпјпт делпкруг и
- да им ги дпстават ппдатпците сп кпи распплагаат или щтп се дплжни вп
свпјпт делпкруг да ги спбираат и евидентираат, какп и списите и другите
материјали пптребни за рабпта на Спветпт и негпвите рабптни тела.
Акп субјектпт пд став 1 на пвпј шлен смета дека не мпже да ппстапи пп
бараоетп на Спветпт и негпвата кпмисија, ќе ги извести за тпа Спветпт, кпмисијата
и Градпнашалникпт и ќе ги изнесе пришините ппради кпи не мпже да гп стпри тпа.
Член 200
Спветпт и кпмисиите ги известуваат јавните служби, устанпви и претпријатија
за седниците на кпи ќе бидат претресувани пращаоа кпи се пднесуваат пд пбласта
на нивнипт делпкруг, заради ушествп на нивни претставници на тие седници.
Член 201
Ракпвпдните лица имаат правп и дплжнпст да ушествуваат вп рабптата на
седниците на Спветпт, кпга на тие седници се претресува предлпг на акт сп кпј се
уредуваат пращаоа щтп се пднесуваат на јавните служби, устанпви и претпријатија,
сп кпи тие ракпвпдат или другп пращаое кпе се пднесува на пбласта пд нивнипт
делпкруг.
На седниците на Спветпт, ракпвпдните лица даваат известуваоа и
пбјаснуваоа за пращаоата щтп се разгледуваат, а се дплжни, пп бараое, да даваат
такви известуваоа и пбјаснуваоа и пп писмен пат.
Член 202
Ракпвпдните лица се дплжни пп бараое пд кпмисиите на Спветпт, да
ушествуваат вп рабптата на нивните седници, кпга се разгледува предлпг на акт сп
кпј се уредуваат пращаоа щтп се пднесуваат на делпкругпт на јавните служби,
устанпви и претпријатија, сп кпи тие ракпвпдат.
Член 203
Акп ракпвпднптп лице е спрешенп да ушествува вп рабптата на седницата на
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Спветпт или на рабптнптп телп мпже да ппредели вп рабптата на седницата да
ушествува негпв претставник.

XV. ПДНПСИ НА СПВЕТПТ СП СПВЕТИТЕ НА ППШТИНИТЕ
Член 204
Медусебните пднпси на Спветпт сп спветите на други ппщтини се пстварува
вп рамките утврдени сп закпн, Статутпт на Опщтината и пвпј делпвник.
Спветпт спрабптува сп спветите на други ппщтини и сп нив развива
медусебни пднпси вп пстваруваоетп на задашите пд заеднишки интерес, а пспбенп
вп ппглед на спздаваоетп на щтп ппппвплни услпви за пстваруваое на правата на
граданите.
Член 205
Спветпт мпже да спрабптува сп спветите на ппщтините вп ппстапката за
ппдгптвуваое на прпписи и други акти пд заеднишки интерес, заради успгласуваое
на ставпвите и изнапдаое на заеднишки прганизаципни и други рещенија за
врщеое на надлежнпстите на ппщтините.
Член 206
Спрабптката на Спветпт на Опщтината сп спветите на други ппщтини се
заснпва врз нашелата на рамнпправнпст и кппрдинација вп сите фази на
ппдгптвуваое и спрпведуваое на прпписите и другите ппщти акти пд заеднишки
интерес.
Член 207
Спрабптката на Спветпт сп спветите на други ппщтини, мпже да се врщи
размена на инфпрмативни, дпкументаципни и други материјали, сп фпрмираое на
заеднишки рабптни групи за прпушуваое на пдредени пращаоа пд интерес за
ппщтините, какп и други видпви на медусебна спрабптка.

XVI. ВРШЕОЕ СТРУЧНИ РАБПТИ ЗА СПВЕТПТ
Член 208
Струшните и другите рабпти за пптребите на Спветпт и негпвите кпмисии и за
шленпвите на Спветпт ги врщи ппщтинската администрација.
Опщтинската администрација:
- ушествува вп ппдгптвуваоетп на прпграмата за рабпта на Спветпт,
- ушествува вп ппдгптвуваоетп на седниците на Спветпт и на
рабптните тела,
- ушествува вп ппдгптвуваоетп на пдлуки и други ппщти акти и други
материјали,
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-

им дава струшна ппмпщ на шленпвите на Спветпт,
врщи инфпрмативнп-дпкументаципни рабпти за пптребите на
Спветпт,
пбезбедува неппхпдни услпви за рабпта на шленпвите на Спветпт и
врщи административнп-технишки и други рабпти за пптребите на
Спветпт и кпмисиите.

XVII. ИЗМЕНА НА ДЕЛПВНИКПТ
Член 209
Иницијатива за измена на Делпвникпт мпже да ппднесат шленпвите на
Спветпт, кпмисиите, Градпнашалникпт и други субјекти.
Пп иницијативата за измена на Делпвникпт пдлушува Спветпт.
Член 210
Пп прифаќаоетп на иницијативата за измена на Делпвникпт, Спветпт
фпрмира Кпмисија за делпвник кпја изгптвува нацрт на пдлука за измена на
Делпвникпт.
Нацртпт на пдлуката за измена на Делпвникпт ја утврдува Спветпт и сп
заклушпк ја задплжува Кпмисијата за делпвник да изгптви предлпг на пдлука за
измена на Делпвникпт, при щтп да ги има предвид мислеоата и забелещките
изнесени вп расправата пред Спветпт и негпвите рабптни тела.

XVIII. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
Член 211
Сп влегуваое вп сила на пвпј делпвник престанува да важи Делпвникпт на Спветпт
на Опщтина Кишевп, бр. 08-2/3 пд 07.02.1997 гпдина .
Член 212
Овпј делпвник влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп
„Службен гласник на Опщтина Кишевп”.

Број ____________
_____________ 2006 година
Кичево

СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Љупче Петковски – Шеќерко
__________________________
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XV. ПДНПСИ НА СПВЕТПТ СП СПВЕТИТЕ НА ППШТИНИТЕ
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XVI. ВРШЕОЕ СТРУЧНИ РАБПТИ ЗА СПВЕТПТ
XVII. ИЗМЕНА НА ДЕЛПВНИКПТ
XVIII. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
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