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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna Samouprava 

(Slu`ben  vesnik na RM br.5 /02 ) i ~len 47 stav 1 to~ka 3 i ~len 48 stav 1 od 
Statutot na Op{tina \or~e Petrov (Slu`ben Glasnik na Grad Skopje br.10/2003), 
Gradona~alnikot na Op{tina \or~e Petrov donese 
 
 
 
 
 
 
                                                        
  

RE[ENIE 
Za objavuvawe na Statut na Op{tina \or~e Petrov  

 
 
 
 

Se objavuva Satutot na Op{tina \or~e Petrov, {to Sovetot na Op{tina 
\or~e Petrov go donese na Dvaesettata Sednica na Sovetot, odr`ana na den 
18.04.2006 godina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj 08-1112/1                                                    GRADONA^ALNIK NA                                     
od 26.05.2006 godina                                           OP[TINA \OR^E PETROV 
Skopje                                                           Sokol Mitrovski  s.r. 
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Врз основа на член 4, 7 и 36 од Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на РМ бр. 5/02), Советот на Општина \or~e Petrov  на dvaesettata седница 
одржана на   18.04.2005година, донесе 
    

 
 

С Т А Т У Т 
НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

 
 
I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ  
 
 

Член 1 
Општина Ѓорче Петров 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) и Законот за Градот Скопје (Службен 
весник на РМ 55/04). 

 
 Член 2 

Со овој Статут на Општина Ѓорче Петров (во натамошниот текст: 
Општината), во согласност со закон, се уредуваат:  

- организацијата и работата на органите на Општината;  
- организацијата и работењето на комисиите на Советот на Општината;  
- вршењето на работите согласно начелото на супсидијарност;  
- oblicite na neposredno u~estvo na gra|anite vo odlu~uvaweto; 
- 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 на грбот и знамето на Општината; 
- како и други прашања од значење за Општината.  

 
Член 3 

Определени прашања сврзани со остварувањето на надлежностите, 
процедурите за работа и одлучување во Советот на Општината, поблиску се 
уредуваат со Dеловник 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. 
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     ^len 4 

 Седиштето на Општина Ѓорче Петров се наоѓа на ул. Ѓорче Петров бб во 
Ѓорче Петров - Скопје. 

^len 5 
 Op{tinata e pravno lice. 
 Op{tinata ima pravo na sopstvenost. 
 
                                                                 Член 6 

 
Празник на Општина \or~e Petrov  е 28 Јуни. 
 
     ^len 7 
Општината има печат и штембил. 
Печатот е  со тркалезна форма, со пречник од 3 (три) сантиметри, во чија 

средина се наоѓа грбот на Општината и на чии рабови е испишано *Република 
Македонија-Општина Ѓорче Петров-Скопје*. 

Штембилот има форма на правоаголник со големина 6 х 3 см. во кој 
хоризонтално е испишан називот и седиштето на Општината, а помеѓу називот и 
седиштето се остава празен простор за впишување на бројот на актот и датумот на 
негово издавање. 
 
 
 
II. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА ОРГАНИТЕ 
     НА ОПШТИНАТА 

 
Sovet 
      ^len 8 
 
Советот на Општината го сочинуваат 23 членови на Советот. 
 

a) Konstituirawe 
 

Член 9 
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 свечeната изјава со содржина утврдена со Zакон. 

Верификацијата на мандатите на членовите на Советот се врши на првата 
конститутивна седница на Советот, по предлог на Комисија за мандатни прашања, 
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 10 
Постапката за верификација на мандатите на членовите на Советот поблиску 

се уредува со Деловникот.  
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b) Prava  i dol`nosti na ~lenovite na Sovetot 
 

Член 11 
Членот на Советот има права и должности утврдени со Zакон и со овој 

Статут. 
Членот на Советот се стекнува со своите права и должности по 

верификацијата на мандатот. 
На членот на Советот мандатот може да му престане или да му биде 

одземен под услови утврдени со Закон, на начин и постапка утврдени со 
Деловникот. 

 
Член 12 

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 13 
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 14 
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 Pретседателот на Советот и Pретседателот на комисијата. 

Членот на Советот кој од оправдани причини подолго од 6 месеци 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. 
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v) Pretsedatel na Sovetot 
Член 15 

Претседателот на Советот se избира od redot na ~lenovite na Советот со 
јавно гласање, со мнозинство гласови од вкупниот број  na членовитe на Советот. 

Предлог за Pретседател на Советот може да даде секој член на Советот. 
Изборот на Pретседател 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 Pретседател на Советот со тајно гласање се уредува 
со Деловникот. 
 
g)  Nadle`nost na Sovetot 
 

^len 16 
 Sovetot gi vr{i slednite raboti: 
 

1. Go donesuva Statutot na Op{tinata i drugi propisi; 
 2. Donesuva Buxet na Op{tinata i Godi{na smetka na Op{tinata; 
 3. Ja utvrduva visinata na sopstvenite izvori na prihodi za finansirawe 
na 
                 Op{tinata, vo ramkite utvrdeni so Zakon; 
 4. Osnova javni slu`bi vo ramkite na nadle`nosta na Op{tinata i vr{i 
     nadzor nad nivnata rabota; 
 5. Imenuva ~lenovi vo upravnite odbori na javnite slu`bi, koj gi osnova; 
 6. Usvojuva programi za rabota i finansiski planovi za finansirawe na 
     javnite slu`bi, koi gi osnovala Op{tinata; 
 7. Gi usvojuva izve{taite za izvr{uvawe na Buxetot i Godi{nata smetka 
     na Op{tinata; 
 8. Odlu~uva za davawe dozvola za vr{ewe dejnost od javen interes od  
      lokalno zna~ewe, vo soglasnost so Zakon; 
 9. Gi usvojuva izve{taite za rabota i godi{nite smetki na javnite slu`bi, 
      koi gi osnovala Op{tinata; 
          10. Odlu~uva za na~inot na raspolagawe so sopstvenosta na Op{tinata; 
          11. Odlu~uva za na~inot na vr{ewe na finansiska kontrola na Buxetot na  
     Op{tinata, vo soglasnost so Zakon; 

12.Donesuva Delovnik za rabota na Sovetot; 
13.Donesuva Programa za rabota na Sovetot; 
14.Donesuva detalni urbanisti~ki planovi i urbanisti~ka dokumentacija 

za naselenite mesta vo Op{tinata; 
15.Donesuva Programa za ureduvawe na grade`noto zemji{te; 
16.Donesuva propisi od oblasta na za{titata na `ivotnata sredina i 

prirodata,lokalniot ekonomski razvoj,kulturata,sportot i 
rekreacijata,socijalnata za{tita i za{titata na 
decata,obrazovanieto,zdravstvenata za{tita,za{tita i spasuvawe vo ramkite na 
nadle`nostite opredeleni so posebni zakoni, a vo soglasnost so nacionalnite 
programi; 

17.Donesuva Programa za izgradba,rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni    
pati{ta, servisni i stambeni  ulici; 

18.Donesuva Programa za javno osvetluvawe; 
19.Donesuva Programa za izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni 

vodovodi i drugi programi; 
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20.Donesuva Odluka za odr`uvawe i koristewe na javnite pazari{ta; 
21.Go ureduva na~inot na ~istewe na oxacite; 
22.Go ureduva odr`uvaweto na javniot prostor za parkirawe i na~inot na 

negovoto koristewe od lokalno zna~ewe; 
23.Odobruva Programa za odr`uvawe i koristewe na parkovite i drugite 

zeleni javni povr{ini od lokalno zna~ewe; 
24.Go ureduva odr`uvaweto na grobi{tata vo naselenite mesta; 
25.Odobruva Programa za odr`uvawe i koristewe na re~nite korita; 
26.Ja utvrduva organizacijata,delokrugot i na~inot na izvr{uvawe na 

zada~ite na op{tinskata administracija, na predlog na Gradona~alnikot; 
27.Vr{i izbor na rakovodnoto lice na podra~nata edinica na 

Ministerstvoto za vnatre{ni raboti ( policiskata stanica od op{ta 
nadle`nost) vo soglasnost so Zakon; 

28.Go razgleduva i usvojuva godi{niot izve{taj za javnata bezbednost na 
podra~jeto na op{tinata i go dostavuva do  Ministerstvoto za vnatre{ni raboti 
i Narodniot pravobranitel; 

29.Mo`e da dava preporaki na rakovodnoto lice na podra~nata edinica na 
Ministerstvoto za vnatre{ni raboti (Policiskata stanica od op{ta 
nadle`nost) od oblasta na javnata bezbednost i bezbednosta vo soobra}ajot; 

30.Izbira i razre{uva Pretsedatel na Sovetot na Op{tinata; 
31.Sovetot go nazna~uva vnatre{niot revizor po predlog na 
Gradona~alnikot; 
32.Formira postojani i povremeni komisii; 
33.Vr{i oddelni ovlastuvawa vo soglasnost so Zakon vrz dobrata od 

op{ta upotreba  vrz prirodnite bogatstva na podra~jeto na Op{tinata; 
34.Vostanovuva op{tinski  priznanija i nagradi; 
35.Dava mislewe po predlog zakonite koi se odnesuvaat na lokalnata 

samouprava; 
36.Vr{i drugi izbori i imenuvawa od svojata nadle`nost; 
37.Donesuva drugi odluki za rabotite od svoja nadle`nost. 

 
Dokolku Sovetot ne gi usvoi izve{taite od stavot 1 to~ka 7 i 9 na ovoj 

~len, mo`e da pokrene postapka za vr{ewe na kontrola nad materijalnoto i 
finansiskoto rabotewe pred nadle`niot organ za nadzor. 
 
d) Na~in na rabota 

Член 17 
Советот работи на редовни седници, а по потреба може да одржува свечени 

и вонредни седници. 
 
 
 

Член 18 
Денот, часот и местото на одржување на редовна седница 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. 
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Член 19 
Советот одржува свечени седници за одбележување на значајни историски 

настани и државни празници, 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 20 
Вонредна седница се свикува за прашања од значење за безбедноста и 

сигурноста на граѓаните, во случаи на вонредни околности  и други прашања од 
итен карактер за функционирање на Општината. 

Вонредна седница на Советот свикува Pретседателот на Советот по 
сопствена иницијатива или на барање од најмалку 1/3 од членовите на Советот или 
на предлог на Gрадоначалникот. 

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 21 
Во случај на спреченост или отсутност на Pретседателот на Советот, на 

седницата претседава најстариот член на Советот.  
 

Член 22 
Советот може да одлучи со мнозинство гласови од вкупниот број na членови 

на Советот, гласањето по определени прашања да биде тајно. 
 

Член 23 
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. 
 

 
Градоначалник  
 

               ^len 24 
 Nadle`nosti na Gradona~alnikot: 
 1. Ja pretstavuva i ja zastapuva Op{tinata; 
 2. Ja kontrolira zakonitosta na propisite na Sovetot; 
 3. Gi objavuva propisite na Sovetot vo Slu`benoto glasilo na Op{tinata; 
 4. Go obezbeduva izvr{uvaweto na Odlukite na Sovetot; 
 5. Go obezbeduva izvr{uvaweto na rabotite koi {to so Zakon i se  
     delegirani na Op{tinata; 
 6. Inicira i predlaga donesuvawe na propisi od nadle`nost na Sovetot; 
 7. Go predlaga Godi{niot Buxet i Godi{nata smetka na  Buxetot na 
Op{tinata; 
 8. Go izvr{uva Buxetot na Op{tinata; 

9. Izbira direktori na javnite slu`bi koi gi osnovala Op{tinata, vrz 
osnova 
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     na javen konkurs; 
           10. Redovno go izvestuva Sovetot za izvr{uvaweto na svoite nadle`nosti 
vo soglasnost so Statutot; 
 11. Re{ava vo upravni raboti za prava, obvrski i interesi na pravni i 
fizi~ki 
       lica, vo soglasnost so Zakon; 
 12. Donesuva Pravilnik za sistematizacija na rabotnite mesta na 
Op{tinskata 
       administracija; 
 13. Rakovodi so Op{tinskata administracija; 
 14. Odlu~uva za vrabotuvawata, pravata, dol`nostite i odgovornostite na  
        vrabotenite vo Op{tinskata administracija, dokolku poinaku ne e 
        opredeleno so Zakon; 
 15. Obezbeduva pravilno i zakonito koristewe, odr`uvawe i za{tita na 
       sopstvenosta na Op{tinata vo soglasnost so Zakon i Statut; 

16.Formira komisija za javni nabavki; 
17.Donesuva re{enija za utvrduvawe na danok na imot za imot koj se nao|a 
na       
     teritorijata na Op{tinata, soglasno Zakon; 
18.Sklu~uva dogovori za zakup na objekti i delovi na objekti na javni 
ustanovi  
     so i bez oprema; 
19.Go izvestuva Ministerstvoto nadle`no za vr{ewe na rabotite od 
oblasta  
     na Lokalnata samouprava za nastanuvawe na eden od uslovite za  
     predvremeno raspu{tawe na Sovetot; 
20.Pri predvremeno raspu{tawe na Sovetot do izborot na nov Sovet, gi  
     izvr{uva rabotite od nadle`nost na Sovetot so opredeleni 
ograni~uvawa   
     utvrdeni so Zakon; 
21.Predlaga Rebalans na Buxetot; 
22.Gradona~alnikot mo`e da ovlasti rakovoden slu`benik na Op{tinata 

da ja  
     vodi postapkata i da re{ava vo upravni raboti, kako i da potpi{uva 

akti; 
23.Vr{i i drugi raboti utvrdrni so Zakon i Statut. 

 
Член 25 

Градоначалникот ги врши своите надлежностите во рамките утврдени со 
Закон и овој Статут. 
 

Член 26 
Градоначалникот присуствува и учествува 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 посебни 
тела на Општината. 
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Член 27 
Градоначалникот,  по сопствена иницијатива и по барање на Советот, го 

известува Советот за извршување поодделни работи од негова надлежност.  
Gradona~alnikot zadol`itelno odgovara na sovetni~kite pra{awa. 
Dokolku ~lenot na Sovetot ne e zadovolen od usmeniot odgovor,istiot 

mo`e da bara pismeno da mu se odgovori najdocna vo rok od 15 dena od denot na 
postavuvawe  na sovetni~koto pra{awe.   

 
Член 28 

 Градоначалникот обезбедува правилно и законито користење, одржување и 
заштита на сопственоста на Општината. 
 Градоначалникот управува со сопственоста на Општината во јавен интерес, 
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 29 
Градоначалникот соработува со градоначалниците на другите Oпштини по 

прашања од заеднички интерес од надлежност на Oпштините.  
Gradona~alnikot sorabotuva so Mesnata samouprava. 
 

Член 30 
Градоначалникот со решение определува член на Советот кој ќе го заменува 

за време на спреченост или отсуство. 
Решението од став 1 на овој член Gрадоначалникот 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 

Op{tina \or~e Petrov”. 
За настапувањето на спреченоста или отсуството, Градоначалникот го 

известува Pретседателот на Советот и членот на Советот кој ќе го заменува.  
 
 
3. Посебни тела на Општината 
 
a) Sovet za za{tita na potro{uva~ite 
 

Член 31 
Во Општината се формира Совет за заштита на потрошувачите. 
Советот за заштита на потрошувачите е составен od  7 членови, od koi 6 

претставници на поголемите групи на корисници на јавните услуги во Oпштината i 
1 pretstavnik od Mesnata samouprava. 

Членовите на Советот за заштита на потрошувачите не може да се избираат 
од редот на членовите на Советот на Општината. 
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Член 32 
Одлука за формирање на Советот за заштита на потрошувачите донесува 

Советот на Општината, на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именувања. 

Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го составува 
предлогот од став 1 на овој член по претходно добиени предлози на облиците на 
Mеснаta самоуправа во Општината. 

 
Член 33 

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

Советот за заштита на потрошувачите за својата работа донесува Деловник. 
 

                                                      Член 34 
Членовите на Советот за заштита на потрошувачи имаат право на надомест 

na dnevni i patni tro{oci soglasno Zakon. 
 

Член 35 
Советот за заштита на потрошувачите работи на седници.  
Седниците по правило се јавни. 
Седниците ги свикува  и со нив раководи Pретседателот на Советот за 

заштита на потрошувачите. 
Советот за заштита на потрошувачите може да работи ако на седницата 

присуствуваат мнозинство од вкупниот број членови на Советот за заштита на 
потрошувачите. 

Советот за заштита на потрошувачите одлучува со мнозинство 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 Pретседателот на 
Советот на Општината, без право на одлучување. 
 
 

Член 36 
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 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.  
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b) Participativno telo od oblasta na urbanizmot 
 

Член 37 
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. 

Партиципативноto  тело од областа на урбанизмот се состои од 7 членови. 
 

Член 38 
Одлука за формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот 

донесува Советот, на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именувања. 
 Членовите на Партиципативноto тело од областа на урбанизмот се избираат 
од: 

- претставник од Советот на Општината; 
- тројца претставници од граѓаните од подрачјето на Општината; 
- претставник од здружение на граѓани; 
- истакнато стручно лице од  областа на урбанизмот ;  и 
- стручно лице од oпштинската администрација. 
 
                                                      Член 39 
Партиципативноto тело од областа на урбанизмот од редот на своите 

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

 
                                                      Член 40 
Членовите на Партиципативното тело од областа на урбанизмот, освен 

стручното лице од општинската администрација i ~lenovite na Sovetot na 
Op{tinata,  имаат право на надомест na dnevni i patni tro{oci soglasno Zakon. 

 
 

  Член 41 
Партиципативноto  тело од областа на урбанизмот работи на седници.  
Седниците по правило се јавни. 
Седниците ги свикува  и со нив раководи Pретседателот на Партиципативно 

тело од областа на урбанизмот. 
Партиципативноto тело од областа на урбанизмот може да работи ако на 

седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број членови. 
Партиципативноto тело од областа на урбанизмот одлучува со мнозинството 

од вкупниот број членови. 
На седниците можат да присуствуваат и учествуваат во работата 

Gрадоначалникот и Pретседателот на Советот, без право на одлучување. 
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III. ORGANIZACIJA I RABOTEWE NA KOMISIITE NA SOVETOT NA 
OP[TINATA 
 

a) Комисии на Советот  
 

Член 42 
Советот ги образува следните постојани комисии: 
- Komisija za mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa; 
- Комисија за финансирање, Буџет и Lокален економски развој 
- Комисија за Статут и прописи; 
- Komisija za obrazovanie,nauka,zdravstvena, socijalna za{tita i 

za{tita na decata; 
- Комисија за урбанизам и заштита на животната средина; 
- Komisija za komunalni dejnosti,ulici i pati{ta; 

            -    Komisija za me|unarodna sorabotka i sorabotka so nevladini 
      organizacii i zdru`enija na gra|ani i fondacii; 
-     Komisija za rodova ednakvost; 
- Комисија за kultura,sport,mladi, признанија и награди. 
 
Делокругот на комисиите од став 1 на овој член се определува сo Деловник 

на Советот. 
Советот може да образува и други постојани и повремени комисии, чиј состав 

и делокруг се определува со актот за нивното формирање. 
 

b)Состав, избор и начин на работа на комисиите 
 

Член 43 
Комисиите на Советот се sostaveni од Pретседател и  4 члена. 

 
Член 44 

Избор на Pретседател и членови на комисија на Советот се врши на предлог 
на Комисијата за мандатни  прашања, избори и именувања. 

Комисијата за мандатни прашања, 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 Pретседател и членови на комисија се врши со мнозинство од 
присутните членови на Советот. 
 

Член 45 
Predlog za razre{uvawe na Pretsedatel i ~lenovi na komisija mo`e da 

dade nadle`nata komisija, Komisijata za mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa, najmalku 3(tri) ~lenovi na Sovetot i Pretsedatelot na Sovetot. 

По предлогот за разрешување одлучува Советот, со јавно гласање, со 
мнозинство на присутните членови на Советот. 
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Член 46 
Избор заради промена на  член на комисија се врши на предлог на 

Комисијата за мандатни  прашања, избори и именувања, при што не може да се 
наруши принципот на пропорционална застапеност на партиите во комисиите. 
 
 

Член 47 
Комисијата работи на седници. 
Дневниот ред на седницата на комисијата се утврдува на почетокот на 

седницата. 
 

Член 48 
Комисијата може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството 

членови на комисијата. 
Комисијата одлучува со мнозинство гласови на присутните членови. 

 
Член 49 

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 50 
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 51 
Комисијата има право од предлагачот да бара известување, појаснување, 

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

 
Член 52 

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 Pретседателот по претходна 
консултација со членовите на комисијата.  
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IV. VR[EWE NA RABOTI SPORED NA^ELOTO NA SUPSIDIJARNOST 
 

Член 53 
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. 

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.  

 
 
V.OBLICI NA NEPOSREDNO U^ESTVO NA GRA\ANITE VO ODLU^UVAWETO 
 

^len 54 
 Gra|anite neposredno u~estvuvaat vo odlu~uvaweto za pra{awa od 
lokalno zna~awe preku: gra|anska inicijativa, sobiri na gra|ani i referendumi 
na na~in i postapka  utvrdeni so Zakon. 
 
 
 
 
a) Gra|anska inicijativa 
 

^len 55 
 Gra|anite imaat pravo da mu predlo`at na Sovetot da donese odreden akt 
ili da re{i odredeno pra{awe od negova nadle`nost. 
 Sovetot e dol`en da rasprava po predlogot na gra|anite od stav 1 na ovoj 
~len ako go poddr`at najmalku 10% od izbira~ite na Op{tinata ili Urbanata 
odnosno Mesnata zaednica na koja se odnesuva opredelenoto pra{awe. 
 Sovetot e dol`en da odr`i rasprava najdocna vo rok od 90 dena po 
dostavenata inicijativa i za svojata odluka da gi informira gra|anite. 
 
b) Sobir na gra|ani 
 

^len 56 
 Sobirot na gra|ani mo`e da se svika za podra~jeto na celata Op{tina ili 
za podra~jeto na Urbanata ili Mesnata zaednica. 
 Sobirot na gra|ani go svikuva Gradona~alnikot na Op{tinata po svoja 
inicijativa, na barawe na Sovetot na Op{tinata ili na barawe od najmalku 10% 
od izbira~ite na Op{inata, Urbanata zaednica i Mesnata zaednica na koja se 
odnesuva opredelenoto pra{awe. 
 Aktot za svikuvawe na sobirot na gra|ani se istaknuva na javni mesta na 
voobi~aen na~in ili preku sredstvata za javno informirawe. 
 
 
 
 
 
 
 



           Br.5 Slu`ben Glasnik na Op[tina  |or~e Petrov                        31.Maj.2006 
_______________________________________________________________________ 

            str- 15 -

^len 57 
 Na sobirot na gra|ani vo odlu~uvaweto u~estvuvaat gra|anite koi imaat 
izbira~ko pravo. 
 Sobirot na gra|ani mo`e da se odr`i dokolku na nego prisustvuvaat 
najmalku 10% od izbira~ite. 
 

^len 58 
 Organite na Op{tinata vo rok od 90 dena  gi razgleduvaat zaklu~ocite 
doneseni na sobirot na gra|ani i gi zemaat predvid pri odlu~uvaweto i 
donesuvaweto na akti po pra{awata na koi se odnesuvaat i gi informiraat 
gra|anite za svoite odluki na voobi~aen na~in ili preku slu`beno glasilo na 
Op{tinata. 

 
 

VI.  INFORMIRAWE NA GRA\ANITE I SLOBODEN PRISTAP DO   
       INFORMACII OD JAVEN KARAKTER 
 
а) Информирање на граѓаните 
 

Член 59 
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 60 
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); 
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- веб сајт; 
- јавни трибини; 
- средствата за јавно информирање ; и 
- на друг соодветен начин кој е најповолен за информирање на јавноста. 

 
Член 61 

Информирањето на граѓаните се врши на makedonski jazik i negovoto 
kirili~no pismo. 
 
б) Слободен пристап до информациите од јавен карактер 
 

Член 62 
Во Општината се обезбедува правото на слободен пристап до информации 

од јавен карактер со кои располагаат органите на Општината (Советот и 
Gрадоначалникот), 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 Zакон, 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 63 

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  Gрадоначалникот, 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 64 
Постапката за остварување на правото на слободен пристап до информации 

се остварува во согласност со Zакон. 
Градоначалникот на Општината создава услови и презема мерки пропишани 

со Zакон, за остварување на правото на слободен пристап до информациите од 
јавен карактер со кои располагаат Советот на Општината и администрацијата. 

Директорот на Jавното претпријатие и Jавната установа основанa од 
Општината создава услови и презема мерки пропишани со Zакон, за остварување 
на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои 
располагаат согласно Sтатутот на претпријатието и установата. 
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Член 65 
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 66 
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 Zакон. 

Барателот на информацијата при поднесувањето на барањето се известува 
за плаќањето и висината на соодветниот надоместок. 
 

Член 67 
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 68 
Советот на Општината усвојува Gодишен 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. 

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. 
 
 
VII. ISKLU^UVAWE NA JAVNOSTA OD SEDNICITE NA SOVETOT 
 

Член 69 
Советот може да работи без присуство на јавноста само во случаи 

определени со Закон и овој Статут, како и po predlog na  Градоначалникот,  
Pретседателот на Советот или најмалку 1/3 (третина) od ~lenovite на Советот.  

Исклучувањето на јавноста може да се бара, кога прашањето за кое се 
расправа има допирни точки со јавниот морал и со одбраната и сигурноста на 
граѓаните; кога може да ги загрози интересите на определена личност и во други 
оправдани причини.  

По предлогот од став 1 на овој член, Советот одлучува без претрес, со 2/3 
(двотретинско) мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот. 
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VIII. PRETSTAVKI I PREDLOZI 

 
Член 70 

Физичките и правните лица имаат право да поднесуваат претставки и 
предлози што се однесуваат на работата на органите на Општината и 
администрацијата. 
 

Член 71 
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 72 

Подносителот не смее да трпи штетни последици поради поднесувањето 
претставка или предлог, ниту поради тоа може да биде повикан на одговорност. 
 

Член 73 
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 74 
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. 
 
 
IX. JAVNI TRIBINI, ANKETI I PREDLOZI OD GRA\ANITE 
 

Член 75 
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 објавува 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. 
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Oрганизирањето јавна трибина, спроведувањето анкета и прибирањето 
предлози од граѓаните, може да се врши во соработка со други општини и со 
облиците на Mеснаta самоуправа. 

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

 
Член 76 

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 77 
Начинот и постапката на организирањето јавна трибина, спроведувањето 

анкета и прибирањето предлози од граѓаните се уредува со Деловникот. 
 
 
 
 
X.   IZVR[UVAWE NA OBVRSKITE OD OBLASTA NA ODBRANATA 
      VO VOENA SOSTOJBA 
 

Член 78 
Во воена состојба, органите на Општината: 
- продолжуваат да ги извршуваат работите утврдени со Zакон ;  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 
Zакон  и прописи засновани на Zакон; 

- 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 Zакон  и прописи засновани на Zакон; 

- координација  и соработка со другите општини. 
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XI. NA^IN NA OBJAVUVAWE NA PROPISITE NA SOVETOT 
 

Член 79 
Прописите на Советот се објавуваат во службеното гласило на Општината, 

пред да влезат во сила. 
Службено гласило на Општината е “Службен гласник на Op{tina \or~e 

Petrov”. 
 

 
Член 80 

Прописите на Советот влегуваат во сила, осмиот ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на Op{tina \or~e Petrov, 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. 
 
 
 

XII. MESNA SAMOUPRAVA 
 

Член 81 
 Граѓаните во Oпштината 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 82 
 Во Oпштината како облици на Mесна самоуправа можат да се основаат: 
 -во градот - Uрбани заедници, 

-во населените места - Mесни заедници. 
 

Член 83 
 Подрачјето за кое се основаат Uрбаните заедници се границите на Uрбаните 
единици утврдени со Uрбанистичкиот план на градот. 
 Подрачјето за кое се основа Mесна самоуправа се границите на 
катастарските општини на населените места. 
 Granicite na sekoja Urbana i Mesna zaednica se utvrduvaat so pravilata 
za rabota na oblicite na Mesnata samouprava. 
 

Член 84 
            Dokolku granicite na urbanite edinici utvrdeni vo urbanisti~kiot plan 
na Grad Skopje i katastarskite op{tini na naselenite mesta se izmenat poradi 
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novo teritorijalno organizirawe na istite ili zaradi drugi opravdani pri~ini, 
iницијатива за основање облици на Mесна самоуправа можe да se покреne 
soglasno Zakon. 
           Inicijativata ja pokrenuvaat  најмалку 20 % од граѓаните, жители на 
подрачјето за кои има интерес за основање на облик на Mесна самоуправа. 
 

Член 85 
 Иницијативата  за основање содржи: подносител, опис на подрачјето за кое 
се бара основање на обликот на Mесна самоуправа, образложение на потребите за 
основање и потпис на заинтересираните граѓани. 
 Иницијативата за основање се доставува до Советот на Општината кој ја 
разгледува и оценува дали се исполнети условиte за основање на eden od 
oblicite na Mesna samouprava и donesuva  odluka za osnovawe . 
  
   
 
      Член 86 
              На територијата на Општина Ѓорче Петров постојат 5 урбани заедници и 7 
месни заедници. 
 Урбани заедници се: Ѓорче Петров, Хром, Мирче Ацев, Дексион и Даме 
Груев. 
 Месни заедници се: Волково, Volkovo-Pr`ina, Кисела Јабolка,  Орман, 
Novo Selo, Никиштани и Кучково.  
 

Член 87 
 Граѓаните преку облиците на Mесна самоуправа, во согласност со овој Статут 
и одлуките за основање покренуваат иницијативи: 
 - za решавање на прашања од комунална инфрастрктура за соодветното 
подрачје; 

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

 -od oblasta na urbanizmot, заштита на животната средина и природата; 
 -уредување и одржување на гробиштата во селските населби; 
 -покренување иницијатива за уредување на просторот; 

-za организирање културни, спортски, забавни и други манифестации, и  
 -za други работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата 
на граѓаните. 
 Советот на облиците на Mесната самоуправа дава иницијативи и предлози 
до надлежните органи на Oпштината, за прашања од областа на образованието, 
здравството, социјалната заштита и други прашања од интерес на граѓаните. 
 

Член 88 
 Работите од членот 87 на овој Статут се финансираат од: 
 -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 од став1 na ovoj ~len, се врши 
преку   Буџетот на Општината. 
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Член 89 
 Орган на облиците на Mесна самоуправа е Советот. 
 Советот на облиците на Mесна самоуправа го избираат граѓаните на обликот 
на Mесната самоуправа на собир на граѓани со јавно гласање, доколку Собирот не 
одлучи гласањето да биде тајно .  
 Советот  на облиците на  Mесна самоуправа е составен од пет до единаесет 
члена. 
 Мандатот на членовите на Советот на месната самоуправа трае 4 (четири) 
години. 
 

Член 90 
 Одлука за распишување на избори за членови на Советот на облиците на 
Mесна 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 Mесната 
самоуправа, донесува Gradona~alnikot na Op{tinata vo rok od 15 dena. 
 

Член 91 
 Предлагање и утврдување на кандидати за членови на Советот на облиците 
на Mесна самоуправа се врши на Собир на граѓани, доколку присуствуваат најмалку 
10 % од граѓаните, жители на соодветната Urbana ili  Mесна заедница. 
 За утврдени се сметаат кандидати кои добиле мнозинство односно најголем 
број на гласови од присутните граѓани на Собирот. 

Доколку на Собирот не присуствуваат потребниот број на граѓани, се 
закажува нов Sобир на граѓани кој полноважно ќе работи и одлучува со присутните 
на тој Sобир. 

 
Член 92 

 Постапка за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот на 
облиците на Mесна самоуправа, поблиску се уредува со правилата за работа на 
обликот на Mесна самоуправа, донесени од Советот на Oпштината.  
 

Член 93 
 Советот на облиците на Mесна самоуправа од редот на своите членови 
избира Pретседател кој го претставува и застапува обликот на Mесната 
самоуправа. 
  

Член 94 
 Градоначалникот на Oпштината, 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 Pретседателот на Советот на 
обликот на Mесната 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. 
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Член 95 
 Општинската администрација ги врши стручните, административно-
техничките и сметководствено финансиските работи на органот во обликот на 
Mесната самоуправа. 
 Контрола над трошењето на средствата што ќе бидат пренесени за 
извршување на делегираните надлежности врши општинската администрација. 
 
 

Член 96 
Општината води евиденција на облиците на Mесна самоуправа основани на 

нејзиното подрачје. 
 
 

XIII. NA^IN I POSTAPKA ZA UTVRDUVAWE NA GRBOT I ZNAMETO 
  

Член 97 
За утврдување на грбот и знамето на Општината, Советот распишува конкурс 

и образува комисија. 
 

Член 98 
Комисијата од пристигнатите трудови по објавениот конкурс утврдува предлог 

за грб односно знаме и го доставува до Советот на усвојување. 
 
     Член 99 
Советот на Општината со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на 

Советот, одлучува по предлогот на kомисијата. 
Одлуката на Советот за утврдување на грб, односно знаме на Општината е 

составен дел на Статутот на Општината. 
 

      Член 100 
Грбот на Општината се употребува во состав на печатот на Општината. 
Грбот на Општината може  да се употребува и на официјални покани, 

честитки и на слични акти што ги користат Советот и Градоначалникот на 
Општината. 

Советот на Општината може да одобри употреба на грбот на Општината на 
физички и правни лица, ако оцени дека е во интерес на Општината. 

 
     Член 101 
Знамето на Општината се истакнува на зградата на Општината и на видни 

места во Општината. 
Знамето на Општината може да се истакнува и при меѓународни средби, 

натпревари и други собири на кои учествува или е презентирана Општината. 
 
     Член 102 
Грбот и знамето на Општината не  се употребуваат ако се оштетени или со 

својот изглед се неподобни за употреба. 
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XIV. IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA STATUTOT 
 

Член 103 
Измени и дополнувања на Статутот на Општината можат да предложат 

најмалку 10% од членовите на Советот на Општината, Градоначалникот на 
Општината или најмалку 10% од избирачите во Општината. 

По иницијативата за изменување и дополнување на Статутот одлучува 
Советот. 

 
Член 104 

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

 
 

 
XV. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI 
 
 

Член 105 
Имателите на информации од член 58 на овој Статут се должни во рок од 

шест месеци од денот на донесувањето на овој Статут да ја донесат и објават 
листата на информации од член 59 на овој Sтатут. 
 

Член 106 
Градоначалникот на Општината во рок од три месеци од денот на 

донесувањето на овој Sтатут, согласно актот за организација на општинската 
администрација, ќе распореди државен службеник од администрацијата кој ќе ги 
извршува работите на посредување при остварувањето на правото на слободен 
пристап до информациите од јавен карактер. 

 
Член 107 

Во рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на овој Статут, Општината 
ќе ги воведе во евиднеција постојните облици на Mесна самоуправа, основани во 
согласност со Sтатутот на Општината. 

Член 108 
Со влегување во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на 

Општината бр. 07-773/3 од 23.07.2003 година (“Службен гласник на Град Скопје бр 
10/03* ). 
 

Член 109 
Овој Статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

“Службен гласник на Op{tina \or~e Petrov”. 
  
 
 
Број  07-777/3     Sovet na Op{tina \or~e Petrov 
од 18.04.2006 година     P r e t s e d a v a ~,  
  
С к о п ј е        Haralampije An|elkovski  s.r. 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna Samouprava 

(Slu`ben  vesnik na RM br.5 /02 ) i ~len 47 stav 1 to~ka 3 i ~len 48 stav 1 od 
Statutot na Op{tina \or~e Petrov (Slu`ben Glasnik na Grad Skopje br.10/2003), 
Gradona~alnikot na Op{tina \or~e Petrov donese 
 
 
 
 
                                                        
  
                                                         RE[ENIE 

Za objavuvawe na Ispravki na Programata za urbano planirawe 
na Op{tina \or~e Petrov za 2006 godina 

 
 
 
 
 
 

Se objavuvaat Ispravkite na Programata za urbano planirawe na Op{tina 
\or~e Petrov za 2006 godina, {to Sovetot na Op{tina \or~e Petrov gi donese na 
Dvaesetivtorata Sednica na Sovetot, odr`ana na den 23.05.2006 godina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj 08-1113/1                                                     GRADONA^ALNIK NA                                    
od 26.05.2006 godina                                    OP[TINA \OR^E PETROV 
Skopje                                                           Sokol Mitrovski  s.r. 
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 Vrz osnova na ~len 25 stav 1 to~ka 7 i 37 od Statutot na Op{tina \or~e 
Petrov (Slu`ben glasnik na grad Skopje broj 10/2003) Sovetot na Op{tina \or~e 
Petrov na  22-ta Sednica , odr`ana na den 23.05.2006 godina, donese   

 
 
 
 
 

I S P R A V K I  
Na Programata za urbano planirawe na 
 Op{tina \or~e Petrov za 2006 godina   

 
 
 
 
 

 
 Vo Programata za urbano planirawe na Op{tina \or~e Petrov za 2006 
godina , objavena vo Slu`ben glasnik na grad Skopje broj 16 od 30.12.2005godina , 
se vr{at ispravki vo delot I. F.1 Pod - Programa za urbanisti~ko planirawe, vo  
- tro{oci za izgotvuvawe na urbanisti~ki planovi i toa : 
  
 
 

- Vo delot,  izrabotka na prostorni i drugi urbanisti~ki planovi,od to~ka 
13 se izdvojuva to~ka 14 - UP za lokalitetot Stopanski dvor i redosledno 
to~kite se pomestuvaat ponatamu zaklu~no so to~ka 16 .  

- Vo to~ka 1 posle DUP se dodava ,,lokalitet ,, 
 
- Vo to~ka 2,3,4,8,9,10i 11 , pred MZ se dodava ,,del od,, 
 
- Vo to~ka 13 posle UP se dodava ,,za lokalitet,, i zborovite ,,i Stopanski 

dvor,,  se bri{at. 
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Pre~isteniot tekst so vgradenite ispravki glasi kako {to sledi :   
 

Gr
up

a  
Pod  
Grupa 

 
Osnovni 
smetki 

 
Oddel 

 
Vidovi na rashodi 

 
Iznos vo 
denari 

 
Struktura 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
 
42 

 
 
 

 
STOKI I USLUGI 

 
6.105.000,00

 

  
4256 

 
USLUGI ZA @IVOTNA SREDINA 

 

  

   
4256 40 
 

  
IZRABOTKA NA DETALNI I DRUGI 

URBANISTI^KI  PLANOVI 

  

    
PRENESENI OBVRSKITE OD 

PREDHODNATA GODINA 

 
1.100.000,00

 

   1. DUP -lokalitet Aleksa 
Deminievski 

  

   2. Del od MZ Mir~e Acev i MZ 
\or~e Petrov ( Sveren Del ) 
( od prugata do ul.4 Juli ) 

  

     
PLANIRANI NOVI DUP- ovi 
 

 
4.005.000,00

 

   3. Del. od MZ Dame Gruev - UB- 1   
   4. Del. od MZ Dame Gruev - UB- 2   
   5. 

 
MZ Deksion ( del nad prugata - 
stanbena zona) 

  

   6. Zona na malo stopanstvo   
   7. Sportski tereni-krajbre`en 

pojas 
  

   8. Del. od MZ Deksion      - UM- 1   
   9. Del. od MZ Dame Gruev - UB- 3   
   10. Del. od MZ Dame Gruev - UB- 4   
   11. Del. od MZ Dame Gruev - UB- 5   
   12. Del od Zapadna industriska 

zona - kaj ul. [arplaninska 
  

   13. UP za lokalitet Kisela 
Jabuka  

  

    UP za lokalitet Stopanski 
dvor 

  

    Tro{oci za izgotvuvawe na 
DUP zaradi usoglasuvawe na 
GUP na grad Skopje 

  

    Tro{oci za izgotvuvawe i 
izmeni na planovi po 
inicijativa na gra|ani i 
pravni lica 

 
1.000.000,00
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Ispravkite i pre~isteniot tekst na Programata vo delot Rro{oci za 

izgotvuvawe na urbanisti~ki planovi, }e se objavat vo *Slu`ben Glasnik na 
Op{tina \or~e Petrov*. 

 
 
 
 
 
 
 

Broj 07-922/4     Sovet na Op{tina \or~e Petrov 
23.05.2006 godina      P r e t s e d a t e l, 
S k o p j e      Haralampije An|elkovski  s.r. 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna Samouprava 
(Slu`ben  vesnik na RM br.5 /02 ) i ~len 47 stav 1 to~ka 3 i ~len 48 stav 1 od 
Statutot na Op{tina \or~e Petrov (Slu`ben Glasnik na Grad Skopje br.10/2003), 
Gradona~alnikot na Op{tina \or~e Petrov donese 
 
 
 
                                                        
  
 
 
                                                         RE[ENIE 

Za objavuvawe na Odlukata za izmeni i dopolnuvawe na Odlukata za 
voveduvawe na komunalna taksa za grade`no neizgradeno zemji{te za 

naselenite mesta na teritorija 
na Op{tina \or~e Petrov 

 
 
 
 
 
 

Se objavuva Odlukata za izmeni i dopolnuvawe na Odlukata za 
voveduvawe na komunalna taksa za grade`no neizgradeno zemji{te za naselenite 
mesta na teritorija na Op{tina \or~e Petrov, {to Sovetot na Op{tina \or~e 
Petrov ja donese na Dvaesetivtorata Sednica na Sovetot, odr`ana na den 
23.05.2006 godina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj 08-1113/2                                                     GRADONA^ALNIK NA                                   
od 26.05.2006 godina                                    OP[TINA \OR^E PETROV 
Skopje                                                           Sokol Mitrovski  s.r. 
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 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava 
(Sl.Vesnik na R.M. broj 5/2002) i ~len 25 stav 1 to~ka 36 od Statutot na Op[tina 
\or~e Petrov (Sl.Glasnik na Grad Skopje broj 10/2003), Sovetot na Op[tina |or~e 
Petrov na 22-ta Sednica odr`ana den 23.05. 2006 godina, donese 
 
 
 
 

O D L U K A 
Za izmeni i dopolnuvawe na Odlukata za voveduvawe na komunalna taksa za 

grade`no neizgradeno zemji[te za naselenite mesta  
na teritorija na Op[tina |or~e Petrov 

 
 
 
 
 

^len 1 
 
 
 

 Vo Odlukata za voveduvawe na komunalna taksa za grade`no neizgradeno 
zemji[te za naselenite mesta na teritorija na Op[tina |or~e Petrov (Sl.Glasnik 
na Grad Skopje broj 8/2001) se vr[i izmena : 
 
 
Vo ~len 5 vo delot na iznosotn na taksite i toa : 
 
 
Vo stav 1 to~ka 1 

- za izgradenost do 500m2, iznosot 300 se zamenuva so 900; 
- za izgradenost od 500m2 do 1000m2, iznosot  200 se zamenuva so 600  
- za izgradenost nad 1000m2, iznosot 100 se zamenuva so 300; 
- za nastre[nica , iznosot 50 se zamenuva so 150; 

 
 
Vo to~ka 2 

- Za izgradba na stanben objekt iznosot 200 se zamenuva so 600; 
 
 
Vo to~ka 3 

- Za izgradba na gara`i, letni kujni i drugi pomo[ni prostorii , iznosot 100 
se zamenuva so 300; 
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^len 6 se menuva i glasi :  

 
 

 Podnositelite na baraweto vr[at uplata na `iro smetka na Buxetot na 
Op[tina |or~e Petrov, vrz osnova na presmetana neto povr[ina od strana na 
Sektorot za urbanizam, komunalni dejnosti i za[tita na `ivotna sredina na 
Op[tina |or~e Petrov. 
 Uplatata na sredstvata navedeni vo ~len 5 se vr[i ednokratno, a cenite se 
presmetuvaat po sreden kurs na Evro spored NBRM na denot na uplatata. 
 
 
^len 8 se menuva i glasi : 

 
 
 Podnositelite na baraweto po dostava na priznanica za uplatena taksa, 
dobivaat soglasnost potpi[ana od Gradona~alnikot na Op[tina |or~e Petrov 
za prodol`uvawe na postapkata za realizacija na proektnata dokumentacija. 

 
 
 

^len 2 
 
 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od objavuvaweto vo *Slu`ben 
Glasnik na Op[tina |or~e Petrov*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj 07-992/5     Sovet na Op[tina |or~e Petrov 
23.05. 2006 godina      P r e t s e d a v a ~,         
S k o p j e          Haralampije An\elkovski  s.r.  
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna Samouprava 
(Slu`ben  vesnik na RM br.5 /02 ) i ~len 47 stav 1 to~ka 3 i ~len 48 stav 1 od 
Statutot na Op{tina \or~e Petrov (Slu`ben Glasnik na Grad Skopje br.10/2003), 
Gradona~alnikot na Op{tina \or~e Petrov donese 
 
 
 
                                                        
 
  
                                                         RE[ENIE 

Za objavuvawe na Zaklu~ok za tehni~ka ispravka za del od DUP Hrom 2000 
godina, urbanisti~ka parcela 5.1. 

 
 
 
 
 
 

Se objavuva Zaklu~okot za tehni~ka ispravka za del od DUP Hrom 2000 
godina, urbanisti~ka parcela 5.1., {to Sovetot na Op{tina \or~e Petrov go 
donese na Dvaesetivtorata Sednica na Sovetot, odr`ana na den 23.05.2006 
godina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj 08-1113/3                                                    GRADONA^ALNIK NA                                 
od 26.05.2006 godina                                    OP[TINA \OR^E PETROV 
Skopje                                                           Sokol Mitrovski  s.r. 
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 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za Lokalnata samouprava 
("Slu`ben Vesnik na R.M. br. 5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 36 i 37 od Statutot na 
Op{tina \or~e Petrov ("Slu`ben Glasnik na Grad Skopje br. 10/03), Sovetot na 
Op{tina \or~e Petrov na 22ta Sednica, odr`ana na den 23.05.2006 godina donese  
 
 
 
 
 
 

Z A K L U ^ O K 
za tehni~ka ispravka za del od DUP Hrom  2000 god. 

urbanisti~ka parcela 5.1. 
 
 
 
 
 

1. Se vr{i tehni~ka ispravka vo grafi~kiot del vo Detalniot urbanisti~ki 
plan Hrom 2000 god. urbanisti~ka parcela 5.1., vra}awe na povr{inata za 
gradba na prvi~no planiranata grade`na linija (vnatre{na) - propust pri 
oformuvawe na povr{inata za gradba vo urbanisti~kata parcela. Teh. broj 
: 1053-3/02 - AD "ZUAS" - Skopje  

 
2. Ovoj zaklu~ok da se dostavi do Sektorot za urbanizam, komunalni dejnosti 

i za{tita na `ivotnata sredina vo Op{tina \or~e Petrov. 
 

3. Ovoj zaklu~ok vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvawe vo 
Slu`ben Glasnik na Op{tina \or~e Petrov.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Broj 07- 992/6     Sovetot na Op{tina \or~e Petrov 
od 23.05.2006 god.          P r e t s e d a t e l , 
S k o p j e            Haralampije An|elkovski s.r.         
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna Samouprava 
(Slu`ben  vesnik na RM br.5 /02 ) i ~len 47 stav 1 to~ka 3 i ~len 48 stav 1 od 
Statutot na Op{tina \or~e Petrov (Slu`ben Glasnik na Grad Skopje br.10/2003), 
Gradona~alnikot na Op{tina \or~e Petrov donese 
 
 
 
 
 
                                                        
  
                                                         RE[ENIE 
Za objavuvawe na Zaklu~ok za tehni~ka ispravka za del od DUP \or~e Petrov 

2001 godina, urbanisti~ka parcela 20.08. i 20.13. 
 
 
 
 
 

Se objavuva Zaklu~okot za tehni~ka ispravka za del od DUP \or~e Petrov 
2001 godina, urbanisti~ka parcela 20.08. i 20.13., {to Sovetot na Op{tina \or~e 
Petrov go donese na Dvaesetivtorata Sednica na Sovetot, odr`ana na den 
23.05.2006 godina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj 08-1113/4                                                 GRADONA^ALNIK NA                                    
od 26.05.2006 godina                                   OP[TINA \OR^E PETROV 
Skopje                                                           Sokol Mitrovski  s.r. 
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 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za Lokalnata samouprava 
("Slu`ben Vesnik na R.M. br. 5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 36 i 37 od Statutot na 
Op{tina \or~e Petrov ("Slu`ben Glasnik na Grad Skopje br. 10/03), Sovetot na 
Op{tina \or~e Petrov na 22ta Sednica, odr`ana na den 23.05.2006 godina donese  
 
 
 
 
 

  Z A K L U ^ O K 
za tehni~ka ispravka za del od DUP \or~e Petrov 2001 god. 

urbanisti~ka parcela 20.08. i 20.13 
 
 
 
 
 

4. Se vr{i tehni~ka ispravka vo grafi~kiot del vo Detalniot urbanisti~ki 
plan \or~e Petrov 2001 god. urbanisti~ka parcela 20.08. i 20.13., 
usoglasuvawe na katastarska so urbanisti~ka parcela. Teh. broj : 1053-2/02 
- AD "ZUAS" - Skopje 

 
5. Ovoj zaklu~ok da se dostavi do Sektorot za urbanizam, komunalni dejnosti 

i za{tita na `ivotnata sredina vo Op{tina \or~e Petrov. 
 

6. Ovoj zaklu~ok vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvawe vo 
Slu`ben Glasnik na Op{tina \or~e Petrov.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broj 07- 992/7     Sovetot na Op{tina \or~e Petrov 
od 23.05.2006 god.        P r e t s e d a t e l , 
S k o p j e         Haralampije An|elkovski  s.r. 
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