
Ние, членовите на Советот на општината _______________, тргнувајќи од основните начела 

утврдени со Уставот на Република Македонија, заради сочувување на мултиетничкиот 

карактер на македонското општество и неговиот одраз во јавниот живот и поттикнување на 

примената на формите на демократската партиципација на граѓаните преку развој на 

локалната самоуправа, а со цел да се унапреди почитувањето на идентитетот на заедниците, 

почитувајќи ја предвидената обврска со Законот за локална самоуправа за формирање на 

Комисија за односи меѓу заедниците во општина во која најмалку 20% од населението припаѓа 

на етничка заедница која не е мнозинство во општината, заради промовирање мирен и 

хармоничен развој на граѓанското општество и почитување на етничкиот и културниот 

идентитет и интересите на сите граѓани на Република Македонија, ја усвоивме следнава  

 

ДЕКЛАРАЦИЈА  
 

ЗА СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА  
СО КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
 

1. Ја истакнуваме важноста на Комисијата за односи меѓу заедниците како единствена и 

специфична институционална форма во рамките на локалната самоуправа за 

промовирање и вклучување на претставници на сите етнички заедници кои живеат на 

територијата на општината во процесите на одлучување од страна на органите на 

локалната самуправа; 

 

2. Се обврзуваме редовно да побараме мислење и препораки од Комисијата за прашањата 

кои што се во нејзина надлежност, а особено за прашања од областа на културата, 

употребата на јазици, менување на имиња на улици и именување на нови улици и 

инфраструктурни објекти во општината, донесување и употреба на грб и знаме на 

општината, како и задолжително да побараме мислење или препорака кога е потребно 

Советот на општината да усвои одлука со т.н Бадентерово мнозинство; 

 
 



3. Со овој акт недвосмислено изразуваме подготвеност тековно да ја подржуваме работата 

на Комисијата за односи меѓу заедниците од технички, логистички, административен и 

финансиски аскпет. За таа цел, Советот на општината ќе предвиди соодветни финансиски 

средства во годишниот буџет на општината и ќе стави на располагање сопствени ресурси 

неопходни за непречена работа, во согласност со Закон.  

 

4. Со овој акт изразуваме подршка на Комисијата за односи меѓу заедниците во 

спроведувањето на нејзините активности за промовирање на добри односи меѓу 

заедниците, во рамките на Уставот на Република Македонија, Законот за локална 

самоуправа и Статутот на општината. 

 

 

 

Датум:  

Место: ___________________ 

 

 

 

Претседавач и членови  

на Советот на општина  

 _______________________________ 


