
Врз основа на Ллен 33, точка 2 и 3 и Член 55 од Законот за локална самоуправа Службен весник на 
РМ бр.5/2002, и Членот 30 од Статутот на Општина Чаир ( Службен гласник на Град Скопје 
бр.12/2005), Комисијата за односи меѓу заедниците, на својата редовна ______-та седница 
одржана на ________.2010 год. го донесе следниот:  
 

ДЕЛОВНИК 
За работа на Комисијата за односи меѓу заедниците 

 
I – општи одредби  

 
Член 1 

 
Со овој деловник се одредува начинот на работа на комисијата за односи меѓу заедниците 

на Советот на Општина Чаир – Скопје (во понатамошниот текст – Комисијата), правата и обврските 
на нејзините членови како и други битни прашања за работа на комисијата. 

Комисијата е составена од еднаков број на претставници од секоја заедница претставена 
во општината. 

Комисијата ги разгледува прашањата кои се однесуваат на односите меѓу заедниците 
претставени во општина и дава предлози за нивно решавање.  

Советот на Општината е обврзан да ги разгледа мислењата и предлозите на Комисијата и 
да донесе одлуки во врска со нив.  

 
Член 2 

 
Начинот на работата на комисијата која не е регулирана со овој деловник се одредува со 

посебни заклучоци за време на нивно разгледување.  
 

II – свикување и одржување на седниците 
 

Член 3 
 

Комисијата работи и одлучува на седница. 
Седниците ги свикува Претседателот на Комисијата со своја иницијатива, по барање на 

Претседателот на Советот на Општината и по барање на најмалку 2 (двајца) членови на 
Комисијата.  

Седницата може да ја свика и Претседателот на Советот на Општината доколку и по негово 
барање, Претседателот на Комисијата не ја свика седницата.  

 
Член 4 

 
Службите за помош и поддршка на работните тела се обврзани за подготвување и 

доставување на материјалите предвидени за разгледување.  
 
 
 

Член 5 
 



Комисијата може да работи и да донесе одредени заклучоци доколку на седницата 
присуствуваат мнозинство од нејзините членови.  

 
 

Член 6 
 

На седницата на комисијата може да учествуваат и поканети лица, предлагачи и 
претставници на материјалите кои се разгледуваат како и советници заинтересирани за точките од 
дневниот ред кои се разгледуваат, но без право на глас.  
  
 

Член 7 
 
Предлог Дневниот ред и соодветните материјали ги подготвува претседателот на комисијата и се 
грижи за навремено доставување до членовите на комисијата.  
Предлог Дневниот ред и соодветните материјали се доставуваат најмалку два дена пред 
одржувањето на седницата на комисијата.  
Според потребата седницата може да се свика и со забрзана постапка, и во посебни случаи со 
образложение може да се свика и на денот на одржувањето на седницата на Советот.  
 

Член 8 
 

Со седницата претседава претседателот на комисијата. 
На отсуство на претседателот со седницата може да претседава член на комисијата кој се 

одредува на седницата.  
 

Член 9 
 

Претседателот на комисијата или претседавачот на седницата (понатаму претседавачот) ја 
отвара седницата по констатирањето дека на седницата присуствуваат мнозинство од членовите 
на комисијата. 

Дневниот ред се одредува врз основа на Предлог-Дневен ред. 
На седницата може да се предложат измени и дополнувања на дневнииот ред.  
За измените и дополнувањата на дневниот ред предлагачот треба да даде образложение.  
 
 

III – Текот на седницата 
 

Член 10 
 
По усвојувањето на дневниот ред се преминува на усвојување на записникот од 

претходната седница. 
Точките од дневниот ред на седницата се разгледуваат според редоследот.  
 
 
 

Член 11 
 



Присутниот за разгледување може да говори само за точката која е на разгледување на 
дневниот ред. 

Доколку присутниот во дискусијата се одалечи од точката на дневниот ред претседавачот 
го опоменува. 

Доколку дискутантот и по опомената не се задржува за точката од дневниот ред 
претседавачот може да му го одземе зборот.  

 
Член 12 

 
Разгледувањето на точките од дневниот ред започнува со писмено или вербално 

образложение од страна на предлагачот или претставникот на предлагачот на материјалот кој се 
разгледува.  

По излагањето на претставникот на материјалот кој се разгледува на седницата на 
комисијата може да расправаат и други членови кои се јавуваат за дискусија.  

По констатацијата дека дискусиите се завршени претседавачот на седницата ја затвора 
расправата.  

 
IV- Одлучување 

 
Член 13 

 
По разгледувањето на точката од дневниот ред претседавачот на седницата предлага 

заклучоци, предлози или измени во врска со точката од дневниот ред.  
Гласањето се врши откако претседавачот на седницата го предложи текстот на предлогот 

или заклучокот.  
Гласањето на седницата е јавно и се извршува со подигање на раката.  
 
 

Член 14 
 

За време на одржувањето на седницата на комисијата се води записник.  
Записникот ги опфаќа сите битни податоци за работата на седницата, особено предлозите 

дадени на седницата, усвоените заклучоци во врска со точките од дневниот ред како и 
резултатите од гласањето за одредени прашања.  

Членот кој на седницата се јавува со спротивно мислење од мнозинството на членовите на 
комисијата може да се побара да неговото мислење биде истакнато во записникот.  

За водење на записникот се грижи службата за подршка на работните тела и Советот на 
Општината.  

Записникот се изготвува иститот ден кога и завршува седницата на комисијата. 
Записникот го потпишува претседавачот на седницата како и записничарот.  
 

Член 15 
 

Комисијата од своите седници му доставувана Советот на Општината извештај за секоја 
точка од дневниот ред разгледани на нејзините седници. 

Извештајот содржи предлози, заклучоци и сугестии со образложение. 
Пред Советот на Општината Извештајот го презентира претседавачот на седницата на 

комисијата.  



Во случај на отсуство на претседавачот, извештајот го презентира претставник од 
комисијата. 

Претставникот на комисијата не може да ја промени содржината на Извештајот и истиот 
да го повлече.  

Во одредени случаи, преку извештајот комисијата може да му предложи на Советот на 
општината да ја одложи дискусијата за одредени точки на дневниот ред со образложение.  

 
 

V – Правата и обврските на членовите на комисијата 
 

Член 16 
 

Членовите на комисијата имаат за обврска редовно да присуствуваат на нејзините 
седници.  

Во неможност да учествува на седница, членот на комисијата треба навремено да го 
извести Претседателот на комисијата. 

 
Член 17 

 
Доколку членот на комисијата на седница отсуствува три пати по ред претседателот на 

комисијата го известува Советот на Општината за неговото отсуство.  
 

Член 18 
 

Записникот и извештајот го потпишува претседавачот на комисијата. 
Записникот се заверува со печат на Советот на Општината.  
 

Член 19 
 

Записникот се води на посебен дневник на службите за подршка на работните тела и на 
Советот на Општината.  

Записникот се чува во архива како постојан документ. 
На записникот му се приложуваат материјалите, документите и одлуките на Советот на 

Општината кои се наменети за прашањето за кое се расправало и одлучувало на седницата на 
комисијата и на седницата на Советот на општината.  

 
Член 20 

 
Овој документ стапува во сила со денот на усвојувањето. 

 
 
Скопје, _____.2010         Претседател на Комисијата 
          за односи меѓу заедниците – општина Чаир 
 
 
                ______________________________ 
                                                                                                                               Вехбија Ризвановиќ 
 


