Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на Општина Делчево на
49-та седницата одржана на ден 29.01.2021 година, донесе
СТАТУТ
за изменување на Статутот на Општина Делчево

I.
Во Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево“ бр.15/13
и 2/2019)се вршат следните измени:
1. Во глава IV. Посебни тела на Општината, насловот под точка 4. “Партиципативно
тело од областа на урбанизмот“ се менува и гласи: „Партиципативно тело“.
2. Во глава IV. Посебни тела на Општината, во точка 4, членовите 59, 60и 61 се
менуваат и гласат:
Член 59
(1) Во Општината се формира Партиципативно тело, заради обезбедување
на поголема вклученост, учество и придонесување на граѓаните, како и
јавност во процесот на урбанистичкото планирање, во чијашто работа
учествуваат претставници на граѓанскиот и невладиниот сектор од
локалната заедница.
(2) Партиципативното тело ги претставува сите различни интереси и
интересни групи во локалната заедница и ги пренесува ставовите,
мислењата и потребите на граѓаните и правните лица, ги следи
состојбите во планирањето преку давање иницијативи, насоки и
сугестии за изготвување на плански решенија и во постапката за
изработување и донесување на плановите ги разгледува планските
програми и планските решенија на урбанистичките планови во нивната
работна верзија.
(3) Партиципативното тело има право да расправа за сите работи од
надлежност на единицата на локалната самоуправа и може да влијае на
планските решенија и политиките на просторен развој, преку
презентирање на своите мислења на советот на општината.
(4) Партиципативното тело заседава најмалку еднаш на два месеци и има
консултативна улога во постапката за изработување и донесување на
урбанистички планови, особено ја разгледува планската програма во
фаза пред таа да му биде предложена на градоначалникот за
одобрување, како и урбанистичкиот план во фаза на урбанистичко
планско решение пред да биде дадено на стручна ревизија. Работата на
партиципативното тело е јавна.“

Член 60
(1) Одлука за формирање на Партиципативно тело донесува Советот, на
иницијатива на Градоначалникот или на партиципиентите од ставот (2) на
овој член.
(2) Партиципативното тело се состои од членови на комисијата за урбанизам
на општината, што ги одредува градоначалникот и стручни лица
вработени во правното лице што го изработува урбанистичкиот план кој е
предмет на расправа, лица кои се претставници од урбаните и месните
заедници, претставници на невладините организации од различните
сегменти на урбаниот живот, здруженија на граѓани и граѓански активисти
од подрачјето на општината што ги претставуваат различните групи на
граѓани и граѓани што се стручни лица од областа на урбанистичкото
планирање и другите стручни области суштествени за планирањето и
одржливиот развој на градот.
(3) Партиципативното тело се формира од доброволно пријавени лица по
јавен оглас објавен на веб страната од единицата на локалната
самоуправа и во писмена форма со излагање на огласот на јавно место (на
Огласна табла на Општина Делчево) во траење од 30 дена.
(4) Учеството на лицата вработени во единицата на локалната самоуправа во
партиципативното тело е по службена должност, а на лицата што не се
вработени во единицата на локалната самоуправа учеството е на
доброволна основа.
(5) Начинот на работа и бројот на членови на партиципативното тело се
уредуваат во деловникот на партиципативното тело што го донесува
советот на единицата на локалната самоуправа, при што бројпот на
граѓански членови на партиципативното тело што се пријавиле на
доброволна основа не е ограничен.“
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Член 61
Претседател на Партиципативното тело се избира од членовите на Комисијата за
урбанизам на Општина Делчево, со мнозинство гласови од вкупниот број на
членови на партиципативното тело, со јавно гласање.
Партиципативното тело работи на седници. Седниците се јавни.
Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Партиципативното
тело.
Партиципативното тело може да работи ако на седницата присуствуваат
мнозинството од вкупниот број членови.
Партиципативното тело одлучува со мнозинството од вкупниот број членови.
На седниците можат да присуствуваат и учествуваат во работата
градоначалникот и претседателот на Советот, без право на одлучување.
Мандатот на партиципативното тело е 4 години.“

3. Во глава IV. Посебни тела на Општината, насловот под точка 5. „Совет на млади “се
менува и гласи: „Локален младински совет “
4. Во глава Во глава IV. Посебни тела на Општината, во точка 5, членовите 62, 63и 64
се менуваат и гласат:
Член 62
Формирање на локален младински совет
(1) Општината со статут предвидуваформирање налокален младински совет.
(2) Локалниот младински совет има советодавна и застапувачка улога во
општината од делокругот на младински прашања и политики.
(3) Претставниците на локалниот младински совет имаат правода:
- предлагаат точки на дневен ред на Советот на општината кои ги
засегаатмладите,
- иницираат прашања за млади од делокругот на работата на општината,
- иницираат, учествуваат и даваат повратни информации за процесот на локална
младинска стратегија и другиполитики,
- доставуваат информации до општината за прашања кои се однесуваат на
младитеи
- вршат други советодавни и застапувачки работи во согласност со Законот за
младинско учество и младински политики.
(4) Бројот на членови на локалниот младински совет е непарен и не надминува
повеќе од една третина од членовите на Советот на општината, но не може да биде
помалку од петлица.
(5) Членовите на локалниот младински совет имаат мандат од две години со право
на уште еденизбор. “

Член 63
Локално собрание на млади
(1) За конституирање на локалното собрание за млади се свикува иницијативен
одбор, составен од формите наведени во ставот (4) на овојчлен.
(2) Иницијативниот одбор го распишува повикот за конститутивното локално
собрание за млади во согласност со Статутот на општината по принципот на
транспарентност ијавност.
(3) Иницијативниот одбор од ставот (2) на овој член се формира само за
одржување на конститутивното локално собрание за млади.
(4) Во Собранието на млади можат да членуваат младински организации,
организации за млади, политички подмладоци, ученички и студентски организации и
други облици на младинскоздружување.
(5) Формите на организирање и здружување од ставот (4) на овој член не мора да
бидат регистрирани во општината, но мора да имаат активности на територијата на

општина Делчево.
(6) Формите на организирање кои членуваат во годишното собрание за млади
номинираат делегат и заменик -делегат.
(7) Делегатот и заменик - делегатот од ставот (6) на овој член се жители на
општина Делчево на возраст од 15 до 29години.“
Член 64
Избор на членови на локален младински совет
(1) Собранието на млади објавува јавен повик за членови за локалниот младински
совет.
(2) Јавниот повик се објавува на веб - страницата на Општина Делчево.
(3) Собранието на млади избира членови на локалниот младински совет по пат на
непосредни избори со тајно гласање во кое право на глас имаат делегатите од
локалното собрание намлади.
(4) За избрани членови на локалниот младински совет се сметаат оние кандидати
кои освоиле најмногу гласови од страна на присутнитеделегати.
(5) Членовите на локалниот младински совет се верификуваат од страна на
Советот на Општина Делчево по добиена одлука за избор на членови од страна на
Собранието на млади на Општина Делчево.
(6) Од избраните членови на локалниот младински совет се избираат претседател
и заменик –претседател.
Во глава Во глава IV. Посебни тела на Општината, во точка 5,
66,67,68,69,70и 71 се бришаат.

членовите

65,

II.
Статутот за изменување на Статутот на Општина Делчево влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“.

Бр. 09 -165/1
29.01.2021година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Маневски

