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Предлози за измени на Законот за локална самоуправа
Член 55 – се однесува на Комисијата за односи меѓу заедниците

Член 55 - постоечки текст

Член 55 - нов предложен текст

1) Во општината во која најмалку 20% од
вкупниот број жители на општината утврден на
последниот извршен попис на населението се
припадници на одредена заедница се формира
комисија за односи меѓу заедниците

(1) Во општината во која најмалку 20% од
вкупниот број жители на општината утврден на
последниот извршен попис на населението се
припадници на одредена заедница се формира
Комисија за односи меѓу заедниците.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член ја (2) Комисијата од ставот (1) на овој член ја
сочинуваат подеднаков број претставници од сочинуваат подеднаков број претставници од
секоја заедница застапена во општината
секоја заедница застапена во општината.

(3) Начинот на избор на членовите на Комисијата (3) Членовите на Комисијата се избираат од
се утврдува со статут
страна на општинскиот Совет сo мандат од пет
години врз основа на јавен конкурс, кој го
распишува Градоначалникот на општината.
(4) Комисијата ги разгледува прашањата кои се (4) Начинот на избор на членовите на Комисијата
однесуваат на односите меѓу заедниците се утврдува со статутот на општината.
застапени во општината и дава мислења и
предлози за начините за нивно решавање.

(5) Советот на општината е должен да ги разгледа (5) Функцијата член на Комисијата е неспојлива со
мислењата и предлозите од ставот (4) на овој функцијата член на Советот на општината.
член и да одлучи во врска со нив.
(6) Комисијата избира претседател на Комисијата
од редовите на членовите што ѝ припаѓаат на
заедницата што не е мнозинство во општината.

(7) Комисијата :
- ги разгледува прашањата што се однесуваат на
односите меѓу заедниците застапени во
општината и дава мислења и предлози за
начините за нивно решавање;

- дава мислење за предложените одлуки кои
Советот на општината ги усвојува со мнозинствот
предвидено во член 41 став 3 од законот;
- дава мислење за буџетот на општината;
- дава мислење за правичната застапеност при
вработувањето во општинската администрација и
во општинските јавни организации и институции.

(8) Комисијата е должна мислењето по
предлозите од ставот (7) алинеја 2 и 3 да го
достави до Советот во рок од 7 дена од
добивањето на барањето за мислење.

(9) Советот на општината ги разгледува
мислењата и предлозите од ставот 7 од овој член
и донесува одлука во однос на нив во рок од 15
дена од нивното поднесување или на првата
наредна седница на Советот на општината.
(10) Комисијата редовно го информира Комитетот
за односи меѓу заедниците за прашањата од
својата надлежност, најмалку трипати годишно:
до крајот на април, август и декември.

(11) Комисијата располага со буџет за својата
работа.
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Предлози за измени на Законот за локална самоуправа
член 41 - се однесува на работата на седниците на Советот

Член 41 - постоечки текст

Член 41 - нов текст

(1) Советот може да работи ако на седницата (1) Советот може да работи ако на седницата
присуствуваат мнозинство од вкупниот број присуствува мнозинство од вкупниот број
членови на советот.
членови на Советот

(2) Советот одлучува со мнозинство гласови од (2) Советот одлучува со мнозинство гласови од
присутните членови, ако со закон и со статутот присутните членови, ако не е определено поинаку
поинаку не е определено
со закон и со Статутот.

(3) Прописите кои се однесуваат на културата,
употребата на јазиците и писмата на кои
зборуваат помалку од 20% од граѓаните во
општината, утврдувањето и употребата на грбот и
знамето на општината, се усвојуваат со
мнозинство гласови од присутните членови на
советот, при што мора да има мнозинство гласови
од присутните членови на советот кои припаѓаат
на заедниците кои не се мнозинско население во
општината.

(3) Прописите што се однесуваат на културата,
употребата на јазиците и писмата на кои
зборуваат помалку од 20% од граѓаните во
општината, утврдувањето и употребата на грбот и
знамето на општината, се усвојуваат со
мнозинство гласови од присутните членови на
Советот, при што мора да има мнозинство гласови
од присутните членови на Советот што им
припаѓаат на заедниците што не се мнозинско
население во општината.

(4) Пред донесување на одлуките од ставот 3,
Советот е должен да побара претходно мислење
од Комисијата за односи меѓу заедниците од
членот 55 од Законот.

(4) На седницата на советот по правило, се гласа (5) На седницата на Советот, по правило, се гласа
јавно
јавно.

(5) За секоја седница на советот се води записник.

(6) За секоја седница на Советот се води записник.
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