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Овој водич е изработен од страна на 
Центарот на заедницата на Општина 
Струга кој е формиран во рамките на 

проектот „Општина по мерка на граѓаните“ 
од страна на Oпштина Струга и Фондацијата 
Отворено општество - Македонија со цел да 
придонесе за активно вклучување на граѓа-
ните во подготовката и носењето на локал-
ните политики и обезбедување квалитетни 
општински услуги.

Водичот е дизајниран на начин да обез-
беди доволно информации за граѓаните за 
полесно и поефикасно аплицирање и доби-
вање на услуги коишто ги обезбедува локал-
ната самоуправа.

За изработката на водичот беше консул-
тирана законската регулатива,прирачници, 
водичи и други материјали во Република 
Македонија, како и стручни мислења на ек-
сперти во области.

ВОВЕД

„ЧЕКОР ПО ЧЕКОР НИЗ ПОСТАПКИТЕ НА ОПШТИНАТА“
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НАДЛЕЖНОСТ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Според Законот за локална самоуправа од 2002 година, општините во Македонија се самостојни во 
регулирањето и извршувањето на активностите од јавен интерес и локалното значење во рамките на 
законот. Тие надлежности се целосни и исклучиви и не смеат да бидат одземени од општините или 

да бидат ограничени, освен во случаите утврдени со закон. 

Во Законот за локална самоуправа е дадена листа на надлежности по определени области, а кои ра-
боти и во колкав обем ќе се извршуваат од страна на општините, се определува со закон. Следната табела 
е краток преглед на членот 22 од Законот за локална самоуправа.

ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ ПОСЕБНИ НАДЛЕЖНОСТИ

УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ (УРБАНО 
И РУРАЛНО)

�� Урбанистичко (урбано и рурално) планирање
�� Издавање на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон
�� Уредување на простор
�� Уредување на градежно земјиште

ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРИРОДАТА

�� Мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето
�� Заштита на природата
�� Заштита од бучава и нејонизирачко зрачење

ЛОКАЛЕН 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

�� Планирање на локален економски развој
�� Утврдување на развојните и структурните приоритети
�� Водење на локална економска политика
�� Поддршка за развојот на малите и средните претпријатија и претприемништвото на 

локално ниво
�� Учество во воспоставување и развој на локалната мрежа на институции и агенции и 

промовирање партнерства
КОМУНАЛНИ 
ДЕЈНОСТИ

�� Снабдување со вода за пиење
�� Испорака на технолошка вода
�� Одведување и пречистување на отпадните води
�� Јавно осветлување
�� Одведување и третман на атмосферските води
�� Одржување на јавната чистота
�� Собирање, транспортирање и постапување со комуналниот цврст и технолошки отпад
�� Уредување и организирање на јавниот превоз на патници
�� Снабдување со природен гас и топлинска енергија
�� Одржување на гробови, гробишта, крематориуми и давање погребални услуги
�� Изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и други 

инфраструктурни објекти
�� Регулирање на режимот на сообраќај
�� Изградба и одржување на јавниот простор за паркирање, отстранување на непрописно 

паркираните возила
�� Отстранување на хаварисаните (оштетени) возила од јавните површини
�� Изградба и одржување на пазарите
�� Чистење на оџаци
�� Одржување и користење на паркови, зеленила, парк-шуми и рекреативни површини
�� Регулација, одржување и користење на речните корита во урбанизираните делови
�� Определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти
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ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ ПОСЕБНИ НАДЛЕЖНОСТИ

КУЛТУРА �� Институционална и финансиска поддршка на културни установи и проекти
�� Негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности
�� Организацирање на културни манифестации
�� Поттикнување на разновидни специфични форми на творештво

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА �� Развој на масовниот спорт и рекреативните активности
�� Организирање на спортски приредби и манифестации
�� Одржување и изградба на објекти за спорт
�� Поддршка на спортски сојузи

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
И ЗАШТИТА НА ДЕЦА

�� Детски градинки и домови за стари лица (сопственост, финансирање, инвестиции и 
одржување)

�� Остварување на социјална грижа за инвалидни лица, деца без родители и родителска 
грижа; деца со воспитно-социјални проблеми, деца со посебни потреби; деца од 
еднородителски семејства; деца на улица; лица изложени на социјален ризик; лица 
засегнати со употреба на дрога и алхохол;

�� Подигање на свеста на населението
�� Домување на лица со социјален ризик
�� Остварување на правото и воспитување на деца од предучилишна возраст

ОБРАЗОВАНИE �� Основање, финансирање и администрирање на основни и средни училишта во соработка 
со централната власт, во согласност со закон

�� Организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во ученички домови

ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА

�� Управување со мрежата на јавни здравствени организации и објекти од примарна 
здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на локалната самоуправа во сите 
одбори на сите здравствени организации во јавна сопственост

�� Здравствено воспитување
�� Унапредување на здравјето
�� Превентивни активности
�� Заштита на здравјето на работниците и заштита при работа
�� Здравствен надзор над животната средина
�� Надзор над заразни болести
�� Помош на пациенти со специјални потреби

УПРАВУВАЊЕ СО 
КРИЗИ

�� Спроведување на подготовки и превземање мерки за заштита и спасување на граѓаните 
и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи од 
последици предизвикани од нив

ПРОТИВПОЖАРНА 
ЗАШТИТА

�� Противпожарна заштита што ја вршат територијални и противпожарни единици

Надлежност на локалната самоуправа
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ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО РМ

Со законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“, БР.55/2004, 12/2005, 98/2008 И 106/2008) се уредува територијалната ор-
ганизација на локалната самоуправа; се утврдуваат подрачјата на општините и градот Скопје како 

посебна единица на локалната самоуправа, се утврдуваат имињата, седиштата и границите на општините; 
се определуваат видот и имињата на нaселените места; се уредува спојувањето, поделбата и промената 
на границите на општините и градот Скопје, како и други прашања што се однесуваат на територијалната 
организација на локалната самоуправа.

Во Република Македонија постојат вкупно 80 општини и градот Скопје поделени во три групи:

��  Општини поделени во град (33)

��  Општини со седиште во село (37)

��  Општини во градот Скопје (10)

Општините ги спроведуваат своите надлежности преку органите (градоначалник и совет) што непо-
средно ги избираат граѓаните на фер и демократски избори. Редовни избори за членовите на советот и 
за градоначалникот се одржуваат секоја четврта година истовремено во сите општини, во денот недела, 
најчесто во текот на месец март.

СОВЕТ НА ОПШТИНАТА

Советот на општината е претставнички орган на граѓаните, кој одлучува во рамките на општинската 
надлежност. Бројот на членовите на советот во зависност од бројот на жителите на општината брои од 9 
до 33 члена. Членовите на советот се избираат со мандат од 4 години. 

Советот на општината е надлежен да:

��  Го донесува статутот на општината и други прописи;

��  Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината

��  Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките 
утврдени со закон и врши надзор над нивната работа; 

��  Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината;

��  Именува членови во управните одбори на јавните служби што ги основа;

��  Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби што ги 
основала општината;

��  Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината

��  Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во соглас-
ност со законот;
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Територијална организација на локалната самоуправа во  РМ

��  Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби што ги основала општината;

��  Одлучува за начинот на располагање на сопственоста на општината;

��  Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината, во согласност 
со законот;

��  Го избира лицето што раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во 
општината, во согласност со законот;

��  Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината, 
кој го доставува до министерот за внатрешни работи и до народниот правобранител;

��  Може да му дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за 
внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот;

��  Врши други работи утврдени со закон;

Советот на општината, во рамките на својата надлежност, донесува општи акти:

��  Статут

��  Одлуки

��  Програми и планови

��  Други прописи утврдени со закон

Седниците на советот ги свикува и со нив раководи преседателот на советот. За да може советот 
да работи, потребно е на седницата да присуствуваат мнозинство членови од вкупниот број на советот. 
Одлуките што ги донесува советот се донесуваат со гласање кое е јавно. Одлуката се смета за донесена 
само ако за неа гласале повеќе од половината од присутните членови. За одлуките коишто се однесуваат 
на културата, употреба на јазиците и на писмата на кои зборуваат помалку од 20 проценти од граѓаните 
на општината и утврдување на употребата на грбот и знамето на општината, се донесуваат со мнозинство 
гласови од присутните , при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на советот што 
припаѓаат на заедницата што не е мнозинско население во општината.

Советот на Општина Струга има 27 советници. Членовите на советот за време на нивниот четиригоди-
шен мандат присуствуваат и во комисии во одредени области.

Во Советот на Општина Струга се активни овие постојани комисии:

��  Комисија за одбележување на празници и манифестации 

��  Комисија за соработка со невладини организации
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��  Комисија за месна самоуправа

��  Комисија за унапредување на рамноправноста помеѓу половите

��  Статутарно правна комисија

��  Комисија за урбанизам

��  Комисија за финансии и буџет и локален економски развој

��  Комисија за јавни и комунални дејности и заштита на животната средина

��  Комисија за туризам

��  Комисија за општествени дејности

А како надворешни комисии на кои, освен советници, присуствуваат и надворешни членови, се фор-
мирани следните:

��  Комисија за односи меѓу заедниците

��  Совет за јавно здравје

��  Комисија за проценување и утврдување на висината на штетата настаната од природни и други 
несреќи

ГРАДОНАЧАЛНИК

Градоначалникот се избира секоја четврта година на општи непосредни и слободни избори со тајно 
гласање. Лицето избрано за градоначалник функцијата треба да ја извршува професионално и да засно-
ва работен однос во општината. Градоначалникот има право од редот на членовите на советот (не може 
да биде претседателот на советот), да определи еден член што ќе го заменува во случај да биде спречен 
да ја извршува функцијата. Надлежностите на градоначалникот можат да се поделат на два дела и тоа 
како надлежности на општината и раководење на општинската администрација.

Во извршување на надлежностите на општината градоначалникот:

��  Ја претставува и ја застапува општината;

��  Ја контролира законитоста на прописите на советот;

��  Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;

��  Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;

��  Го обезбедува извршувањето на работите што ì се делегирани на општината со закон;

��  Иницира и предлага донесување прописи во надлежност на советот;



11„ЧЕКОР ПО ЧЕКОР НИЗ ПОСТАПКИТЕ НА ОПШТИНАТА“

Територијална организација на локалната самоуправа во  РМ

��  Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;

��  Го ивршува буџетот на општината;

��  Избира директори на јавни служби што ги основала општината врз основа на јавен конкурс;

��  Редовно го известува советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;

��  Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, согласно со 
закон;

��  Донесува правилник за систематизација на работни места на општинската администрација;

��  Раководи со општинската администрација;

��  Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општин-
ската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;

��  Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, 
во согласност со закон и статут;

��  Врши други работи утврдени со закон и статут.

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

За извршување на работите во надлежност на органите на општината се формира општинска админи-
страција. Општинската администрација се формира за исполнување на следните обврски:

��  Ги подготвува актите за советот и градоначалникот;

��  Ги подготвува седниците на советот, како и седниците на неговите постојани и повремени комисии;

��  Врши стручни работи за советот и за градоначалникот;

��  Го води сметководството на општината;

��  Ја следи проблематиката во областите кои се во надлежност на општината, врши анализа на со-
стојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање;

��  Доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање на надлеж-
ните органи или врз основа на закон;

��  Раководи со документите на општината и ги чува се до нивното уништување, односно предавање 
во Државниот архив на Република Македонија;

��  Врши други работи што ќе ì ги одреди советот и градоначалникот;

Општинската администрација е организирана во сектори и одделенија. При определување на сек-
торите секогаш треба да се има во предвид големината на општината, нејзината развиеност, обемот на 
надлежностите. Во рамките на секторите се организираат одделенија, чиј број, исто така, зависи од голе-
мината на општината, нејзината развиеност и обемот на надлежностите.
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Со правилникот за систематизација кој го донесува градоначалникот, се определува бројот на извр-
шителите, условите што треба да ги исполнуваат и нивните звања. Вработените во општинската админи-
страција што вршат стручни, нормативно-правни, извршни, управно-надзорни работи и решаваат управни 
работи имаат статус на државен службеник. Државните службеници се класифицирани во три групи:

��  Раководни државни службеници;

��  Стручни државни службеници;

��  Стручно-административни државни службеници.
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НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ  
ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ВО ОПШТИНИТЕ

Граѓанинот е најважната личност во локалните заедници уредени според демократски принципи. „Важноста“ 
подразбира граѓаните да уживаат права, но и обврски во своите локални заедници. Многу често интерпрета-
цијата на овие принципи се поедноставува до димензии што се екстремни: право на граѓанинот е да гласа на 

локалните избори еднаш на четири години, а обврска - да ги плаќа локалните даноци на локалната самоуправа. 
Но, дали граѓанинот во дваесет и првиот век може да биде само гласач и само даночен обврзник?!

Современиот концепт на граѓанско учество нуди многу повеќе можности за активирање на граѓанинот во 
локалната заедница. Тие можности опфаќаат континуирани граѓански консултации и искажување на граѓански 
ставови по сите прашања што се усвојуваат на локално ниво. Главната цел на граѓанските консултации е добро 
да се испланираат активностите превземени на локално ниво и навреме да се одредат ефектите од нив. Во една 
здрава заедница, граѓаните:

��  Учествуваат во процесот на донесување одлуки од јавен интерес;

��  Се информираат за проблемите што влијаат врз нивниот живот;

��  Бараат од локалната самоуправа да превземе соодветни мерки;

��  Учествуваат во спроведување на донесени одлуки во практика;

За да се постигне квалитетно вклучување на граѓаните, локалната самоуправа треба да создаде услови и да 
постави принципи и механизми врз кои ќе функционира учеството на граѓаните. Граѓаните треба да бидат цел 
на сите активности на локалната власт, а самите граѓани треба да се чувствуваат како составен дел од процесите 
на планирање и на одлучување, а не аутсајдери и посматрачи. Има работи што граѓанинот ги сака во своето се-
мејство, во своето маало, населба или општина и треба да ги добие. За да биде успешно извршена консултацијата 
со граѓаните, таа треба да биде изведена според одредени норми, кои општината треба да ги почитува:

��  Предметот на консултација да е од вистински интерес на граѓаните;

��  Да бидат консултирани доволен број на граѓани;

��  Да бидат консултирани целните групи на граѓани што се адвекватни на предметот на консултацијата;

��  Консултациите да се спроведуваат според внимателно избрани и адекватни механизми и инструменти 
на граѓанското учество;

��  Ставовите на граѓаните да се земат предвид и тогаш кога се донесува финалната одлука;

ОБЛИЦИ НА УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ

 Граѓаните непосредно учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење преку:

��   граѓанска иницијатива;

��   собири на граѓани;

��   Референдум.
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Трошоците за спроведување на непосредното учество на граѓаните во одлучувањето паѓаат на товар на 
општинскиот буџет.1

ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА

Граѓаните имаат право да му предложат на советот да донесе одреден акт или да реши одредено 
прашање од неговата надлежност. Граѓанска иницијатива не може да се поднесе за кадровски и финан-
сиски прашања. 

За предлогот на граѓаните, советот е должен да расправа ако го поддржат најмалку 10% од изби-
рачите на општината, односно на месната самоуправа на која се однесува определеното прашање. Со-
ветот е должен да ја одржи расправата најдоцна во рок од 90 дена по доставената иницијатива и да ги 
информира граѓаните за својата одлука.2

СОБИР НА ГРАЃАНИ

Собир на граѓани може да се свика за подрачјето на целата општина или за подрачјето на месната 
самоуправа. Собирот на граѓани го свикува градоначалникот на општината по сопствена иницијатива 
на барање на советот или на барање од најмалку 10% од избирачите на општината, односно на месната 
самоуправа на која се однесува определеното прашање.

 Органите на општината се должни во рок од 90 дена да ги разгледаат заклучоците донесени на со-
бирот на граѓаните и да ги земат предвид при одлучувањето и донесувањето мерки по прашањата на кои 
се однесуваат, како и да ги информираат граѓаните за своите одлуки.3

РЕФЕРЕНДУМ

 Граѓаните преку референдум можат да одлучуваат за прашањата во надлежност на општината, како 
и за други прашања од локално значење.

Советот е должен да распише референдум на барање од најмалку 20% од избирачите на општината. 
Советот може да распише референдум за прашања од негова надлежност, по сопствена иницијатива.

Одлуката донесена на референдумот е задолжителна за советот.4

1  Член 25 од ЗЛС Сл.Весник на Р.Македонија бр.5 од 29.01.2002 година

2  Член 26 од ЗЛС Сл.Весник на Р.Македонија бр.5 од 29.01.2002 година

3  Член 27 од ЗЛС Сл.Весник на Р.Македонија бр.5 од 29.01.2002 година

4  Член 28 од ЗЛС Сл.Весник на Р.Македонија бр.5 од 29.01.2002 година
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ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ

Секој граѓанин има право, поединечно или заедно со другите, да доставува претставки и предлози за 
работата на органите на општината и општинската администрација.

Градоначалникот е должен:

��  да создаде услови за доставување претставки и предлози;

��  најдоцна во рок од 60 дена, од денот на приемот на претставката, односно предлогот, на подноси-
телот да му достави образложение;

��  претставките и предлозите коишто не се однесуваат на работи од надлежност на органите на 
општината, да ги достави до соодветниот надлежен орган и за тоа да го извести подносителот.5

ЈАВНИ ТРИБИНИ, АНКЕТИ И ПРЕДЛОЗИ

При изготвувањето на прописите на општината, советот, односно градоначалникот може претходно 
да организира јавни трибини, да спроведе анкети или да побара предлози од граѓаните.6

5  Член 29 од ЗЛС Сл.Весник на Р.Македонија бр.5 од 29.01.2002 година

6  Член 30 од ЗЛС Сл.Весник на Р.Македонија бр.5 од 29.01.2002 година 
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ОПШТИ ПОСТАПКИ ВО ЕЛС ЗА ПОСТАПУВАЊЕ  
ПО БАРАЊА ОД ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Различните видови барања (согласност,дозвола,одобрение) физичките и правните лица ги доставува-
ат до Архива каде што од страна на државен службеник се проверуваат дали се комплетни, односно 
дали се целосни и правилно пополнати и доколку е потребно, дали за нив е платена администра-

тивна такса, во согласност со Законот за административни такси. Доколку кон барањето има доказ за 
платени административни такси, службеникот од архива, по заведување во деловодник, го доставува до 
раководителот на одделението/секторот кој проверува дали барањето е уредно пополнето и дали кон 
него се доставени сите потребни документи. По проверката, барањето се доставува до државниот служ-
беник за понатамошно постапување. 

Откако ќе ги изврши сите дејствија потребни за утврдување на можноста за издавање на соодветен 
документ (согласност; дозвола; одобрение; решение) одговорниот државен службеник пристапува кон 
изработка на соодветниот документ (согласност; дозвола; одобрение; решение). Документот мора да ги 
содржи сите елементи пропишани со Законот за општа управна постапка, односно мора да има увод, дис-
позитив, образложение, правна поука, датум на издавање, потпис и печат. Документот, вака изработен, се 
доставува до раководителот на одделението за одобрување. Откако ќе биде одобрено од страна на рако-
водителот, документот се доставува до градоначалникот за потпишување. Потпишаниот акт (согласност; 
дозвола; одобрение; решение) со уредна доставница се доставува до подносителот.

Шематскиот приказ за текот на документите и постапката за носење на одлука, односно акт се прика-
жани на сликата:

СТРАНКА

АРХИВАпозитивно

негативно

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ 
/ СЕКТОР

Државен 
службеник што 
постапува по 

предметот

ПРАВО НА 
ЖАЛБА

Градоначалник 

Влезно барање

Решение по барањето
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ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА

Против решението донесено по барањето на странката за издавање некој акт (лиценца; согласност; доз-
вола итн.) на барателот му е дозволено право на жалба преку првостепениот орган (градоначалникот) до вто-
ростепениот орган во постапката во рок утврден со закон. Општиот рок за поднесување жалба е 15 дена во 
согласност со Законот за општа управна постапка, кој се применува секогаш кога не е предвиден друг рок 
со некој од материјалните (посебните) закони. Меѓутоа, во најголем број случаи, во согласност со посебните 
закони, овој рок изнесува 8 дена од денот на приемот на решението и само за оние со кои се одбива барањето.

Жалбата се доставува до архивата на општината, каде што се проверува дали за неа е платена админи-
стративна такса. Службеникот од архивата по заведување во деловодникот, ја доставува до раководителот на 
соодветното одделение, односно сектор. Раководителот на одделението, односно секторот проверува дали 
жалбата е дозволена, навремена и изјавена од овластено лице. Ако жалбата е недозволена, ненавремена или 
поднесена од неовластено лице, тогаш таа ќе биде отфрлена со решение што го донесува градоначалникот. 
Ако жалбата е основана, навремена и поднесена од овластено лице, тогаш раководителот на одделението, 
односно секторот, заедно со надлежниот службеник што работел на предметот, проверуваат дали жалбата 
треба или не треба да се прифати. Ако се прифати жалбата се изготвува ново предлог - решение со кое се 
заменува актот донесен претходно и се доставува до градоначалникот на потпис. Против решението на гра-
доначалникот, донесено по поднесената жалба од страна на незадоволната страна, дозволена е жалба до 
второстепениот орган во рок утврден со закон. 

Ако и по разгледување на жалбата не се измени актот донесен претходно, т.е. органот не се согласува со 
поднесената жалба, градоначалникот е должен жалбата да ја достави до второстепениот орган во рок од најм-
ногу 15 дена од денот на приемот на жалбата. Министерот по поднесената жалба, против решението донесено 
од градоначалникот на општината, одлучува со решение. Со решението министерот може да ја прифати жал-
бата, делумно да ја прифати или да ја одбие.

Против решението по жалбата донесена од страна на второстепениот орган може да се поведе постапка 
за управен спор пред Управниот суд.

Шематскиот приказ за текот на документите и постапката по жалба изјавена од незадоволната страна се 
прикажани на сликата: 

Овластен инспектор

Инспекциски надзор

По службена должност По пријава од странка

Записник/решение Сторител на прекршок

Постапка за посредување

Надлежен суд за прекршоци

Постапка за порамнувањеГлоба-платен налог
Вид на 

прекршокот
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Општи постапки во ЕЛС за постапување по барања од правни и физички лица

ПОСТАПКА ПРИ ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Инспекторот што е надлежен за спроведување на постапката, започнува активност по службена дол-
жност или по претходно барање на странката. Потоа, со излегувањето на терен се констатира одредена 
состојба и со прегледување на документацијата се составува записник во кој се внесува: назив на органот 
што го врши дејството, место, ден и час кога се врши дејството, предметот во кој истото се врши, имиња 
на службените лица и на присутните странки.

Пред потпишување на записникот тој ì се чита на странката и се бара таа да се потпише на него. Ако 
странката не сака да се потпише во записникот тоа се внесува во истиот записник. По составувањето на 
записникот се изготвува решение кое содржи увод, диспозитив, образложение, упатство за правно сред-
ство, назив на органот, број, датум и потпис на инспекторот, како и печат на органот. Главно, решението 
не го одлага извршувањето што е посочено со него. Роковите за жалба се во согласност со Законот за 
општа управна постапка. Второстепениот орган за жалба на решението подготвено од надлежниот ин-
спектор е министерот надлежен за соодветната област. 

Инспекторот може да констатира неколку прекршоци по кои постапува:

�� прекршок што според законот се казнува со парична казна, односно глоба;

�� постапка за порамнување;

�� постапка за посредување.

Општ шематски приказ за вршење на инспекциски надзор е прикажан на сликата:

Овластен инспектор

Инспекциски надзор

По службена должност По пријава од странка

Записник/решение Сторител на прекршок

Постапка за посредување

Надлежен суд за прекршоци

Постапка за порамнувањеГлоба-платен налог
Вид на 

прекршокот



19„ЧЕКОР ПО ЧЕКОР НИЗ ПОСТАПКИТЕ НА ОПШТИНАТА“

Систематизација на Општина Струга

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СТРУГА

Согласно член 5 од Законот за локална самоуправа, општинската администрација се организира во 
сектори и територијална противпожарна единица на општината и тоа:

1. Сектор за правни прашања и општи работи

�� Одделение за правни прашања и норматива;

�� Одделение за општи работи;

�� Одделение за соработка со месните заедници и заштита и спасување;

2. Сектор за финансиски прашања

�� Одделение за буџетска координација;

�� Одделение за буџетска контрола;

�� Одделение за сметководство и плаќања;

�� Одделение за даноци и комунални такси;

�� Одделение за јавни набавки;

3. Сектор за јавни дејности

�� Одделение за образование и култура;

�� Одделение за спорт и здруженија на граѓани;

�� Одделение за социјална, детска и здравствена заштита;

4. Сектор за поддршка на Градоначалникот, организација на работата на советот и информатичка 
технологија

�� Одделение за поддршка на градоначалникот и организација на работата на советот на општината;

�� Одделение за протокол и односи со јавноста;

�� Одделение за информатичка технологија;
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Систематизација на Општина Струга

5. Сектор за туризам, локален економски развој и меѓународна соработка

�� Одделение за туризам;

�� Одделение за локален економски развој;

�� Одделение за меѓународна соработка и европски фондови;

6. Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина

�� Одделение за урбанизам, градби и просторно планирање;

�� Одделение за комунална инфраструктура и сообраќај;

�� Одделение за заштита на животната средина;

�� Одделение за управување со градежно земјиште и имот на општината;

7. Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат

�� Одделение за инспекциски работи за комунални дејности, градби, животна средина и сообраќај;

�� Одделение за инспекциски надзор за јавни дејности, угостителско-турисичка дејност и даноци;

8. Одделение за управување со човечки ресурси

9. Одделение за внатрешна ревизија

10. Територијална противпожарна единица на Општината
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Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,  
СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Секторот за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина содржи:

Раководител на Секторот за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и  
заштита на животна средина

Одделение за урбанизам, градби и просторно планирање

Одделение за комунална инфраструктура и сообраќај

Одделение за заштита на животната средина

Одделение за управување со градежно земјиште и имот на општината

Сектор за урбанизам, просторно планирање и комунални дејности

ги врши работите што се однесуваат на:

��  ги следи и проучува законите од областа на просторното и урбанистичко планирање, градби, гра-
дежно земјиште, заштита на животната средина, комуналните дејности и другите прописи во на-
длежност на локалната самоуправа;

��  ја обединува, координира, контролира, ја следи и унапредува меѓусебната соработка на Одде-
ление за просторно планирање, градби и заштита на животна средина, Одделение за комунални 
работи, Одделение за сообраќај и патишта и Одделение за управување со градежно земјиште и 
недвижен имот на општината кои се во негов состав;

��   се грижи за урбанистичкото планирање на просторот, издавање на услови и одобренија за градба 
на објекти од локално значење утврдени со закон;

��  координира со постапките за управување со градежното земјиште сопственост на Р.М. кое се наоѓа 
на подрачјето на Општина Струга;

��  покренува иницијативи и предлози за донесување и изменување на урбанистички планови;

��  анализира и обработува барања и иницијативи на правни и физички лица за измена на детални 
урбанистички планови;

��  спроведува ДУП и води постапки на техничка документација за градење на објекти од локално 
значење;

��  ги координира и организира активностите за уредување на просторот и уредување на градежното 
земјиште на подрачјето на општината;

��  ги координира и организира активностите за превземање на мерки за изградба и одржување на 
комуналната инфраструктура и за заштита на животната средина;

��  врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и 
другите прописи.
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Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина

ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА

За да добиете ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА треба да ги доставете следните документи:

1. Барање за одобрение за градба;

2. Правно дело за уредување на меѓусебните права и обврски склучено помеѓу инвеститорите за изград-
ба на градбата (доколку станува збор за повеќе инвеститори меѓу кои има и физички лица заверено 
кај нотар);

3. Архитектонско - урбанистички проект заверен од надлежен орган доколку со урбанистичкиот план 
или локалната урбанистичка планска документација е предвидена изработка на овој проект;

4. Основен проект во три примероци;

5. Писмен извештај и согласност за нострификација ( доколку проектот е изработен во странство;

6. Ревизија на основен проект во три примероци ( но не и за градби наменети за индивидуално домување 
со бруто површина до 300 м2 );

7. Доказ за право на градење:
��  имотен лист со запишано право на сопственост; 
��  право на долготраен закуп; 
��  право на службеност на градежно земјиште; 
��  договор за пренесување на правото на градење на предметното градежно земјиште;
��  договор за концесија на Владата на Р.М. со која државен орган, агенција или фонд на основачи од 

Владата на Р.М.; 
��  единица на локална самоуправа која се стекнала со право на градење; 
��  договор со заедницата на сопственици на делови на објектот; 
��  писмена согласност од мнозинството на сопственици на посебните делови од половина од вкуп-

ната површина на објектот со имотни листови за посебните делови на објектот доколку се работи 
за доградба и надградба на згради во етажна сопственост или имотен лист со запишано право на 
сопственост на Р.М. или конечно решение за експропријација доколку се работи за изградба на 
линиски инфраструктурни градби );

8. Геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште;

9. Решение за трајна измена на режим на сообраќај од надлежен орган доколку се бара одобрение за 
придружно - услужни објекти на општински патишта;

10. Овластување за изградба на градби за производство на електрична и топлинска енергија од надлежен 
орган доколку се бара одобрение за градби за производство на електрична енергија;

11. Нотификација за пренос на електронски податоци издадена од Агенцијата за електронски комуника-
ции доколку се бара одобрение за електронски и комуникациски мрежи и средства;

12. Решение со кое се одобрува основање на депонија издадено од надлежен орган доколку се бара 
одобрение за депонии за интерен отпад;

13. Доказ за извршена уплата на административна такса за издавање на одобрение за градење во износ 
од 3050 ден. согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за административни такси.
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Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина

ОБРАЗЕЦ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ГРАДБА (стара верзија)

ОПШТИНА СТРУГА

         До   

             
        (надлежен орган)

БАРАЊЕ
За одобрение за градење

Од 
    (име и презиме на физичко или на правно лице)

Адреса 

  
     (место на живеење или седиште)

За одобрение на градба на 

  
      (градбата)

На 

  
    (место и адреса, КП КО м.в или делница за стационажа)

Лице за контакт / полномошник 

Тел: ( за полномошникот - полномошно во прилог)
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Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина

Со барањето приложувам:

1. Извод од детален урбанистички план или урбанистички план за воннаселено место; урбанистички план за 
село или држава, односно локална урбанистичка планска документација, а доколку се работи за линиска 
инфраструктурна градба се приложува проект за инфраструктура заверен од надлежен орган;

2. Правно дело за уредување на меѓусебните права и обврски склучен помеѓу инвеститорите за изград-
ба на градбата со број      од   година 
(доколку станува збор за повеќе инвеститори меѓу кои има и физички лица заверено кај нотар) бр. 
УЗП       од        година;

3. Архитектонско - урбанистички проект заверен од надлежен орган доколку со урбанистичкиот план 
или државната, односно локалната урбанистичка планска документација е предвидена изработка на 
овој проект;

4. Основен проект со техн. бр         
изработен од           
во три примероци;

5. Писмен извештај и согласност за нострификација ( доколку проектот Издание 4 2011/04/14 ½ е изра-
ботен во странство) бр.   од     година;

6. Ревизија на основен проект со бр.        
извршена од           
примероци (но не и за градби наменети за индивидуално домување со бруто површина до 300 м2);

7. Доказ за право на градење:

�� имотен лист со запишано право на сопственост 

��  право на долготраен закуп 

��  право на службеност на градежно земјиште 

�� договор за пренесување на правото на градење на предметното градежно земјиште 

�� договор за концесија на Владата на Р.М. со која државен орган, агенција или фонд основачи од 
Владата на Р.М. 

�� единица на локална самоуправа која се стекнала со право на градење или договор со заедницата 
на сопственици на делови на објектот 

��  писмена согласност од мнозинството на сопственици на посебните делови од половина од вкуп-
ната површина на објектот со имотни листови за посебните делови на објектот доколку се работи 
за доградба и надградба на згради во етажна сопственост или имотен лист со запишано право на 
сопственост на Р.М. или конечно решение за експропријација доколку се работи за изградба на 
линиски инфраструктурни градби );

8. Геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште;
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Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина

ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ГРАДБА

Новитет во промените на законите во функција е и електронското издавање на дозволи за градење 
кое овозможува штедење на време по напорното чекање во долги редици и исто така овозможува подне-
сување на барање во било кое време.

Во овој дел ќе имате можност да ги следите сите постапки до електронски пристап за дозвола.

За да пристапите на почетната страна на системот за електронско издавање на одобрение за гра-
дење, потребно е да ја внесете следната адреса во веб прелистувачот: www.gradezna-dozvola.mk 

За регистрирани корисници 

Дoкoлку сте веќе регистриран корисник во Системот, најавете се со своето корисничко име и лозинка 
за да пристапите на почетната страна од вашиот кориснички профил на Системот за електронско изда-
вање на одобрение за градење.

За нови корисници 

Доколку првпат пристапувате на страната за Системот за електронско издавање на одобрение за гра-
дење, потребно е да се регистрирате како нов корисник.

Како да се регистрирам во Системот? 

До страната за регистрација на нов корисник може да пристапите преку линкот „Регистрирајте се!”, 
кој се наоѓа на почетната страна. За да се регистрирате во Системот потребно е да ја пополните дадената 
регистрациона форма со бараните податоци прикажана на Слика 1 и да кликнете на копчето „Продолжи”. 

Забелешка*: Лозинката мора да содржи мали, големи букви, бројки и специјални знаци

Слика 1: Форма за регистрирање на нови корисници

http://www.gradezna-dozvola.mk
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За да може да ја завршите регистрацијата, потребно е да ја потврдите истата преку вашата е-маил 
адреса на која е пристигнат код за верификација. Од моментот на потврда за вашата регистрација, 
вашиот кориснички профил на Системот за електронско издавање на одобрение за градење е креиран и 
на тој начин ви е овозможено понатамошно користење на услугите кои ги нуди тој.

УРЕДУВАЊЕ НА ВАШИОТ КОРИСНИЧКИ ПРОФИЛ 

Листа на поднесени барања 

Со самото најавување во Системот вие се наоѓате на почетната страна од вашиот кориснички профил. 
На истата страна е прикажана преглед листата на сите поднесени барања од ваша страна. Во нашиот 
пример на Слика 2, како регистриран нов корисник, оваа листа е моментално празна и затоа се прикажува 
порака „Нема пронајдени записи”. 

Уредување на профилот 

Во горниот десен агол, со кликнување на стрелката до корисничкото име со кое сте најавени, се поја-
вува падачко мени (Слика 2) на кое може да изберете некоја од понудените опции и тоа: 

1. Профил – со избирање на оваа опција добивате пристап до страната со вашите кориснички пода-
тоци; 

2. Јазик – со избирање за оваа опција се отвора едно подмени за избор на јазик (македонски или 
албански); 

3. Одјави се – со избирање на оваа опција ќе се одјавите од системот. 

Слика 2: Почетна страна на кориснички профил

Со избирање на опцијата „Профил” ќе се отвори страна со преглед на вашите податоци дадени при 
регистрацијата, како и поле со информација за датумот на валидност на вашиот дигитален сертификат, 
како што е прикажано на Слика 3. 

Напомена*: Со цел да можете електронски да го потпишете вашето барање и истото успешно да го под-
несете, најпрво задолжително мора да го прикачите вашиот дигитален сертификат на вашиот кориснич-
ки профил и истиот да е валиден. Во спротивно вашето барање нема да може да биде успешно поднесено.



27„ЧЕКОР ПО ЧЕКОР НИЗ ПОСТАПКИТЕ НА ОПШТИНАТА“

Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина

 Слика 3: Профил на корисници

Доколку сакате да го замените постоечкиот дигитален сертификат со друг, одберете го соодветниот 
фајл од вашиот компјутер и притиснете на копчето Прикачи

За да креирате ново барање, кликнете на копчето КРЕИРАЈ БАРАЊЕ  на почетната страна од вашиот 
кориснички профил, при што се отвора страна на која од левата страна се прикажани потребните чекори 
за креирање на ново барање, додека на десната страна е прикажан чекорот во кој моментално се наоѓате.

Слика 4: Приказ на почетна страна за креирање на ново барање

На крајот од секој чекор имате можност за преминување кон следниот чекор со кликнување на коп-
чето СЛЕДЕН  или кон претходниот чекор (на пример, доколку сакате да промените нешто) со кликну-
вање на копчето ПРЕТХОДЕН
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ЧЕКОР 1: Информации за Барањето 

Во првиот чекор од процесот на креирање на ново барање потребно е да ги внесете основните инфор-
мации на барањето и тоа: 

1. За што се поднесува барањето – изберете една од опциите понудени во паѓачкото мени; 

2. Во која категорија на градба спаѓа – обележете ја категоријата на која се однесува барањето од 
понудените четири; 

Слика 5: Информации за градба од Прва категорија

Забелешка*: Со кликнување на зборчињата „Прва” или „Втора” категорија во „Информации за градба 
од Прва и Втора категорија”, се отвора кутија со текст во која има објаснување за истите. Истото 
е прикажано подолу на Сликите 5 и 6.
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Слика 6: Инфoрмации за градба oд Втoра категoрија

3. Вид на градба – внесете гo видoт на градба вo вид на текст вo oбележанoтo пoле; 

4. Адреса на oбјекот/ Делница со стацинажа – внесете ја адресата во вид на текст вo oбележанoтo 
пoле; 

5. Избoр на oпштина за кoја се oднесува барањетo, сo катастарска oпштина и катастарска парцела/и 
– изберете една oпштина, а пoтoа една катастарска oпштина oд пoнудените вo паѓачките менија 
следственo и внесете ја катастарска парцела/и вo oбележанoтo пoле; 

Забелешка*: Пoстoи мoжнoст за дoдавање на пoвеќе катастарски oпштини, какo и бришење на веќе 
додадените (Слика 7).
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Слика 7: Приказ на делот за внесување на Општина/и

Слика 8: Приказ на делот за внесување на Инвеститор/и
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6. Внесување на бараните податоци за инвеститорот - Внесете име и презиме и адреса на секој од 
инвеститорите. 

Забелешка*: Постои можност за додавање на повеќе инвеститори како и бришење на веќе додадените 
(Слика 8).

ЧЕКОР 2: Информации за контакт 

Во овој чекор од процесот на креирање на барање потребно е да ги внесете бараните информации за 
лицето за контакт, име и презиме, контакт е-маил и контакт телефон. Тоа лице ќе биде понатаму известу-
вано за завршувањето на секоја фаза од електронското издавање на дозвола за градење преку автомат-
ски и независен систем на доставување на електронска пошта и известување. 

Доколку сакате да добивате известувања за текот на процесот испратени преку автоматскиот сервис 
за кратки пораки (SMS), потребно е да го обележите полето „Известувања”.

ЧЕКОР 3: Потребни документи 

Во овој чекор од процесот на креирање на ново барање потребно е да ја прикачите основната до-
кументација, односно бараните документи во овој чекор се оние кои се задолжителни за да може едно 
барање да биде одобрено.

Типови на документи 

Подолу се набројани типовите на задолжителни документи кои треба да се прикачат за поднесеното 
барање за да може да биде одобрено: 

Забелешка*: Се прикачуваат оригиналните документи во дигитална верзија. 

На пример, доколку оригиналниот документ е доставен до вас во електронска верзија (електронски 
потпишан, заверен...), го прикачувате како таков. Доколку оригиналниот документ доставен до вас е во 
печатена верзија, најпрвин е потребно да го скенирате, а потоа скенираната верзија да ја прикачите.

1. Извод од урбанистичка планска документација 

2. Основен проект 

3. Извештај за ревизија на основен проект 

4. Геодетски елаборат 
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5. Доказ за право на градење 

6. Доказ за извршена уплата на административна такса 

7. Полномошно 

Слика 9: Опис на Извод од урбанистичко - планска документација

Под секој од наведените типови на документи е прикажан краток опис за документите кои треба да се 
приложат, како што е прикажано во примерот на Слика 9.

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ОСНОВЕН ПРОЕКТ 

При поднесување на Основниот проект потребно е особено да се внимава на пропишаните записи кои 
можат да се достават и тоа исклучиво во: 

- PDF формат и 

- DWG формат - во еден или повеќе електронски записи. 

Секој електронски запис во PDF формат треба да биде потпишан од страна на субјектите со валиден 
дигитален сертификат издаден од овластен издавач. 

Секој електронски запис во DWG формат треба да биде потпишан само од страна на одговорното лице во 
правното лице во кое се изработува проектот, со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач.

Како да ги прикачам бараните документи? 

За прикачување на документи потребно е да го кликнете копчето Прикачи документи  за секој тип на 
документација одделно. Притоа, се отвора прозорец на кој се гледа краток опис за типот на документот, 
копче за прикачување на документи, информација за дозволени формати на документи и (опционо) поле 
за внесување на коментар, како што е прикажано на Слика 10. 

Забелешка*: Постои можност да се прикачат повеќе документи за еден тип на документација, како 
и да се избришат веќе прикачените. 
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Штом ги изберете потребните документи за бараниот тип на документација, кликнете на копчето „При-
качи”. Притоа, во полето на соодветниот тип на документација се појавува преглед со следните информа-
ции, прикажани на Слика 11: 

- Прикачени документи под реден број; 

- Внесени коментари за истите; 

- Датум на прикачување на истите;

Доколку сакате да избришете некој од прикачените документи со попратните информации, кликнете 
на копчето  за секој документ одделно.

Слика 10: Прозорец за прикачување на документи во тип на документација
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 Слика 11: Преглед на информации за прикачени документи во тип на документација

Дефинирање на атрибути 

Кај одредени типови на документација, покрај табот за прикачување на документи се наоѓа и табот „До-
полнителен опис”. За да дефинирате вредности, потребно е да кликнете на копчето Дефинирај вредности  
при што се отвора прозорец во кој е прикажан краткиот опис на типот на документот со полиња за внесу-
вање на технички број и информација од кого е изработен (Слика 12).

Слика 12: Преглед на табoт „Дoпoлнителен oпис”
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ЧЕКОР 4: Дополнителна документација 

Вo следниoт чекoр oд прoцесoт мoже да ги прикачите сите дoпoлнителни дoкументи кoи сметате дека 
се пoтребни за пoднесување на барањето. Прикачувањето на документи за типовите на документација 
наведени во овој чекор не се задолжителни за едно барање да биде одобрено. 

Постапката и начинот на прикачување на документите е иста како постапката за прикачување на ос-
новната документација од Чекор 3. 

ЧЕКОР 5: Потврда 

Слика 13: Потврда за завршување на процесот за креирање на барање

За да можете да го комплетирате процесот на креирање на ново барање, потребно е да потврдите 
дека сите податоци и доставени документи се веродостојни и одговараат на оригиналните документи из-
дадени од надлежните субјекти. Тоа ќе го направите со штиклирање на квадратчето пред „Се согласувам” 
во последниот чекор, како на Слика 13 и кликнете на копчето „Заврши”.

Поднесување на креираното барање 

Слика 14: Преглед на барање пред поднесување
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Откако процесот на креирање на ново барање е комплетиран, се отвора страна со целосен преглед 
на креираното барање. Во горниот дел може да ги прегледате основните информации, како и статусот на 
барањето. (Во нашиот пример на Слика 14, бидејќи креираното барање сѐ уште не е поднесено, статусот 
на барањето е „Во подготовка”.)

 

Слика 15: Преглед на барање пред поднесување

 Подолу на истата страна е прикажана листата на типови документација, основна и дополнителна. Со 
кликање на копчето + на секој од типовите на документација, може да ги прегледате прикачените доку-
менти со попратните информации.

Најдолу на страната се прикажани информациите за контакт лицето, под кои се наоѓаат три копчиња 
за акција и тоа:

1. Промени  Кликнете на ова копче доколку сакате да промените некои од дадените инфор-
мации или прикачени документи во некој од чекорите за креирање на ново барање. Со кликање на ова 
копче ќе се вратите на првиот чекор од креирање на истото барање, со тоа што сите претходно дадени 
информации и прикачени документи се зачувани со можност за нивна промена. 

2.  Потпиши и поднеси  кликнете на ова копче за да го потпишете креираното барање 
со вашиот дигитален сертификат и воедно да го поднесете истото. 

3.  Избриши  кликнете на ова копче за да го избришите креираното барање. 
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Слика 16: Информација за успешно поднесено барање

Доколку сметате дека барањето е целосно и точно и сакате да го поднесете, одберете ја опцијата 
 Потпиши и поднеси , при што автоматски се појавува прозорец во кои се прикажани вашите мо-

ментално валидни сертификати. Со избирање на еден од нив, се појавува прозорец со информација дека 
барањето е успешно поднесено.

Кога веќе барањето е поднесено, претходно наведените опции за акција се забранети, што значи дека 
повеќе нема можност за промена на барањето, негово повторно потпишување и поднесување или бри-
шење на истото. Единствено се појавува копче кое овозможува целосниот преглед на барањето да биде 
испечатено.

Слика 17: Преглед на достапни за забранети акции по поднесување на барање
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Приказ на поднесеното барање 

Доколку се вратите на почетната страна од вашиот профил, ќе забележите дека истото креирано и 
поднесено барање е сместено во листата на барања која е веќе спомната на почетокот. На секое барање 
од листата во горниот дел има четири табови и со влез на секој од нив може да се прегледаат дадените 
информации и прикачените документите во чекори при креирање на поднесеното барање. 

Сликa 18: Преглед на статус на барање

Во нашиот пример на Слика 18, на лентата под табовите може да се забележи промената на статусот 
на барањето во „Пристигнато”.

Известување за текот на процесот 

Системот овозможува подносителот постојано да е во тек со процесот на електронско издавање на 
дозвола за градење на тој начин што истиот ќе биде известен за секоја завршена фаза од процесот преку 
СМС (доколку претходно при креирањето на барање е штиклирано полето за известување по СМС) и преку 
контакт е-маил адресата на контакт лицето наведено во поднесеното барање. Подносителот ќе биде из-
вестен за завршувањето на секоја од следните фази: 

1. Поднесување на барање; 

2. Архивирање на барање; 

3. Мислења од институции; 

4. Пресметка на комуналии; 

5. Издавање на акти: Одобрение за градба; Заклучок за прекин; Решение за одбивање;



39„ЧЕКОР ПО ЧЕКОР НИЗ ПОСТАПКИТЕ НА ОПШТИНАТА“

Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина

Поднесување на документ за уплата на комуналии 

Сликa 19: Приказ на дополнително копче за внес на уплата

 Слика 20: Приказ на поле за прикачување на документ за извршена уплата

Доколку вашето барање не е ослободено од плаќање на комуналии, ќе добиете нотификација на е-
маил и СМС, како и промена на статусот на вашето барање дека ќе биде потребно да прикачите документ 
за платени комуналии. Во тој случај на приказот на барањето во Листата на поднесени барања ќе се акти-
вира дополнително копче „Внеси уплата”, прикажано на Слика 19. Со кликнување на истото, ќе се отвори 
прозорец на кој ќе може да го прикачите документот за платени комуналии (Слика 20), а потоа поднесете 
го со кликнување на копчето „Прикачи уплата”.

Одобрено барање 

Кога барањето ќе биде конечно одобрено, тоа ќе биде прикажано и во статусот на конкретното ба-
рање наведено во Листата на поднесени барања. 

 Сликa 21: Приказ на барањето вo „Листа на поднесени барања”

Подолу се прикажани и основните формулари кои најчесто се користат од страна на граѓаните во 
одделението на урбанизам. Формуларите се однесуват на овие аспекти: 

��  Молба за одобрение на градба

��  Извод - барање

�� Барање за употреба на семејни куќи

�� Барање за употреба

�� Барање за услови

�� Барање - потврда за адреса на куќа

http://strumica.gov.mk/downloads/formulari/OpstinaStrumica/OddelenieZaUrbanizam/BaranjeZaUpotrebaNaSemejniKuki.doc
http://strumica.gov.mk/downloads/formulari/OpstinaStrumica/OddelenieZaUrbanizam/BaranjeZaUpotreba.doc
http://strumica.gov.mk/downloads/formulari/OpstinaStrumica/OddelenieZaUrbanizam/BaranjeZaUslovi.doc
http://strumica.gov.mk/downloads/formulari/OpstinaStrumica/OddelenieZaUrbanizam/BaranjePotvrdaZaAdresaNaKuka.doc
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ФОРМУЛАР 1: МОЛБА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ГРАДБА

ДО    
ОПШТИНА СТРУГА
Сектор за урбанизам, просторно планирање и комунални дејности
Одделение за урбанизам, градби и просторно планирање

МОЛБА

Од 

од с. ул бр. .

Го молам горенаведениот наслов да ми издаде ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА на_______________________________

  

во с.гр. на КП бр. во           КО 

за кое ги приложувам следните документи:

1. Имотен лист (документ за сопственост на земјиштето)

2. Решение за локациски услови со идеен проект

3. Записник за регулациона, градежна и нивелациона линија

4. Основен проект (4 примероци)

5. Доказ за платен надомест за финансирање за изработка на просторни урбанистички планови

6. Доказ за платена административна такса

 Струга               МОЛИТЕЛ

        година         
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ФОРМУЛАР 2: ИЗВОД ЗА БАРАЊЕ

ДО    
ОПШТИНА СТРУГА
Сектор за урбанизам, просторно планирање и комунални дејности
Одделение за урбанизам , градби и просторно планирање

Б  А  Р  А  Њ  Е

         

Од 

од , ул. бр. 

матичен број или број на даночен субјект .

Барам од горенаведениот наслов да ми издаде ИЗВОД од Урбанистички план (Генерален план, Урбанис-
тичка документација или Општ акт) за КП бр. во КО .

Изводот ми е потребен за:

1 Регулирање имотно - правни односи

2 Добивање решение за локациски услови за градба

Дата:                     Подносител на барањето

Место:             
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ФОРМУЛАР 3: БАРАЊЕ ЗА УПОТРЕБА НА СЕМЕЈНИ КУЌИ

ДО    
ОПШТИНА СТРУГА
Сектор за урбанизам, просторно планирање и комунални дејности
Одделение за урбанизам, градби и просторно планирање

Б А Р А Њ Е

Од од с.гр. 

ул.        бр.      

Барам горенаведениот наслов да ми издаде РЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА на објектот 

на улица бр. 

на КП број во КО .

Кон барањето доставувам:

- Одобрение за градба (адаптација и пренамена)

- Основен проект

- Извештај за технички прием од надзорниот инженер

 Дата      Подносител на барањето

            

http://strumica.gov.mk/downloads/formulari/OpstinaStrumica/OddelenieZaUrbanizam/BaranjeZaUpotrebaNaSemejniKuki.doc
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ФОРМУЛАР 4: БАРАЊЕ ЗА УПОТРЕБА 

ДО    
ОПШТИНА СТРУГА
Сектор за урбанизам, просторно планирање и комунални дејности
Одделение за урбанизам, градби и просторно планирање

Б А Р А Њ Е

Од од с.гр. 

ул.        бр.      

Барам горенаведениот наслов да ми издаде РЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА на објектот 

на улица бр. 

на КП број во КО .

Кон барањето доставувам:

- Одобрение за градба(адаптација и пренамена)

- Основен проект

- Проект на изведена состојба

- Доказ за исплата на извршените работи на учесниците во изградбата

- Писмен извештај од изведувачот за изведените работи 

- Завршен извештај од надзорниот инженер за извршениот надзор.

 Дата     Подносител на барањето

            

http://strumica.gov.mk/downloads/formulari/OpstinaStrumica/OddelenieZaUrbanizam/BaranjeZaUpotrebaNaSemejniKuki.doc
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ФОРМУЛАР 5: БАРАЊЕ ЗА УСЛОВИ 

ДО    
ОПШТИНА СТРУГА
Сектор за урбанизам, просторно планирање и комунални дејности
Одделение за урбанизам, градби и просторно планирање

Б  А  Р  А  Њ  Е

за решение за локациски услови за градба

Од 

од , ул. бр. 

матичен број или број на даночен субјект .

Барам горенаведениот наслов да ми издаде решение за локациски услови за градба на   

 на КП бр. 

во КО .

Кон барањето приложувам:

- доказ за сопственост на градежното земјиште / имотен лист/
- елаборат за нумерички податоци /копија од катастарски план/
- идеен проект или урбанистички проект
- доказ за платена административна такса

Дата:                  Подносител на барањето

Место:             

http://strumica.gov.mk/downloads/formulari/OpstinaStrumica/OddelenieZaUrbanizam/BaranjeZaUpotrebaNaSemejniKuki.doc
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ФОРМУЛАР 6: БАРАЊЕ ПОТВРДА ЗА АДРЕСА НА КУЌА

ДО    
ОПШТИНА СТРУГА
Сектор за урбанизам, просторно планирање и комунални дејности
Одделение за урбанизам, градби и просторно планирање

  

Б А Р А Њ Е

Од од с.гр. 

ул.        бр.      

Барам горенаведениот наслов за потребите на мојата фамилија, да ми издаде ПОТВРДА за адреса на 
куќата каде што живеам(улица и број).

Предходна адреса: 

Административните такси во износ од денари се прилепени и поништени на образецот.

 Дата     Подносител на барањето

            



46 Прирачник

Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина

ФОРМУЛАР 7: БАРАЊЕ ЗА ПРЕНАМЕНА

ДО    
ОПШТИНА СТРУГА
Сектор за урбанизам, просторно планирање и комунални дејности
Одделение за урбанизам, градби и просторно планирање

Б А Р А Њ Е

Од 

од    , ул.        бр. 

матичен број или број на даночен субјект .

Барам горенаведениот наслов да ми се издаде Одобрение за адаптација со пренамена од 

во кој се наоѓа во на ул.” ” бр. 

КПбр. во КО со површина од м2.

Кон барањето за добивање на Одобрение за адаптација со пренамена поднесувам:

- Доказ за сопственост на објектот, односно станот кој се пренаменува

- Согласност на мнозинството сопственици

- Основен проект за предвидената пренамена на дел од објектот во четири примероци

Дата:                     Подносител на барањето

Струга             
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Сектор за финансиски прашања

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Секторот за финансиски прашања ги врши работите што се однесуваат на:

��  следење и примена на законите и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално - 
финансиското работење;

��  ја раководи, координира и контролира работата при изработување на буџетот на општината и на 
годишната сметка на Буџетот на општината;

��  управување, следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на средства-
та на општината утврдени со буџетот;

��  спроведува ex-ante и ex-post финансиска контрола;

��  изготвува финансиски план за извршувањето на буџетот (месечен, квартален и годишен) за општи-
ната и единките корисници на општината;

��  сметководствено евидентирање за извршувањето на буџетот;

��  распределба на блок - дотациите по буџетските корисници;

��  управување, следење и контрола во утврдувањето на наплатата на даноци;

��  водење регистер на недвижен и движен имот на даночните обврзници, негово проверување и по-
тврдување;

��  спроведување на присилна наплата на даноците и таксите на општината;

��  врши и други работи што ќе му бидат доверени во делокругот на надлежности согласно законите и 
другите прописи.

Во рамките на секторот за финансиски прашања спаѓаат 5 одделенија и тоа:

1. Одделение за буџетска координација;

2. Одделение за буџетска контрола;

3. Одделение за сметководство и плаќања;

4. Одделение за даноци и комунални такси;

5. Одделение за јавни набавки;
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Граѓаните најчесто се обраќаат во одделението за даноци и комунални такси со следните даночни 
пријави:

1. Данок на имот

2. Данок на промет по продажби

3. Наследство и подарок

4. Физичка делба

5. Доживотна издршка

6. Размена 

Данок на имот

Данок на имот се плаќа за недвижен имот, освен за оној имот кој е ослободен од плаќање данок спо-
ред закон.7

Основа на данокот на имот претставува пазарната вредност на недвижниот имот. 

Обврзник на данок на имот е физичкото и правното лице кое е сопственик, корисник или плодоужи-
вател на имотот.

Даночната обврска за данок на имот настанува со денот на стекнувањето на имотот, издавањето на 
одобрение за употреба на недвижниот имот од надлежен орган или од денот на отпочнување на корис-
тењето на имотот од обврзникот на данокот.8

Процедура:

За утврдување на данок на имот треба да се поднесе пријава и имотен лист, до референтот во Општи-
на Струга каде што следува разгледување од страна на надлежните во одделението за администрирање и 
наплата на локални приходи, а проценката на имотот ја врши овластен проценител.

Рокот за донесување на РЕШЕНИЕ од страна на органот е 30 дена.

Доколку странката не се согласува со донесеното решение, има право на жалба до Министерството за 
финансии, преку Градоначалникот на општината, во рок од 8 дена од денот кога е донесено решението. 
Жалбата се разгледува од страна на второстепена Комисија при Министерството за финансии, која дава 
инструкции за донесување на решение на надлежниот орган во Општина Струга, во рок од 15 дена.

Странката има право да се жали и на второстепената одлука и тоа пред Управен Суд на Република 
Македонија, а ако не се согласува со одлуката на Управниот Суд може да се обрати и пред Врховниот 
Суд како последна инстанца до која странката има право да се жали на одлуката донесена од Управни-
от Суд.

7  Член 3, Закон за даноци на имот „Службен Весник“ на Р.М. бр. 61/2004.

8  Член 7, ибид.
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Сектор за финансиски прашања

Данок на купопродажба

Потребни документи: даночна пријава, уплатница од 250 денари за административна такса, имотен 
лист, заверен договор за купопродажба потпишан од странките.

По поднесување на документите, во рок од 10 дена врз основа на проценката од овластениот проце-
нител, администрацијата на општината е должна да донесе решение за даночен товар. Процедурата за 
поднесување жалба е иста како за данок на имот.

Данок за доживотна издршка 

Потребни документи: даночна пријава, уплатница од 250 денари, договорот за доживотна издршка, 
копија од изводот на умрени и извод на раѓање на поднесителот на пријавата, имотен лист, во рок од 15 
дена по умирање на издржаното лице.

Документите се доставуваат до референтите на шалтер, кои после архивирање им ги доставуваат на 
надлежните во општинската администрација. Општинската администрација донесува решение во рок од 
10 дена.

Процедурата за поднесување жалба е иста како таа за данок на имот.

Данок за физичка делба

Физичката делба се ослободува од данок на промет. До референтот во општината треба да се подне-
се договорот, елаборат од геодет и имотен лист. Oпштината треба да донесе решение во рок од 10 дена.

Процедурата за поднесување жалба е иста како за данок на имот.

Данок за размена

Во случај на размена, данок се плаќа само за разликата, а документите кои треба да се достават се: 
уплатница од 250 денари, даночна пријава, договор за размена и имотен лист.

Подолу имате пример како изгледа даночната пријава за утврдување на данок на промет на недвиж-
ности и права.



50 Прирачник

Сектор за финансиски прашања

Даночна пријава:
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Сектор за финансиски прашања
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Сектор за финансиски прашања
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Сектор за финансиски прашања
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Сектор за финансиски прашања

Данок на наследство и подарок

Потребни документи: даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок (ДИ-НП зелена 
боја), уплатница од 250 денари за административна такса, правосилно решение за наследување или дого-
вор за подарок донесено во рок од 15 дена од денот на правосилноста на решението за наследување до 
општинската администрација.

Даночниот обврзник треба да се извести за решението за висината на данокот во рок од 30 дена од 
денот кога ја поднесол пријавата.

Процедурата за поднесување жалба е иста како за данок на имот.
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Сектор за финансиски прашања
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Сектор за финансиски прашања
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Сектор за финансиски прашања
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Сектор за финансиски прашања

Комунална такса

Со комунална такса во Општина Струга се обврзува секое лице кое основа фирма од моментот на 
неговата регистрација.

Пријавата е бесплатна и треба да се поднесе заедно со доказ за регистрирана фирма од Централен 
регистар на шалтер до одделението за комунални такси.

Според одлуката на Советот на Општина Струга за секоја регистрирана фирма е предвидена комунал-
на такса од 6000 денари, а за деловни единици, продавници, киосци и друго 2000 денари. Значи задолжу-
вањето кон даночниот обврзник оди според формулата 6000 + 2000 = 8000 денари. 

Рокот за плаќање на комунална такса е 30 дена од денот на доставување на решението од надлежните 
во општинската администрација.

Доколку фирмата е регистрирана во периодот 1 Јануари - 31 Април треба да се уплати целосниот 
износ. Доколку фирмата се регистрира од 1 април - 30 јуни обврзникот се обврзува да плати комунална 
такса од 4500 денари + 1500 денари за деловна единица. 

Комунална такса се плаќа и за:

1. Користење на површини во кампови , за подигање шатори и друга слична привремена потреба 
која дневно изнесува 20 денари.

2. За користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност од м2 дневно која 
изнесува 10 денари.

3. За истакнување на реклами, објави огласи на јавни места се плаќа такса и тоа: 600 денари (до 
седум дена), 1000 денари (до 30 дена), 1200 денари (до една година).

4. За користење на музика во јавни локали – годишно изнесува 4500 денари.

5. За поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории се плаќа 
такса годишно и тоа: за физички лица кои вршат дејност изнесува 800 денари; за правни лица од областа 
на производството, прометот и услугите 1500 денари.

6000 ден 

За секоја регистрација + фирма

2000 ден

За деловни единици

8000 ден
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Сектор за финансиски прашања

Корисна информација:

Се ослободуваат од плаќањето на комуналната такса неколку дефицитарни занимања и занаети 
во изумирање и тоа (казанџии, калајџии, терзии, забанџии, налбати, ортомари, филиграни, кувенџии и 
самарџии)9, како и фирмите во пасивните населени места (Модрич, Јабланица, Пискупштина, Нерези, Без-
ево, Луково, Селце, Буринец, Локов, Дренок, Збажди, Присовјани, Поум, Богојци, Мали Влај, Г. Белица, 
Брчево, Мислодежда)10.

За секое барање за измени во податоците или поднесување на жалба треба да се доплати администра-
тивна такса од 50 денари на шалтер.

Во случај на ликвидација на фирма во првото тримесечие од годината се ослободува од плаќањето на 
комуналната такса, во спротивно обврзникот мора да го подмири долгот кон општината и за таа година.

Процедурата за поднесување жалба е иста како таа за данок на имот.

9  Член 2, одлука на Совет бр. 07-1566/12, донесена на 05.08.2005. Струга.

10  Член 1, ибид.
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При секое поднесување на документи во општина на приемен шалтер треба да се земе приемен лист, 
кој служи како доказ за поднесеното барање и истиот мора задолжително да се приложи при подигање 
на одлуката во врска со вашето барање.

Приемниот лист е прикажан подолу:

ОПШТИНА СТРУГА                    Бр.    
                                                                     

Датум на прием

Потпис

Назив на документот

Барателот



61„ЧЕКОР ПО ЧЕКОР НИЗ ПОСТАПКИТЕ НА ОПШТИНАТА“

Одделение за туризам

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТУРИЗАМ

Во Република Македонија, туристичката и угостителската дејност е регулирана со пет закони:

�� Закон за туристичка дејност („ Службен весник на РМ”, бр. 62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/2011, 
47/2011, 53/2011, 123/2012, 164/2013)

�� Закон за угостителска дејност („Службен весник на РМ”, бр. 62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 
141/2012, 164/2013)

�� Закон за таксата за привремен престој („Службен весник на РМ”, бр. 19/1996, 26/2002, 51/2003, 
88/2008, 17/2011)

�� Закон за автокампови („Службен весник на РМ”, бр. 13/2013)

�� Закон за туристички развојни зони („Службен весник на РМ”, бр. 141/2012)

Во угостителска дејност, освен организирање на туристички патувања, спаѓа посредување во изда-
вање на куќи, станови и соби за изнајмување за туристи, услуги на туристички водичи, продажба на кар-
ти за патување и друго. 

Според Законот за туристичката дејност, лицето кое сака да ја врши дејноста на туристички водич / 
придружник во Општина Струга, мора да биде регистриран во регистарот кој се води во одделението за 
туризам и угостителството во администрацијата на општината. Лицата кои ги исполнуваат условите за 
регистрирање според горенаведените закони, треба да достават барање на шалтер во Општина, секој 
работен ден од 08:00-16:00 часот. Барањето се доставува заедно со овие документи:

- заверена копија од сертификатот за положен испит за туристички водич/ придружник;

- копија од личната карта и легитимација;

- уплатница за платена такса во износ од 250 денари.

Oткако поединецот ја доставува потребната документација, вработениот кој е задолжен за прашања-
та од областа на туризмот и угостителството во Општина Струга, треба да состави решение за регистра-
ција. Решението се издава во 3 (три) копии: 1 (една) копија за туристичкиот водич, 1 (една) останува во 
одделението за туризам и 1 (една) копија се носи во архива.  Постапката се смета за завршена со упис во 
регистарот и објавување на официјалниот веб-сајт на Општина Струга.
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ФОРМУЛАР БР.1: Барање за регистрирање во регистарот за туристички водичи

Бр. 

 20 

Струга

ПЛОШТАД „МАЈКА 
ТЕРЕЗА” 

ББ.
6330 Струга

ТЕЛ:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

ФАКС:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 БАРАЊЕ

ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ И ПРИДРУЖНИЦИ  
НА ГРАД СТРУГА

Од: 

(Име) (Презиме) 

(Aдреса)  (Место) 

(e-mail)  (Телефон) 

Барам да ме запишете во Регистарот на туристички водичи и туристички при-
дружници на Град Струга врз основа на условите за исполнување на оваа ту-
ристичка дејност, во согласност со членот 3 став 2 од Законот за туристичка деј-
ност („Службен весник на Р.Македонија“ бр.62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/2011, 
47/2011, 53/2011 и 123/2012).

Со барањето Ви доставувам и:

•	 Уплатница од 250,оо денари,

•	 Заверена  копија  од  Уверението  за положен испит за туристички во-
дич или туристички придружник,

•	 Копија од легитимација за туристички водич или придружник,

•	 Копија од лична карта.

 Струга                 Подносител

  20       

Законот за туристичка дејност предвидува и кој може да врши туристичка дејност, тоа се: трговските 
друштва, трговци - поединци регистрирани во трговскиот регистар (како вршители на туристичка дејност) 
под услови и начини утврдени со закон и физички лица. За вршење на туристичка дејност овие субјекти 
треба да ги почитуваат одредбите од законот за туристичка дејност.

За одредени туристички услуги и дејности потребно е да се добие и лиценца од Министерство за 
Економија според барањето доставено од угостителскиот субјект со платена компензација до ова минис-
терство. Износот за лиценца го определува Советот на Општината. Уплатените средства за добивање на 
лиценца се делат 50 % на сметка на Општината, а 50% на сметка на Министерството за Економија. Лицен-
цата има важност од една година и не може да се пренесе на друг угостителски субјект. 

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
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На локално ниво, секое физичко лице или руралните домаќинства мора да ги категоризираат куќите, стано-
вите или собите за изнајмување под услови утврдени со закон. Во Општина Струга, категоризација врши Коми-
сија за категоризација, која се состои од 3 члена. Физичкото лице или домаќинството треба да поднесе барање 
(види форма бр.2) за категоризација и дефинирање на минималните технички услови на шалтер на Општина 
Струга, секој работен ден од 08:00-16:00. Комисијата за категоризација излегува на терен и врши евиденција 
за минималните технички услови и услови за категоризација. По прегледот, комисијата донесува решение, кое 
се издава во 4 (четири) копии: 1 (една) за физичкото лице, 1(една) останува во одделението, 1(една) копија се 
чува во архива и 1 (една) копија служи за потребите на Министерството за внатрешни работи. 

ФОРМУЛАР БР. 2: Барање за утврдување на минимално технички услови за категоризација
  за вршење угостителска дејност

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БАРАЊЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И УСЛОВИТЕ ЗА 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Од:

  
(Име и презиме)

  
(Адреса на живеење)

  
(Адреса на објектот каде се врши сместување)

  
(Овластено лице – телефон за контакт)

Барам да ми се утврди исполнување на пропишаните минимално технички услови 
и условите за категоризација на објектот на:

Улица Бр. Место 
Во близина на 

Прилог:
•	 Уплатница од 250,00 денари

Струга                  Подносител,

 20        

Едно физичко лице има право да изнајмува куќа, стан, апартман или соби и тоа најмногу до 10 соби и 20 кревети во еден 
објект со заеднички кров. Физичкото лице ги изнајмува собите, апартманите, становите или куќите преку туристичките 
агенции или туристичкото биро, врз основа на потпишаниот договор меѓу двете странки (членови 48, 49 и 50). 

Бр. 

 20 

Струга

ПЛОШТАД „МАЈКА 
ТЕРЕЗА” 

ББ.
6330 Струга

ТЕЛ:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

ФАКС:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
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За исполнување на минималните технички услови и за добиената категорија, вработениот во 
општинската администрација задолжен за услуги од областа на туризмот и угостителството води 
евиденција во регистарот за угостителска дејност. 

За дерегистрација од регистарот се поднесува барање за бришење на категоризираните објекти на 
шалтер во Општината, секој работен ден 08:00-16:00. 

ФОРМУЛАР БР. 3: Барање за бришење на категоризираните објекти за вршење на угостителска
  дејност- сместување на туристи

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БАРАЊЕ

за бришење на категоризираните објекти за вршење на угостителска дејност- 
сместување на туристи

Од:

  
(Име и презиме)

  
(Адреса на живеење)

  
(Адреса на објектот каде се врши сместување)

  
(Овластено лице – телефон за контакт)

Барам бришење од регистарот на категоризирани објекти за вршење угостител-
ска дејност –сместување на гости и туристи на објектот што се наоѓа на:

Улица Бр. Место 

Во близина на 

Прилог:
•	 Уплатница од 250,00 денари

Струга                  Подносител,

 20        

Бр. 

 20 

Струга

ПЛОШТАД „МАЈКА 
ТЕРЕЗА” 

ББ.
6330 Струга

ТЕЛ:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

ФАКС:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
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Лица кои ги вршат своите активности во ресторани, барови и други хотелски капацитети за храна долж-
ни се да потврдат дека се почитуваат прописите за храна и да им овозможат на корисниците пристап до овие 
нормативи и истите да ги верифицираат кај Градоначалникот, односно кај вработениот во општинската 
администрација задолжен за оваа услуга. Оваа процедура почнува со поднесување на барање за заверка на 
нормативите на шалтерот на општината, секој работен ден од 08:00-16:00 часот.

Заедно со пополнетото барање, угостителот поднесува 2 (две) оригинални копии од нормативот со печат 
и потпис на угостителот и уплатница во износ од 250 денари. Овие нормативи ги потврдува надлежниот 
орган во општина и 1 (една) копија му се доставува на угостителот, а 1 (една) копија се чува во канцеларијата 
за туризам и угостителство.

Потоа, овие барања заедно со заверените нормативи се запишуваат во посебен регистар во општината.

ФОРМУЛАР БР.4: Барање за заверка на нормативи за храна и пијалоци

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БАРАЊЕ

ЗА ЗАВЕРКА НА НОРМАТИВИТЕ ЗА ХРАНА И ПИЈАЛОЦИ

Од:

  
(Име и презиме)

  
(Адреса на угостителскиот објект)

  
(Назив на угостителскиот објект)

  
(Вид на угостителски услуги)

  
(Телефонски контакт)

  
(E-mail)

Барам да се заверат нормативите за храна и пијалоци на угостителскиот објект, 
во согласност со членот 35 точка 9 од Законот за угостителска дејност („Службен 
весник на Р.Македонија“ бр.62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011и 141/2012).

Со барањето Ви доставувам и:

• Уплатница од 250,оо денари,

• Две оригинални копии од нормативите за храна и пијалоци.

Струга                  Подносител,

 20        

Бр. 

 20 

Струга

ПЛОШТАД „МАЈКА 
ТЕРЕЗА” 

ББ.
6330 Струга

ТЕЛ:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

ФАКС:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
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Одделение за туризам

Такса за привремен престој е предвидена и со закон и изнесува 40 денари дневно за одредени лица. 
Од оваа такса се ослободени одредени категории на лица, домашни и странски во случаи предвидени 
според закон11.

Такса за привремен престој, вршителите на туристичката и угостителската дејност треба да ја платат 
најкасно до 15-тиот ден за наредниот месец од претходниот месец и тоа:

�� 80% од таксата за привремен престој, вршителот на туристичката и угостителската дејност ја плаќа на 
сметка на општината 

�� 20 % од таксата за привремен престој, вршителот на туристичката и угостителската дејност ја плаќа на 

сметка на Буџетот на Република Македонија. 

Лицата кои се задолжени да платат такса за привремен престој, уплатата можат да ја вршат во секоја 
банка во Општина Струга, како и во градската пошта со пополнување на оваа уплатница:

Надзор на плаќање данок на сметка на Општина Струга се врши од страна на овластени инспектори 
за туризам и угостителство. Ако постои прекршок, за извршување на ова дело следуваат следниве парич-
на казни:

�� Глоба во износ од 2500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на правното 
лице кои врши туристички услуги, ако уплатата на такса за привремен престој не ја изврши како што 
е предвидено со закон. Од друга страна, на одговорниот во правното лице ќе му се изрече глоба во 
износ од 400 евра во денарска противвредност.

11 Според член 4 на Законот за таксата за привремен престој (Службен Весник на РМ бр. 08-1367/1) такса за привремен престој 
не плаќаат: лица до осумнаесет годишна возраст; слепи и глуви лица и лица со телесна инвалидност;  ученици на училишни 
екскурзии и кога изведуваат настава во природа; лица кои се наоѓаат на лекување и - сопственикот на сместувачкиот објект, 
односно на куќа, стан и соби за издавање и неговиот брачен другар, деца, родители, браќа и сестри. Такса за привремен 
престој не плаќаат и странски државјани, кои со меѓународни договори и спогодби се ослободени од плаќање на такса.
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Одделение за туризам

�� Ако правното лице нуди услуги за туристи и патници и истото не врши исплата на такса за привремен 
престој за секој случај посебно и истовремено со собирање на пред сметка на услуги за сместување, 
посебно не го пријави износот на платениот данок и за причините за ослободување или намалување 
на плаќање данок за привремен престој ќе се казни со парична казна 2000-4000 евра во денарска про-
тиввредност. Одговорното лице во овој случај ќе добие парична казна од 400 до 800 евра во денарска 
противвредност.

�� Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице регистрира-
но за водење бизнис и туристички хотел за прекршоците утврдени во овој закон.

За сите овие повреди, овластениот инспектор за туризам и угостителство во општина Струга е должен 
да му достави покана за плаќање глоба на сторителот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на по-
викот. Во спротивно, ако сторителот не ја плати глобата доброволно, овластениот инспектор за туризам 
и угостителство поднесува барање за спроведување прекршочна постапка за прекршок до Комисијата за 
решавање во случај на прекршоци.

Се доставува до 
канцеларијата 

за туризам и 
угостителство

РЕШЕНИЕ

Се подготвува 
предметот

Шалтер

(Општинска архива)

Барање за одредена 
услуга(формулар)

Поднесителот 
има право на 
жалба за време на 
предвидениот рок 
со закон доколку 
не се согласува со 
решението.
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ДОПОЛНИТЕЛНИ ФОРМУЛАРИ ЗА ТУРИЗАМ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- ОПШТИНА СТРУГА

ИЗЈАВА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД РЕГИСТРАРОТ НА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ

И ТУРИСТИЧКИ ПРИДРУЖНИЦИ НА ГРАД СТРУГА

Од: 

(Име) 

(Презиме)  

Како туристички водич/ придружник, на веб страницата на Општина Струга 
барам да ми се објават следните податоци:

1. Име и презиме*,

2. Адреса на живеење*,

3. Број на уверение*,

4. Број на решение*,

5. Познавање на јазици,

6. Телефонски број/броеви,

7. Е-маил адреса/адреси

(одбери вид на податок, со заокружување) 

Изјавувам дека наведените податоци се точни, а секоја промена која ќе настане 
во горенаведените податоци се обврзувам дека ќе ја пријавам

Струга                     Изјавувач,

 20        

Бр. 

 20 

Струга

ПЛОШТАД „МАЈКА 
ТЕРЕЗА” 

ББ.
6330 Струга

ТЕЛ:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

ФАКС:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- ОПШТИНА СТРУГА

 ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ТУРИСТИТЕ И  
ОСТВАРЕНИТЕ НОЌЕВАЊА И УТВРДУВАЊЕ НА ТАКСАТА  

ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Субјект: месец: 

1. Број на туристи и остварени ноќевања

Држава Број на туристи Оставарени ноќевања

1. Македонија

2. Албанија

3. Грција

4. Србија

5. Serbia

6. Косово

7. Турција

8. Холандија

9. Други европски земји

10. Други вон-европски земји

Вкупно:

2.Преглед и утврдување на таксата за привремен престој (туристичка такса)

Вид на гости Број на гости Остварени ноќевања
 Возрасни    Деца    Други 

Домашни
Странски
Вкупно:

за туристичка такса: 

Вид на гости Такса во износ од

 ДОМАШНИ

Возрасни

деца

Други

СТРАНСКИ

Возрасни

Деца 

Други

Вкупно:

Бр.______________
________20_______
______

СТРУГА

ПЛОШТАД “МАЈКА ТЕРЕЗА” 
ББ

6330 СТРУГА

ТЕЛ:

046/781-335

     781-223

     782-015

ФАКС

     046/781-335

E-ПОШТА:

Kryetari@struga.gov.mk
info@struga.gov.mk

Бр. 

 20 

Струга

ПЛОШТАД „МАЈКА 
ТЕРЕЗА” 

ББ.
6330 Струга

ТЕЛ:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

ФАКС:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

Износот од:          денари 
да се плати во Буџет на Македонија, 
Општина Струга, 
Народна Банка на РМ
Сметка: 100-0000000630-95, 
Сметка на буџетски корисник -  
уплатна сметка бр.: 840- 165- 03205,
Сметка на приходи: 717111-00

Подготвил: ______________________
Менаџер: ____________________

v.v.

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
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Сектор за јавни дејности

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

1. Одделение за образование и култура

2. Одделение за спорт и здруженија на граѓани

3. Одделение за социјална, детска и здравствена заштита

Одделение за социјална, детска и здравствена заштита

Одделение за социјална, детска и здравствена заштита ги врши работите што се однесуваат на:

��  следење на законите и другите прописи од областа на социјалната, детската и здраствена заштита 
и нивна примена;

��  предлагање програми за основање, управување, финансирање и одржување на установи за инсти-
туционална и вонинституционална социјална заштита;

��  предлагање и преземање мерки за заштита на населението од заразни болести во координација со 
центарот за јавно здравје;

��  овозможување социјална и здравствена заштита и заштита на децата од подрачјето на Општината;

��  обезбедување услови за квалитетно организирање и помагање манифестации од областа на со-
цијалната, детската и здраствената заштита;

��  предлагање мерки за унапредување на здравјето и превентивни активности;

��  остварување на социјална грижа за лица со посебни потреби;

��  подготовка на годишни програми за заштита на населението од заразни болести и годишна програ-
ма за активности од областа на социјалната и детската заштита;

��  подготовка на извештај за реализација на годишните програми;

��  врши други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и дру-
гите прописи;

Носители на социјалната вклученост на локално ниво се единиците на локалната самоуправа и цен-
трите за социјална работа. Надлежноста на единиците на локалната самоуправа во однос на ова прашање 
е уредена со Законот за локална самоуправа, Законот за социјална заштита и со Законот за финансирање 
на единиците на локалната самоуправа.

Единиците на локалната самоуправа, како главни носители на социјалната заштита, се одговорни за 
основање јавни установи за социјална заштита, за развивање вонинституционални форми за социјална 
заштита и за реализирање социјални програми во соработка со други сегменти на јавниот сектор, приват-
ниот сектор и невладини организации.
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Во согласност со Законот за локална самоуправа, општините и градот Скопје се надлежни за:

��  Социјална заштита и заштита на децата;

�� Детски градинки и домови за стари лица;

�� Остварување социјална грижа за инвалидни лица;

�� Деца без родители и родителска грижа;

�� Деца со воспитно-социјални проблеми;

�� Деца со посебни потреби;

�� Деца со еднородителски семејства;

�� Деца на улица;

�� Лица изложени на социјален ризик;

�� Лица засегнати со злоупотреба на дрога и на алкохол;

�� Подигањето на свеста на населението;

�� Домување на лицата со социјален ризик;

�� Остварување право и воспитување на деца од предучилишна возраст.

Социјалната заштита во единиците на локалната самоуправа се одвива во две насоки:

�� Преку вработените во општинската администрација;

�� Преку постојаните комисии на советот на општината кои работат на полето на социјална и детска 
заштита, на образование, спорт и култура.
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Во продолжение во шематски приказ е прикажано формата на барањето за социјални потреби и 
приложената изјава

БАРАЊЕ

ОД од 

      (име и презиме)    (адреса на живеење)

Образложение и висина на побараната финансиската помош 

  

  

  

  

Со барањето приложувам:

  

  

  

  

 Датум       Поднесител на барањето
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ИЗЈАВА

Јас                 , под полна кривична, 
морална и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити. 

Датум и место:      

Подносител на барањето,      



74 Прирачник

Сектор за правни прашања и општи работи

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ ПРАШАЊА И ОПШТИ РАБОТИ 

Секторот за правни прашања и општи работи ги врши работите што се однесуваат на:

��  следење и проучување на законите и другите прописи во надлежност на локалната самоуправа;

��  изготвување на концепти и основи за нормативни и други општи акти со кои се уредуваат прашања-
та на надлежноста на Советот;

��  вршење стручни, организациони и други работи во подготвувањето ,одржувањето и реализацијата 
на седниците на Советот на Општината и на работните тела на Советот на Општината;

��  предлагање на тези и проучување, следење на прашањата од локалната самоуправа што треба да 
претставуваат основа за изготвување на Програмата за работа на Советот;

��  подготвување информации и други материјали по прашањата од областа на локалната самоуправа;

��  спроведување на постапката за експропријација на недвижности;

��  давање мислење на актите од аспект на нивната законитост;

��  подготвува прописи и акти што ги донесуваат органите на општината;

��  ја застапува општината пред домашните судови и пред другите надлежни органи и институции;

��  подготвува нормативни акти за секторите и одделенијата на општинската администрација;

��  врши општи административно – технички работи;

��  врши други работи што ќе му бидат доверени во делокругот на надлежности согласно законите и 
другите прописи;

Во овој сектор спаѓаат:

��  Одделение за правни прашања и норматива

��  Одделение за општи работи

��  Одделение за соработка со месните заедници и заштита и спасување
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Во овој сектор се изработуваат барањата на граѓаните за градежно земјиште.

Од 1-ви Јули 2015 цела комуникацијата ќе се врши електронски, а барањата можете да ги најдете на

www.gradezno-zemjiste.mk 

На оваа веб - страна ќе најдете седум вида барања кои можете да ги пополните електронски и тоа:

1.  Барање за отуѓување на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба за потреби на верските заедници за изградба на верски објекти предвидени со урбанистички 
планови.

2. Барање за отуѓување на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба за потреба на дипломатско-конзуларните претставништва за изградба на дипломатско-кон-
зуларни објекти. 

3. Барање за отуѓување на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба за оформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план во кое лицето има 
во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела и ако со планот на таа градежна парцела не се 
предвидува изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон.

4. Барање за отуѓување на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-
техничка документација и евидентирани во јавната книга на недвижности кои не поседуваат акт за 
доделување на правото на користење на градежно земјиште.

5. Барање за отуѓување на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија со непосред-
на спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено 
решение согласно Законот за утврдување на правен статус на бесправен објект врз основа на кое се 
запишани во јавната книга на недвижности.

6. Барање за отуѓување на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба врз основа на сопственост на објекти и посебни делови од објекти изградени со градежно 
- техничка документација согласно урбанистички план на градежно земјиште на кое имаат засновано 
право на долготраен закуп и исплатено закупнина и други давачки кои произлегуваат од договорот за 
долготраен закуп за тековната година.

7.  Барање за давање под закуп на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија, со наме-
на за изградба на објекти од јавен интерес утврдени со закон.

Пример како изгледаат барањата, кои можете да ги најдете на www.gradezno-zemjiste.mk 

http://www.gradezno-zemjiste.mk
http://www.gradezno-zemjiste.mk
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Сектор за правни прашања и општи работи

Пример на барање

       

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Општина Струга

 Министерство за транспорт и врски

Б А Р А Њ Е

за давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со намена за изград-
ба на објекти од јавен интерес утврдени со закон

(административна такса 1800,00 денари)

 

Поднесено од (име и презиме), од (општина),

ул.„ “ бр. , контакт телефон .

Барам да ми се даде под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република Македонија со 
непосредна спогодба со намена за изградба на објекти од јавен интерес утврдени со закон, кое претста-
вува КПбр.   , КО   , со површина од                 м2, 
кое претставува градежна парцела број    .

Кога градежното земјиште сопственост на Република Македонија наменето за изградба на објекти од јавен ин-
терес се дава под долготраен закуп со непосредна спогодба, кон барањето се поднесуваат следниве докази:

-  извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со дефинирана градежна 
парцела, односно проект за инфраструктура со утвдрена површина за градење,

- геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна 
парцела, односно површината за градење утврдена со проект за инфраструктура,

- имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на под-
несувањето не е постар од 30 дена,

- уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на недвиж-
ностите за предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од 
кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастар-
ска парцела и катастарска општина и

- доказ за регистрација доколку подносителот на барањето е правно лице, односно фотокопија од 
лична карта или патна исправа ако подносител на барањето е физичко лице.

(2 По добивање на барањето со доказите од ставот (1) на овој член, општината, општината во градот Ско-
пје и градот Скопје, доставува барање до Владата на Република Македонија за давање на согласност 
за склучување на договор за долготраен закуп со непосредна спогодба.

(3) Владата на Република Македонија нема да даде согласност од ставот (2) на овој член, доколку утврди 
дека за давањето на градежното земјиште под долготраен закуп може да постои интерес од повеќе 
заинтересирани субјекти и истото може да се даде под долготраен закуп по пат на јавно наддавање.
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Одделение за протокол и односи со јавност

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
Една од поважните одговорности на ова одделение во е да им овозможи на граѓаните на Општина 

Струга пристап до информации од јавен карактер.

Општината изготви листа на информации, категоризирани по сектори, за кои граѓаните според закон 
имаат право да  ги бараат од локалната власт.

Листата е прикажана во продолжение:
Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен 

весник на РМ“ бр. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014), Општина Струга изготви 

ЛИСТА
На информации од јавен карактер во Општина Струга12

Информации со кои располага Општина Струга, а кои се утврдени како информации од јавен карак-
тер, се следниве: 

Информации за работата на Секторот за правни прашања и општи работи 
�� Акти на Советот на општината 

�� Односи со месните заедници 

�� Информирање и услуги за граѓаните 

�� Информации за работата на Секторот за Финансиски прашања 

�� Нацрт-буџет на Општина Струга 

�� Буџет на Општина Струга 

�� Годишен извештај по завршната сметка на Буџетот на општината 

�� Одлуки поврзани со донесување на буџетот 

�� Одлуки поврзани со утврдувањето на висината на стапките на данокот на имот, данокот на наслед-
ство и подарок и данокот на промет на недвижности 

�� Комунални такси 

�� Јавни набавки

Информации за работата на Секторот за јавни дејности 
�� Општи акти - Решенија, Планови и Програми од областа на образованието, социјалната заштита, 

здравството, спортот и младите и соработката со невладините организации и фондации 

Информации за работата на Секторот на Градоначалникот, организацијата на работата на Советот 
и на информатичката технологија 
�� Информации за работата на Градоначалникот на Општина Струга 

�� Акти на Советот на Општина Струга 

�� Одлуки, Решенија, Заклучоци, Иницијативи, Препораки 

�� Програми, Стратегии, Ставови, Информации 

�� Информации за работењето на Комисиите и посебните тела на Советот на Општина Струга (пред-
лози, заклучоци, мислења, ставови) 

12 Оваа листа е достапна и на веб страната на Општина Струга на следниот линк: 
http://struga.gov.mk/images/dokumente/INFORMATA%20ME%20KARAKTER%20PUBLIK%20-%20MK.pdf

http://struga.gov.mk/images/dokumente/INFORMATA%20ME%20KARAKTER%20PUBLIK%20-%20MK.pdf
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Одделение за протокол и односи со јавност

Информации за работата на Секторот за туризам, локален економски развој и меѓународна соработка 
�� Стратешки документи, Акти, Одлуки, Решенија 

�� Планови и Програми од областа на локалниот економски развој

�� Планови и Програми од областа на туризмот 

�� Планови и Програми од областа на меѓународната соработка 

�� Студии 

�� Извештаи 

Информации за работата на Секторот за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на 
животната средина 
�� Генерален урбанистички план на град Струга

�� Детални урбанистички планови 

�� Урбанистичка документација за населени места 

�� Изводи од планови 

�� Иницијативи, Програми и планови за подготовка на нови ДУП-ови 

�� Планови и Програми од областа на комуналните работи 

�� Планови и Програми од областа на сообраќајот

�� Планови и Програми од областа на заштитата на животната средина 

Информации од работењето на Секторот за инспекциски надзор-Инспекторат 
�� Информации, Ставови, Мислење од областа на инспекцискиот надзор 

�� Одлуки, Планови, Програми од областа на градежната инспекција 

�� Одлуки, Планови, Програми од областа на комуналната инспекција 

�� Одлуки, Планови, Програми од областа на даночната инспекција

�� Одлуки, Планови, Програми од областа на еколошката инспекција 

�� Одлуки, Планови, Програми од областа на сообраќајот 

�� Одлуки, Планови, Програми од областа на туризмот

Секој заинтересиран граѓанин за да побара некоја информација од горенаведените, треба да го по-
полни формуларот (формулар бр.1) и истиот да го поднесе на шалтерот во Општина. За овој вид барање 
не е предвидена административна такса, значи граѓаните можат бесплатно да ги добијат овие информа-
ции. Во зависност од содржината на барањето, подносителот добива одговор (позитивен или негативен) 
со решение потпишано од Градоначалникот во рок од 15 дена. 

Ова одделине секоја година подготвува и извештај до Државната Комисија за информации од јавен 
карактер во врска со бројот на добиените барања во текон на една година, колку од нив се прифатени и 
добиле информации, а колку биле одбиени.



79„ЧЕКОР ПО ЧЕКОР НИЗ ПОСТАПКИТЕ НА ОПШТИНАТА“

Одделение за протокол и односи со јавност

Барање за пристап до информациите од јавен карактер

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ОПШТИНА СТРУГА

БАРАЊЕ- за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информациите 
од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006), од има-
телот ја барам Следната информација од јавен карактер:

  

  

  

(опис на информацијата која се бара)

Формата во која се бара информацијата:
а) Увид
б) Препис
в) Фотокопија
г) Електронски запис
д) Друго 
 (се наведува барана форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:
а) По пошта
б) По телефон
в) По факс
г) По маил
д) Друго: 
      (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата: 

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

  
(назив, име и презиме, адреса, телефон, факс, маил)

Бр. 

 20 

Струга

ПЛОШТАД „МАЈКА 
ТЕРЕЗА” 

ББ.
6330 Струга

ТЕЛ:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

ФАКС:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за  барањето, 
но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информацијата 
од јавен карактер

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
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ДОПОЛНИТЕЛНИ ФОРМУЛАРИ

Дополнителни формулари со кои можете да се обратите до општината

Формулар за поднесување барање

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ОПШТИНА СТРУГА

БАРАЊЕ

Од лицето: 

Адреса: 

Телефон за контакт: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Струга           Подносител на барањето

  20       

Бр. 

 20 

Струга

ПЛОШТАД „МАЈКА 
ТЕРЕЗА” 

ББ.
6330 Струга

ТЕЛ:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

ФАКС:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
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БАРАЊЕ- за издавање Имотен Лист

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ОПШТИНА СТРУГА

 БАРАЊЕ- за издавање Имотен Лист

Барам од општинската администрација да ми даде имотен Лист

Име и презиме / Назив: 

  

ЕМБГ/ЕМБС: 

Катастарско одделение: 

Катастарска општина: 

Број на парцела: 

Број на имотен лист: 

Уплатница: 180 ден/ Буџет на Општина Струга

Трансакциска сметка: 10000000063095

Уплатна сметка: 840-165-03390

Приходна шифра: 722316-2

 Струга           Подносител на барањето

  20       

Бр. 

 20 

Струга

ПЛОШТАД „МАЈКА 
ТЕРЕЗА” 

ББ.
6330 Струга

ТЕЛ:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

ФАКС:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk


82 Прирачник

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
Книги и други материјали

�� Прирачник за децентрализација за претставници на граѓански организации за мониторинг на про-
цесот за спроведување на децентрализација во Република Македонија - Јане Вртески , Наташа 
Илијева-Ацевска, Георги Христов, ФООМ– Скопје 2012

�� Прирачник за градоначалници и општински советници на Република Македонија, Заедница на еди-
ниците на локална самоуправа, Скопје 2005

Закони 

1. Закон за локалната самоуправа “Сл. весник на Р Македонија” бр.5/2002 год.

2. Закон за градежно земјиште “Сл. весник на Р Македонија” бр.15/2015 год.

3. Закон за експропријација “Сл. весник на Р Македонија” бр.95/2012 год.

4. Закон за постапување со бесправно изградени објекти “Сл. весник на Р Македонија” бр.23/2011 год.

5. Закон за просторно и урбанистичко планирање “Сл. весник на Р Македонија” бр.199/2014 год.

6. Закон за комунални дејности “Сл. весник на Р Македонија” бр.95/2012 год.

7. Закон за комунални такси “Сл. весник на Р Македонија” бр.61/2004 год.

8. Закон за даноци на имот “Сл. весник на Р Македонија” бр.61/2014 год.

9. Закон за туристичка дејност “Сл. весник на Р Македонија” бр.62/2004 год.

10. Закон за социјална заштита “Сл. весник на Р Македонија” бр.79/2009 год.

11. Закон за угостителска дејност ( „Службен весник на РМ”, бр. 62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 
141/2012, 164/2013)

12. Закон за таксата за привремен престој („Службен весник на РМ”, бр. 19/1996, 26/2002, 51/2003, 88/2008, 
17/2011)

13. Закон за автокампови („Службен весник на РМ”, бр. 13/2013)

Линкови:

www.struga.gov.mk

http://gradezno-zemjiste.mk/

pravo.org.mk

www.zels.org.mk

www.mls.gov.mk

http://www.struga.gov.mk
http://gradezno-zemjiste.mk/
http://www.zels.org.mk
http://www.mls.gov.mk

