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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 od 
Zakonot za lokalnata samouprava  (,,Slu`ben 
vesnik na RSM”, br.5/02), i ~len 64 od 
Statutot na op[tina @elino (,,Slu`ben 
glasnik na op[tina @elino ”, br.10/06), 
Sovetot na Op[tina @elino na sednicata 
odra`ana na den  19.02.2008, donese 

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 1 të Ligjit 
për vetëqeversije lokale (“Gazeta zyrtare e 
RMV”, nr.5/02), dhe nenit 64 të Statutit të 
komunës së Zhelinës ( ,, Fletorja zyrtare 
komunës së Zhelinës “ , nr.10/06 ) , Këshilli i 
Komunës së Zhelinës në seancën e bërë me 
datë19.02.2008, miratoi këtë 

 
  

D  E  L  O  V  N  I  K  
       na Sovetot na Op[tina 

 @elino 

R R E G U L L O R E 
        të Këshillit të Komunës së 

Zhelinës 

  

I. OP{TI ODREDBI I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
  

^len 1 Neni 1 

(1)So ovoj Delovnik se ureduva 
organizacijata i rabotata na Sovetot na 
Op[tina @elino i komisiite na  Sovetot.  

(1) Me këtë Rregullore, rregullohet  organizimi 
dhe  puna e Këshillit të Komunës së Zhelinës 
dhe komisioneve të Këshillit. 
 

  

^len 2 Neni 2 

(1)Sovetot izbira pretsedatel na Sovetot i 
~lenovi na postojanite i povremenite 
komisii.  

(1) Këshilli zgjedh kryetarin e Këshillit  dhe 
anëtarët e Komisioneve të përherhshme dhe 
të përkohshme. 
 

  

^len 3 Neni 3 

(1)Sovetot raboti na sednici. 
 

(2)Sednicite na Sovetot se svikuvaat po 
potreba, no najmalku edna[ na tri meseci.  
 

(3)Sednicite na Sovetot se javni.  

(1) Këshilli punon në seanca. 
 

(2)Seancat e Këshillit konvokohen sipas 
nevojës, por së paku një herë në 3 muaj. 
 

(3)Seancat e Këshillit janë publike. 
 

  

^len 4                                Neni 4 

(1) Vo rabotata na Sovetot slu`ben jazik e:  
 

- makedonskiot jazik i negovoto pismo ; 
 

- albanskiot jazik i negovoto pismo.  
 

(2)Pretstavnici na stranski dr`avi kako 
gosti, na sednica na  Sovetot mo`at da odr`at 
govor na jazikot koj go zboruvaat ili na eden 
od svetskite jazici, no so zadol`itelen 
prevod na slu`benite jazici vo Sovetot.  
  

(1)Në punën e Këshillit gjuhë zyrtare është: 
 

-gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj;  
 

- gjuha shqipe dhe alfabeti i saj. 
 

(2)Përfaqësuesit  e shteteve të tjera si mysafir, 
në seancën e Këshillit mund të mbajnë 
fjalime në gjuhën të cilën e flasin, ose në 
njërën nga gjuhët botërore, por me përkthim 
të obligueshëm në gjuhët zyrtare të Këshillit. 
 
 

^len 5 Neni 5 
(1)Site akti usvoeni od Sovetot se 
Zaveruvaat so pe~at i [tembil na op[tina 
@elino.  

(1)Të gjitha aktet e miratuara nga Këshilli 
vërtetohen me vulën rrethore dhe vulën 
katrore të Komunës së Zhelinës. 
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II. KONSTITUIRAWE  NA SOVETOT II.KONSTITUIMI I KËSHILLIT 
  

 

1. Verifikacija na mandatite  
     na ~lenovite na Sovetot 

1.Verifikimi i mandatit të  
   anëtarëve të Këshillit 

  

^len  6 Neni 6 

(1)Mandatite na ~lenovite na Sovetot gi 
verificira Sovetot na prvata sednica.  
 

(2)Prvata sednica na novoizbraniot sovet ja 
svikuva pretsedatelot na Sovetot od 
prethodniot sostav, najdocna vo rok od 20 dena 
od denot na kone~noto zavr[uvawe na 
izborite za ~lenovi na Sovetot na 
op[tinata. 
 

(3)Do izborot na pretsedatelot na Sovetot, so 
nego pretsedava najvozrasniot po godini 
prisuten ~len na Sovetot.  

(1)Mandatet e anëtarëve të Këshillit i verifikon 
Këshilli në seancën e parë. 
 

(2)Seancën e parë të Këshillit të ri të zgjedhur 
e thërret kryetari  nga përbërja e më parshme 
e Këshillit më së voni  20 ditë nga dita e 
përfundimit definitiv të zgjedhjeve për anëtarë 
të Këshillit të Komunës. 

 
(3)Deri në zgjedhjen e kryetarit të Këshillit, 
me seancën kryeson anëtari më i moshuar i 
pranishëm i Këshillit. 
 
 

  

^len 7 Neni 7 

(1)Ako Sovetot ne se svika vo predvideniot 
rok,~lenovite na Sovetot sami se sostanuvaat 
i go konstituiraat Sovetot vo rok od 10 dena 
po istekot na rokot od ~lenot 7 na ovoj 
Delovnik, pod pretsedavawe na najstariot 
~len na Sovetot,  a sednicata se odr`uva vo 
prostorijata vo koja se odr`uvale sednicite 
na Sovetot.  

(1)Nëse Këshilli nuk konvokon seancë në 
afatin e paraparë, anëtarët e Këshillit në bazë 
të nenit 7 të kësaj Rregulloreje, pas skadimit 
të afatit, brenda 10 ditësh takohen vetë dhe e 
bëjnë konstituimin e Këshillit, me mbledhjen 
udhëheq anëtari më i moshuar, kurse seanca 
mbahet në lokalet në të cilat janë mbajtur 
seancat e Këshillit. 
 

  

^len 8 Neni 8 

(1) Mandatite na ~lenovite na Sovetot se 
verificiraat na predlog na Verifikaciona 
komisija.  
 

(2) Verifikacionata komisija ja izbira 
Sovetot na predlog na ~lenot na Sovetot koj 
pretsedava so prvata sednica. 
 

(3) Verifikacionata komisija se sostoi od 
pretsedatel i dva ~lena.  

(1 )Mandatet e anëtarëve të Këshillit 
verifikohen me propozim të Komisionit 
verifikues.  
 

(2) Komisionin verifikues e zgjedh Këshilli me 
propozim të anëtarit të Këshillit, i cili kryeson 
me seancën e parë. 
 

(3) Komisioni Verifikues përbëhet nga kryetari 
dhe dy anëtarë. 
 
 

  

^len 9 Neni 9 

(1)Verifikacionata komisija, vrz osnova na 
izvestuvaweto na Op[tinskata Izborna 
Komsiija, uverenijata za izbor na ^lenovite 
na Sovetot i utvrduvaweto na nivniot 
identitet, podnesuva izve[taj do Sovetot so 
predlog  za  verifikacija na mandatite.  

(1)Komisioni verifikues në bazë të raportit të  
Komisionit Zgjedhor Komunal, çertifikatat për 
zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit dhe 
vërtetimit të  identitetit të tyre, i dorëzon 
raport Këshillit, me propozimin për 
verifikimin e mandateve. 
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^len 10 Neni 10 

(1)Izve[tajot i predlogot na 
Verifikacionata komisija Sovetot go 
razgleduva  vo celina. 
 

(2)Ako Verifikacionata komisija, pri 
utvrduvaweto na identitetot na ~lenovite na 
Sovetot utvrdi odredeni nesoglasuvawa na 
dostavenite uverenija na ~lenovite na 
Sovetot  so izvestuvaweto na Op[tinskata 
Izborna Komisija, na Sovetot mu predalga da 
ja odlo`i verifikacijata na sporniot 
mandat.  
 

(3)Za sekoj takov predlog se glasa poedine~no.  
 

(1)Raportin dhe propozimin e Komisionit 
verifikues, Këshilli e shqyrton në tërësi. 
 

 

(2)Nëse Komisioni verifikues, pas vërtetimit të 
identitetit të anëtarëve të Këshillit, konstaton 
ndonjë parregullsi në çertifikatat e dorëzuara 
të anëtarëve të Këshillit, me njoftimin e 
Komisionit Zgjedhor Komunal, i propozon 
Këshillit ta shtyjë verifikimin e mandatit të 
kontestuar. 
 

 

(3)Për çdo propozim të tillë votohet veç e veç. 

^len 11 Neni 11 

(1)^lenot na Sovetot ~ija verifikacija na 
mandatot e odlo`ena ima pravo da 
prisustvuva na sednicata na Sovetot i da 
u~estvuva vo rabotata, no bez pravo na 
odlu~uvawe.  

(1)Anëtari i Këshillit, të cilit i është shtyrë 
verifikimi i mandatit, ka të drejtë të jetë i 
pranishëm në seancën e Këshillit dhe të merr 
pjesë në punën e saj por, pa të drejtë 
vendosjeje. 
 

  

^len 12 Neni 12 

(1)Verifikacija na mandatot na ~lenovi na 
Sovetot izbrani na povtorni izbori, na 
izbori za zamena ili dojdeni kako naredni 
kandidati od listata na mestoto na izbraniot 
kandidat koj se otka`al, Sovetot ja vr[i na 
prvata naredna sednica na predlog na 
Verifikacionata komisija. 
 
(2)Verifikacionata komsiija od stav 1 na 
ovoj ~len e sostavena od pretsedatel i dva 
~lena i se izbira po predlog na pretsedava~ot 
na sednica.  

(1)Verifikimin e mandatit të anëtarëve të 
Këshillit të zgjedhur, në zgjedhjet e 
përsëritura, në zgjedhjet për zëvendësim ose 
të ardhur si kandidatë të ardhshëm nga lista 
në vendin e kandidatit të zgjedhur, i cili është 
tërhequr, Këshilli e bënë në seancën e parë të 
ardhshme me propozim të Komisionit 
verifikues. 
 

(2)Komisioni Verifikues në bazë të paragrafit 
1 të këtij neni përbëhet nga kryetari dhe dy 
anëtarë, ndërsa zgjidhet me propozim të 
kryesuesit të seancës. 
 

  

 
 

^len 13 

 
 

Neni 13 

(1)Sovetot e konstituiran ako se 
verificiraat mandatite na pove]e od 
polovinata od vkupniot broj ~lenovi na 
Sovetot.  

(1)Këshilli është konstituar nëse verifikohen 
mandatet e më shumë se gjysmës, nga numri 
i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit. 

  

^len 14         Neni 14 

(1)So verifikacija na mandatot, ~lenot na 
Sovetot se steknuva so prava i dol`nosti 
utvrdeni so zakon, so Statutot i so ovoj 
Delovnik. 

(1)Me verifikimin e mandatit, anëtari i 
Këshillit fiton të drejta dhe obligime të 
përcaktuara me ligj, Statut dhe me këtë 
Rregullore. 
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2. Izbor na Komisija za mandatni  
          pra[awa, izbori i imenuvawa 
      

2.Zgjedhja e Komisionit për çështje  
   mandatore, zgjedhje dhe emërime 

  

^len 15 Neni 15 

(1) Na prvata sednica na Sovetot, vedna[ po 
verifikacija na mandatot na ~lenot na 
Sovetot se izbira Komisija za mandatni 
pra[awa, izbori i imenuvawa sostavena od 
pretsedatel i 4 ~lenovi.  
 

(2) Komisijata se izbira so mnozinstvo 
glasovi od prisutnite ~lenovi na Sovetot na 
predlog na pretsedava~ot na prvata sednica 
na  Sovetot ili najmalku 5 ~lenovi na 
Sovetot. 
 

(3) Predlogot na kandidati za ~lenovi na 
Komisijata sodr`i onolku kandidati kolku 
se izbiraat ~lenovi na Komisijata.  

(1)Në seancën e parë të Këshillit, menjëherë 
pas verifikimit të mandateve të anëtarëve të 
Këshillit zgjidhet Komisioni për çështje 
mandatore, zgjedhje dhe emërime i përbërë 
nga kryetari dhe 4 anëtarë. 
 

(2)Komisioni zgjidhet me shumicë votash nga 
anëtarët e pranishëm të Këshillit, me 
propozim të kryesuesit të seancës së parë të 
Këshillit ose së paku 5 anëtarëve të Këshillit. 

 
(3)Propozimi i kandidatëve për anëtarë të 
Komisionit përmban aq kandidatë sa edhe 
zgjedhen anëtarë të komisionit. 
 
 

  

3. Izbor  na  pretsedatel na Sovetot 3.Zgjedhja e kryetarit të Këshillit 

 

^len 16 Neni 16 

(1) Pretsedatelot na Sovetot se izbira od 
redot na ~lenovite na Sovetot.  
 

(2) Kandidatot za pretsedatel na Sovetot go 
predlaga Komisijtaa za mandatni    pra[awa, 
izbori i imenuvawa.  

(1)Kryetari i Këshillit zgjidhet nga rradhët e 
anëtarëve të Këshillit.  
 

(2)Propozimin e kandidatit për kryetar të 
Këshillit e bënë Komisioni për çështje 
mandatore, zgjedhje dhe emërime. 
 

  

^len 17 Neni 17 

(1) Pretsedatelot na Sovetot se izbira so 
javno glasawe do kolku Sovetot ne odlu~i 
glasaweto da bide tajno.  
 

(2) Ako ima pove]e predlozi, za sekoj predlog 
se glasa poedine~no po redosled utvrden po 
azbu~en red na prezimiwata na kandidatite.  

(1)Kryetari i Këshillit zgjidhet me votim publik 
nëse Këshilli nuk vendos që votimi të jetë i 
fshehtë. 
 

(2)Nëse ka më shumë propozime, për çdo 
propozim votohet veç e veç, sipas radhitjes së 
caktuar të mbiemrave të kandidatëve në bazë  
të alfabetit. 
 

  

^len 18 Neni 18 

(1) So glasaweto za izbor na pretsedatelot na 
Sovetot rakovodi najstariot ~len na Sovetot 
koj pretsedava so sednicata.  
 

(2) Ako glasaweto e tajno, na pretsedava~ot na 
sednicata mu pomagaat eden rakovoden 
dr`aven slu`benik i odgovorniot za 
podgotvuvawe na sednicite od op[tinskta 
administracija.  

(1)Me votimin për zgjedhjen e kryetarit të 
Këshillit udhëheq anëtari më i vjetër i 
Këshillit, i cili kryeson me seancën. 
 

(2)Nëse votimi bëhet në mënyrë të fshehtë, 
kryesuesit të seancës i ndihmojnë një 
nëpunës shtetëror udhëheqës, dhe përgjegjësi 
për përgatitjen e seancëve  nga administrata 
komunale. 
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^len  19 Neni 19 

(1) Za pretsedatel na Sovetot e izbran 
kandidatot koj dobil mnozinstvo glasovi od 
vkupniot broj na ~lenovi na Sovetot. 
 

(2) Ako za kandidati se predlo`eni dva ili 
poveke ~lena i vo prviot krug nikoj ne go 
dobil  potrebnoto mnozinstvo glasovi se 
pristapuva kon vtor krug na glasawe za dvajca 
kandidati koi vo prviot krug dobile najmnogu 
glasovi. 
 

(3) Vo vtoriot krug na glasawe za izbran ]e se 
smeta onoj kandidat koj dobil najmnogu 
glasovi.  
 

(4) Po izborot, sednicata ponatamu ja vodi  
izbraniot pretsedatel na Sovetot. 

(1)Për kryetar Këshilli zgjidhet kandidati, i cili 
fiton shumicën e votave nga numri i 
përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit. 
 

(2)Nëse për kandidatë janë të propozuar dy 
ose më tepër anëtarë, kurse në rrethin e parë 
asnjëri prej tyre nuk e fiton shumicën e 
nevojshme të votave, atëherë  mbahet rrethi i 
dytë i votimit për dy kandidatët të cilët në 
rrethin e parë kanë fituar më tepër vota. 
 

(3)Në rrethin e dytë të votimit, kandidati i cili 
ka fituar më shumë vota, , llogaritet i 
zgjedhur. 
 

(4)Pas zgjedhjes,seancën mëtutje e udhëheq 
kryetari i zgjedhur i Këshillit. 
 

  

^len 20 Neni 20 

  (1) Po izborot na pretsedatelot na  Sovetot, 
~lenovite na Sovetot i pretsedatelot 
polagaat i potpi[uvaat sve~ena izjava koja mu 
ja predavaat na odgovorniot od nadle`niot 
sektor.  
 

(2)^lenot na Sovetot na kogo mu e potvrden 
(verificiran) mandatot, a ne bil prisuten na 
prvata sednica,  tekstot ]e go potpi[e pred 
pretsedatelot na Sovetot, koj  za toa go 
izvestuva Sovetot na prvata naredna sednica.  

(1)Pas zgjedhjes së kryetarit të Këshillit, 
anëtarët e Këshillit dhe kryetari japin dhe 
nënshkruajnë deklaratë solemne, të cilën ia 
dorëzojnë përgjegjësit të sektorit kompetent. 

 
(2)Anëtari i Këshillit, të cilit i është vërtetuar 
(verifikuar) mandati, por nuk ka qenë i 
pranishëm në seancën e parë, tekstin do të 
nënshkruaj para kryetarit të Këshillit, i cili 
për këtë e informon Këshillin në seancën e 
parë të ardhshme. 
 
 

  

III. PRAVA I DOL@NOSTI NA           
      ^LENOVITE NA SOVETOT 

III. TË DREJTAT DHE OBLIGIMET  
      E ANËTARËVE TË KËSHILLIT 

  
 

1. Prisustvo na sednica na Sovetot 1.Prezenca në seancën e Këshillit 
  

^len 21 Neni 21 

(1)^lenot na Sovetot ima pravo i dol`nost 
da prisustvuva na sednicite na Sovetot i na  
komisiite ~ij ~len e i da u~estvuva vo 
rabotata i odlu~uvaweto. 

(1)Anëtari i Këshillit ka të drejtë dhe obligim 
të jetë i pranishëm në seancat e Këshillit dhe 
në komisionet, anëtar i të cilit është dhe të 
merr pjesë në punë dhe vendosje. 
 

  

^len 22 Neni 22 

(1)^lenot na Sovetot koj e spre~en da 
prisustvuva na sednicite na Sovetot dol`en e 
za toa navrme da go izvesti pretsedatelot na 
Sovetot.  

(1)Anëtari i Këshillit, i cili  është i penguar të 
merr pjesë në seancën e Këshillit, është i 
obliguar me kohë ta informojë kryetarin e 
Këshillit. 
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^len 23 Neni 23 

(1) Za prisustvo na ~lenovite na Sovetot na 
sednicite se vodi  evidencionen list. 
 

(2)Evidencijata za prisustvo na ~lenovite na 
Sovetot go vodi  odgovorniot za sednicite od 
op[tinskata administracija, a go potvrduva 
Pretsedatelot na Sovetot . 
 

(3) Neprisutnite ~lenovi se evidentiraat i 
vo zapisnikot od sednicata. 

(1)Për praninë e anëtarëve të Këshillit në 
seanca, udhëhiqet listë evidentuese. 
 

(2)Evidencën për praninë e anëtarëve të 
Këshillit e udhëheq përgjegjësi i seancave në 
administratën komunale kurse e vërteton 
Kryetari i këshillit. 
 

(3)Anëtarët qe nuk janë të pranishëm 
evidentohen edhe në procesverbalin e 
seancës. 
 

  

2.  Iinicijativi i   predlozi 2. Iniciativat dhe  propozimet 
  

^len 24 Neni 24 

(1) ^lenot na Sovetot ima pravo na sednicata 
na Sovetot  da: 
 

- dava predlozi za donesuvawe odluki i drugi 
akti od nadle`nost na Sovetot 
 

- dava inicijativi i predlozi i da postavuaat 
pra[awa za razre[uvawe na aktuelni 
sostojbi za koj e nadle`no Op[inata 
 

- pokrenuva inicijativa pred Sovetot za 
raspi[uvawe na referendum za pra[awa od 
nadle`nost na Op[tinata. 
 

 - podensuva barawe  za avteti~no tolkuvawe 
na aktite [to gi nosi Sovetot, 
 

- podnesuva predlozi za razgleduvawe na drugi 
pra[awa od op[tinsko zna~ewe. 

 

(1)Anëtari i Këshillit ka të drejtë që në 
seancën e Këshillit: 
 

- të bëjë propozime për sjelljen e vendimeve 
dhe akteve të tjera që janë në kompetencë të 
Këshillit, 
- të ngritë iniciativa dhe propozime dhe të 
parashtrojë pyetje për zgjidhjen e  situatave 
aktuale për të cilat është kompetente Komuna. 
 

- të ngritë iniciativë para Këshillit për shpallje 
të referendumit për çështje që janë në 
kompetencë të Komunës. 
 

- të bëjë kërkesë për interpretimin autentik të 
akteve që i sjell Këshilli, 
 

- të bëjë propozime për shqyrtimin e çështjeve 
të tjera që kanë rëndësi komunale.  
 

3. Postavuvawe pra[awe do  
    Gradona~alnikot na op[tinata 

3. Parashtrimi i pyetjeve Kryetarit të 
komunës 

 
  

^len 25 Neni 25 

(1) ^lenot na Sovetot ima pravo na sednicata 
na Sovetot da mu postavuva pra[awa na 
gradona~alnikot na Op[tinata za raboti od 
negova nadle`nost , no najmnogu tri (3) 
pra[awa. 
 

(2)^lenot na Sovetot pra[aweto na 
sednicata go postavuva usno, a dokolku 
gradona~alnikot ne e prisuten na sednicata, 
pra[aweto pismeno mu se dostavuva od strana 
na pretsedatelot na Sovetot.  

(1)Anëtari i Këshillit ka të drejtë që në seancë 
të Këshillit t'i parashtrojë pyetje kryetarit të 
komunës për çështje që janë në kompetencë 
të tij , por më së shumti deri në tre (3) pyetje.  
 

 

 

(2)Anëtari i Këshillit në seancë, pyetjen e 
parashtron gojarisht, por nëse kryetari nuk 
është prezent ne seancë, atëherë pyetja e 
parashtruar në formë të shkruar i dorëzohet 
kryetarit të Komunës  nga ana e kryetarit të 
Këshillit. 
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^len 26 Neni 26 

(1) Na usno postavenoto pra[awe odgovor se 
dobiva na sednicata na koja e postaveno.  
 
 

(2) Ako gradona~alnikot izjavi deka ne e vo 
mo`nost da  odgovori na taa sednica, dol`en  
e odgovorot da go dade na narednata sednica na 
Sovetot.  
 

(3) ^lenot na Sovetot mo`e da pobara na pra- 
[aweto [to go postavil da mu se odgovori 
pismeno.  
 
(4) Pismeniot odgovor na pra[aweto se dava 
vo rok od 15 dena po priemot na istoto i se 
dostavuva do pretsedatelot na Sovetot koj go 
dostavuva do ~lenovite na Sovetot so 
pokanata za narednata sednica.  
 
(5) Na pra[aweto koe e pismeno dostaveno do 
gradona~alnikot na op[tinata od strana na 
pretsedatelot na Sovetot, odgovor se dava vo 
rok od 15 dena od priemot na istoto.  
 
(6)^lenot na Sovetot [to go postavil 
pra[aweto, po dobivawe na odgovorot, ima 
pravo da postavi dopolnitelno pra[awe. 
 

(1)Në pyetjen e parashtruar gojarisht 
përgjigjja merret në të njëjtën seancë, në të 
cilën është parashtruar. 
 

(2)Nëse kryetari i komunës deklaron  se nuk 
ka mundësi të përgjigjet në  këtë seancë, 
atëherë është i obliguar që përgjegjen ta japë 
në seancën e radhës të Këshillit. 
 

(3)Anëtari i Këshillit mundë të kërkojë që 
pyetjes së parashtruar t'i përgjegjet me 
shkrim. 
 

(4)Përgjigjja me shkrim për pyetjen e 
parashtruar jepet në afat prej 15 ditësh, pas 
pranimit të saj dhe i dorëzohet kryetarit të 
Këshillit, i cili ua dorëzon anëtarëve të 
Këshillit së bashku me thirrjen për seancën e 
ardhëshme. 
 

(5)Pyetjes që me shkrim i është dorëzuar 
kryetarit të Komunës  nga ana e kryetarit të 
Këshillit, përgjigje i jepet në afat prej 15 
ditësh nga dita e pranimit të saj. 
 

(6)Anëtari i Këshillit, i cili e ka parashtruar 
pyetjen, pas marrjes së përgjigjes, ka të drejtë 
të parashtrojë pyetje plotësuese. 
 
 
 

4. Pravo na nadomestoci 4. E drejta e kompensimeve 
  

^len 27 Neni 27 

(1) ^lenovite na  Sovetot imaat pravo na 
nadomestok za prisustvo na sednici i 
nadomestok na patnite i dnevnite tro[oci vo 
ramkite  utvrdeni so zakon. 
 
(2) ^lenovite na Sovetot imaat pravo na 
nadomestok i na tro[ocite napraveni vo 
izvr[uvaweto na dol`nostite [to im gi 
doveril Sovetot, po prethodno dostaven dokaz 
za napravenite tro[oci.  
 
(3) Visinata na patnite i dnevnite tro[oci, 
vo so zakon utvrdeni ramki,  na tro[ocite 
napraveni vo izvr[uvawe na zada~i dovereni 
od Sovetot i koi proizleguvaat od obavuvawe 
na funkcijata, se opredeluva so posebna 
odluka na Sovetot, po predlog na Komisijata 
za mandatni pra[awa, izbori i imenuvawe.  

(1)Anëtarët e Këshillit kanë të drejtë 
kompensimi për pjesëmarrje në seancë dhe 
kompenzim për harxhime udhëtimi dhe 
harxhime ditore në suaza të përcaktuara me 
ligj. 
 

(2)Anëtarët e Këshillit kanë të drejtë 
kompenzimi edhe për harxhimet e bëra në 
realizimin e obligimeve që ua ka besuar 
Këshilli, pas dorëzimit të dëshmive për 
harxhimet e bëra. 
 

(3)Lartësia e shpenzimeve të udhëtimit dhe 
mëditjeve, në suaza të caktuara me ligj, dhe 
të shpenzimeve të bëra në realizimin e 
detyrave të besuara nga Këshilli dhe që dalin 
nga ushtrimi i funksionit, caktohen me 
vendim të veçantë të Këshillit, me propozim të 
Komisionit për çështje mandatore, zgjedhje 
dhe emërime. 
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5. Pravo na obezbeduvawe uslovi za vr[ewe  
na funkciajata ~len na Sovtot     
 

5. E drejta e sigurimit të kushteve për  
    kryerjen e funksionit të anëtarit të 
Këshillit 
 

 

^len 28 Neni 28 

(1) ^lenot na Sovetot ima pravo da bide 
informiran za celokupnata rabotata na 
Sovetot.  
 

(2) ^lenot na Sovetot ima pravo vo vrska so 
izvr[uvaweto na svojata funkcija, za 
pra[awa od nadle`nost na Sovetot, da bara 
stru~na pomo[ od op[tinskata 
administracija. 
 

(3) ^lenot na Sovetot, pri izvr[uvaweto na 
svojata funkcija ima pravo za rabota i 
sostanoci da gi koristi prostoriite vo 
sedi[teto na op[tinata  
 

(4) ^lenot na Sovetot ima pravo preku 
Sovetot da bara  podatoci od javnite slu`bi, 
ustanovi i pretprijatija ~ij osnova~ e 
Sovetot, a koi mu se potrebni za izvr[uvawe 
na negovata funkcija.  
 

(1)Anëtari i Këshillit ka të drejtë të informohet 
për punën e tërësishme të Këshillit. 

 
(2)Anëtari i Këshilit lidhur me kryerjen e 
funksionit të tij, për çështjet që janë në 
kompetencë të Këshillit, ka të drejtë të 
kërkojë ndihmë profesionale nga administrata 
komunale. 
 

(3)Anëtari i Këshillit, gjatë kryerjes së 
funksionit të tij, për punë dhe mbledhje, ka të 
drejtë t'i shfrytëzojë lokalet në selinë e 
komunës. 
 

(4)Anëtari i Këshillit nëpërmjet Këshillit ka të 
drejë të kërkojë të dhëna nga shërbimet 
publike, entet dhe ndërmarrjet, themelues i 
të cilave është Këshilli, të cilat i nevojiten për 
kryerjen e funksionit të tij. 

  

6. Obvrska za ~uvawe tajna 6. Obligimi për rruajtjen e fshehtësisë 
  

^len 29 Neni 29 

  

1) ^lenot na Sovetot e dol`en da ja ~uva 
dr`avnata, slu`benata i delovnata tajna.  
 
 

(2) Kako tajna se smeta sekoj spis ili podatok 
[to ]e bide ozna~en  so oznakata ,,Tajno” 
(doverlivo) od strana na podnositelot.  
 
(3) ^lenot na Sovetot e odgovoren za povreda 
na tajnata, soglasno Zakonot. 
 
(4) Na~inot, rakuvaweto i ~uvaweto na 
materijalite koi se smetaat za doverlivi se 
utvrduva so akt na Sovetot.   
 

(1) Anëtari i Këshillit është i obliguar ta ruajë 
Fshetësinë shtetërore, zyrtare dhe 
afariste.  
 

(2) Si fshetësi llogaritet çdo dokument ose 
e dhënë që do të shënohet me shenjën 
,,Sekret “ ( e besueshme ) nga ana e 
parashtruesit. 
 

(3)Aëtari i Këshillit në përputhje me ligjin 
është përgjegjës për cënimin e fshetësisë. 
 

(4)Mënyra , përdorimi dhe rruajtja e 
materialeve , të cilat llogariten sit ë 
besueshme përcaktohen me akt të Këshillit. 

  
 

  
 

7. Prestanok i odzemawe na  mandatot 7. Ndërprerja  dhe marrja e mandatit 
  

^len 30 Neni 30 

(1) Na ~len na Sovetot mu prestanuva 
mandatot vo slu~aite utvrdeni so zakon. 

(1)Anëtarit të Këshillit i ndërpritet mandati në 
rastet e përcaktuara me ligj. 
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^len 31 Neni 31 

(1) ^lenot na Sovetot mo`e da podnese 
ostavka pismeno do pretsedatelot na Sovetot,  
ili usno na sednica na Sovetot i istata treba 
da ja obrazlo`i. 
 

(2) Sovetot bez rasprava go konstatira 
prestanokot na mandatot poradi podnesena 
ostavka. 
 

(3) Mandatot poradi podnesena  ostavka 
prestanuva so denot na podnesuvaweto na 
ostavkata.  
 

(4) Ostavkata mo`e da se povle~e do 
po~etokot na sednicata na koja se konstatira 
prestanokot na mandatot.  

(1)Anëtari i Këshillit mund të paraqesë 
dorëheqje me shkrim, te kryetari i Këshillit 
ose gojarisht në seancën e Këshillit dhe të  
njejtën duhet ta arsyetojë. 
 

(2)Këshilli pa debat e konstaton ndërprerjen e 
mandatit për shkak të dorëheqjes së bërë.  

 
(3)Mandati ndërpritet për shkak të 
dorëheqjes së paraqitur nga dita e paraqitjes 
së saj. 

 
(4)Dorëheqja mund të tërhiqet deri në fillim të 
seancës, në të cilën konstatohet pushimi i 
mandatit. 
 

 
  

^len 32 Neni 32 

(1) Ako ~len na Sovetot za krivi~no delo so 
pravosilna presuda e osuden na kazna zatvor 
od nad [est meseci, za toa vedna[  vo pismena 
forma se izvestuva pretsedatelot na Sovetot. 
  
(2) Izvestuvaweto od stav 1 na ovoj ~len mo`e 
da go podnese sudot koj ja izrekol kaznata, 
politi~ka partija i sekoj gra\anin. 
 
 
(3) Ako ~len na Sovetot poradi boleduvawe 
podolgo od edna godina ne mo`e da ja izvr[uva 
funkcijata, dol`en e za toa da go izvesti 
pretsedatelot na Sovetot.  
 
(4) Pretsedatelot na Sovetot izvestuvaweto 
od stav 1 i 2 od ovoj ~len  go dostavuva do 
~lenovite na Sovetot i Komisijata za 
mandatni pra[awa, izbori i imenuvawa koja 
za toa na pravata naredna sednica podnesuva 
informacija do Sovetot.  
 

(5) Sovetot bez rasprava go konstatira 
prestanokot na mandatot poradi ispolnuvawe 
na eden od uslovite utvrdeni so zakon. 

(1)Nëse anëtari i Këshillit dënohet me 
aktgjykim të formës së prerë për vepër penale 
më tepër se gjashtë muaj heqje lirie, me këtë 
akt menjëherë, në formë  të shkruar njoftohet 
Kryetari i  Këshillit. 
 

(2)Informimin në bazë të paragrafit 1 të këtij 
neni, mund ta bëjë gjykata e cila e ka 
shqiptuar dënimin, partia politike ose çdo 
qytetarë. 
 
(3)Nëse anëtari i Këshillit për shkaqe 
shëndetësore më shumë se një vit nuk mund 
ta kryej funksionin, është i detyruar për këtë 
ta informojë kryetarin e Këshillit. 
 

(4)Kryetari i Këshillit në bazë të paragrafit 1 
dhe 2 të këtij neni , raportin ua dorëzon 
anëtarëve të Këshillit dhe Komisionit për 
çështje mandatore, zgjedhje dhe emërime, i 
cili për këtë i paraqet informatë Këshillit në 
seancën e parë të ardhshme. 
 

(5)Këshilli pa diskutim e konstaton 
ndërprerjen e mandatit për shkak të 
plotësimit të njërit nga kushtet e përcaktuara 
me ligj. 
 
 

  

^len 33 Neni 33 

(1) Na~lenot na Sovetot mo`e da mu se  odzeme 
mandatot ako ednopodrugo ne prisustvuva 
(neopravdano) na tri sednici na Sovetot. 
 

 

 

 

 

(1)Anëtarit të Këshillit  mund t'i merret 
mandati nëse ai nuk merr pjesë në 3 seancat 
e njëpasnjëshme (pa arsye) të Këshillit. 
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(2) Pretsedatelot na Sovetot, vrz osnova na 
evidencijata [to se vodi za prisustvo na 
~lenovite na Sovetot na sednicata, ja 
izvestuva Komisijata za mandatni pra[awa, 
izbori i imenuvawe deka oddelen ~len na 
Sovetot neopravdano otsustvuval od 
sednicite na Sovetot tri pati ednopodrugo, a 
Komisijata po razgleduvawe na izvestieto, mu  
predlaga na  Sovetot  odzemawe na mandatot.
   
 

(3) Po predlogot od stav 2 na ovoj ~len 
Sovetot vodi pretres. 
  
 

(4) Sovetot so mnozinstvo glasovi od 
vkupniot broj ~lenovi go utvrduva 
odzemaweto na mandatot , a zamenata na 
~lenot na sovetot se vr[i  soglasno Zakonot . 

(2)Kryetari i Këshillit në  bazë të evidencës që 
mbahet për prezencën e anëtarëve të Këshillit 
në seancë, e informon Komisionin për çështje 
mandatore, zgjedhje dhe emërime se ndonjëri 
prej anëtarëve të Këshillit pa arsye ka 
munguar në seancat e këshillit tre herë 
rradhazi, dhe pas shqyrtimit të raportit, 
Komisioni i propozon Këshillit marrjen e 
mandatit.  
 

 

(3)Pas propozimit në bazë të paragrafit 2 të 
këtij neni Këshilli zhvillon diskutim. 
 

 

 

(4)Këshilli me shumicë të votave nga numri i 
përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit, 
përcakton marrjen e mandatit , kurse 
zëvendësimi i anëtarëve të Këshillit bëhet 
sipas Ligjit. 

  

 

 

IV. PRAVA I DOL@NOSTI NA 
       PRETSEDATELOT  NA SOVETOT 

 
IV.TË DREJTAT DHE OBLIGIMET 
      E KRYETARIT TË KËSHILLIT 

 

 

^len 34 Neni 34 

(1) Pretsedatelot na Sovetot: 
- gi svikuva sednicite na Sovetot; 
- ja otvara, rakovodi i zaklu~uva sednicata; 
- gi otvara, vodi i za klu~uva raspravite na   
  sednicata na Sovetot; 
- go odr`uva redot na sednicata; 
- gi najavuva diskutantite; 
- gi stava pra[awata i predlozite na glasawe; 
- gi oglastuva rezultatite od glasaweto; 

(1)Kryetari i Këshillit: 
-  i thërret seancat e Këshillit;  
- e hap, udhëheq dhe e mbyll seancën; 
- i hap, udhëheq dhe përmbyll debatet në 
seancat e Këshillit; 
-  mban rregull në seancë, 
- i paralajmëron diskutuesit; 
- i hudh në votim pyetjet dhe propozimet; 
- i shpall rezultatet e votimit; 

- se gri`i za organizacijata i rabotata na  
  Sovetot; 
-se gri`i za primena i po~ituvawe na 
Delovnikot na Sovetot i dava pojasnuvawe vo 
vrska so  negovata primena; 
- se gri`i za ostvaruvawe na pravata na 
~lenovite na Sovetot i za obezbeduvawe 
uslovi  za nivna   rabota i informirawe; 
- se gri`i za sproveduvawe na na~eloto za 
javnost  vo rabotata na Sovetot; 
- gi potpi[uva aktite na Sovetot i gi 
dostavuva  na gradona~alnikot na op[tinata 
zaradi nivno  objavuvawe; 
- vr[i i drugi raboti utvrdeni so Statutot na    
  op[tinata i ovoj Delovnik.  

- Kujdeset për organizimin dhe punën e 
Këshillit; 
- Kujdeset për zbatimin dhe respektimin  
   e Rregullores së Këshillit dhe jep sqarime 
lidhur  me zbatimin e saj; 
- Kujdeset për realizimin e të drejtave të 
anëtarëve të Këshillit dhe për sigurimin e 
kushteve për punë dhe informimin e tyre; 
- Kujdeset për zbatimin e parimit për punën 
publike të  Këshillit; 
- I nënshkruan aktet e Këshillit dhe ia 
dorëzon kryetarit të  komunës për shpalljen e 
tyre. 
- Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me 
Statutin e komunës dhe me këtë Rregullore. 
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V. POSEBNI ODREDBI  ZA IZBOR, 
     IMENUVAWE, OSTAVKA I 
     RAZRE{UVAWE 
 

 
 

1.Rabotni tela na sovetot  

V.DISPOZITA TË VEÇANTA PËR  
   ZGJEDHJE, EMËRIME, DORËHEQJE  
   DHE SHKARKIM 
 
 
 
1. Trupat punues të Këshillit 

  

^len 35 Neni 35 

(1) Postojanite rabotni tela na Sovetot 
(komisite), nivniot broj i sostav se utvrdeni 
so Statutot na op[tinata.  
 

(2) Povremenite rabotni tela se formirat so 
odluka na Sovetot so koja se utvrduva brojot, 
sostavot i nivnite zada~i.  

(1)Trupat e përhershme punuese të Këshillit 
(komisionet),  numri dhe përbërja e tyre janë 
përcaktuar me Statutin e komunës. 
 

(2)Trupat e përkohshme punuese formohen 
me vendim të Këshillit, me të cilin 
përcaktohet numri, përbërja dhe detyrat e 
tyre.  
   

  

^len 36 Neni 36 

(1) Pretsedatelot i ~lenovite na komisiite 
gi izbira Sovetot. 
 

(2) Predlogot za sostavot na komisijata  go 
utvrduva Komisijata za mandatni pra[awa, 
izbori i imenuvawa. 
(3)Predlogot za izbor sodr`i onolku 
kandidati kolku [to se izbiraat ~lenovi na 
komisijata.  
 

(4) Pretsedatelot i ~lenovite na komisijata 
se izbiraat so mnozinstvo glasovi od 
вкупниот број членови на Советот. 

(1)Kryetarin dhe anëtarët e komisionit  i 
zgjedh Këshilli. 
 

(2)Propozimin për përbërjen e komisionit e 
bën Komisioni për çështje mandatore, 
zgjedhje dhe emërime. 
 

(3)Propozimi për zgjedhje përmban aq 
kandidatë sa edhe zgjidhen anëtarë të trupit 
punues. 
 

(4)Kryetari dhe anëtarët e komisonit, zgjidhen 
me shumicë votash nga numri i përgjithshëm 
i anëtarëve të Këshillit 
 

 

 

2. Imenuvawe na rakovodni  organi  
    na javnite slu`bi, ustanovi i  
    pretprijatija [to gi osnova Sovetot 

 
 
2.Emërimi i organeve udhëheqëse të  
  shërbimeve publike, institucioneve  
  dhe ndërmarrjeve që i themelon 
Këshilli 
 

  

^len 37 Neni 37 

(1)^lenovite na upravnite odbori  na javnite 
slu`bi, ustanovi i pretprijatija [to gi 
osnova Sovetot gi imenuva Sovetot na 
op[tinata.  
 

(2) Predlogot za imenuvawe do Sovetot go 
podnesuva Komisijata za mandatni pra[awa, 
izbori i imenuvawa. 
 

(1)Anëtarët e Këshillave Drejtuese të 
shërbimeve publike, institucioneve dhe 
ndërmarrjeve që i themelon Këshilli, i emëron 
Këshilli i komunës. 
 

(2)Propozimin për emërim, deri te Këshilli e 
bënë Komisioni për çështje mandatore, 
zgjedhje dhe emërime. 
 
 
 

3. Imenuvaweto i razre[uvaweto  
     na lica so posebna odgovornost 
 

3.Emërimi dhe shkarkimi i personave  
  me përgjegjësi të veçantë 
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^len  38    Neni 38 

(1) Sovetot na op[tinata, na predlog na 
Gradona~alnikot, nazna~uva vnatre[ni 
revizori. 
 

(2) Vnatre[niot revizor e nezavisen i 
odgovoren pred gradona~alnikot i pred 
Sovetot. 
 

(3) Sovetot na op[tinata vr[i imenuvawa i na 
drugi  lica nositeli na funkcii soglasno 
zakonskite propisi. 

(1)Këshilli i komunës, me propozim të 
Kryetarit të komunës, përcakton revizorë të 
brendshëm. 
 

(2)Revizori i brendshëm është i pavarur dhe 
përgjegjës para kryetarit të komunës dhe 
para Këshillit. 
 

(3)Këshilli i komunës emëron edhe persona të 
tjerë bartës të funksioneve, në pajtueshmëri 
me dispozitat ligjore. 

 
  

5. Ostavka 5.Dorëheqja 

^len 39                                    Neni 39 

(1) Sekoj nositel na funkcija [to go izbira 
ili imenuva Sovetot ima pravo da podnese 
pismena ostavka ili pak usmena, koja ja 
obrazlo`uva na sednica na Sovetot.  
 

(2) Sovetot na prvata naredna sednica 
konstatira deka od denot na podnesuvaweto na 
ostavkata na nositelot na funkcijata mu 
prestanuva mandatot. 

 (1)Secili bartës i funksionit që zgjidhet ose 
emërohet nga Këshilli, ka të drejtë të japë 
dorëheqje me shkrim ose me gojë, të cilën e 
arsyeton në seancën Këshillit. 
 

(2)Këshilli në seancën e parë të ardhshme 
konstaton se nga dita e paraqitjes së 
dorëheqjes së bartësit të  funksionit, i pushon 
mandati. 
 

  

^len 40 Neni 40 

(1) Odredbite na ovoj  Delovnik [to se 
odnesuvaat na postapkata za izbor odnosno 
imenuvawa, soodvetno se primenuvaat i na 
postapkata za razre[uvawe, dokolku poinaku 
ne e utvrdeno so Zakonot, Statutot i ovoj 
Delovnik.  

(1)Dispozitat e kësaj Rregulloreje sa i përket 
procedurës për zgjedhje, përkatësisht 
emërim, në mënyrë adekuate, zbatohen edhe 
në procedurën për shkarkim, nëse nuk është 
përcaktuar ndryshe me Ligj, Statut dhe me 
këtë Rregullore. 
 

  

VI. SEDNICA NA SOVET VI.SEANCA E KËSHILLIT 

  

1. Svikuvawe na sednica i predlagawe na 
dneven red 

1.Konvokimi i  seancës dhe propozimi  
    i rendit të ditës 

  

^len 41 Neni 41 

(1) Sednicata na Sovetot ja svikuva 
pretsedatelot na Sovetot po svoja 
inicijativa.  
(2) Pretsedatelot na Sovetot svikuva sednica 
i na barawe na gradona~alnikot ili na 
barawe  od najmalku 1/4 od ~lenovite na 
Sovetot, najdocna vo rok od 15 dena od denot 
na podnesuvaweto na baraweto.  
 

(3) Dokolku vo rok od 15 dena od denot na 
podnesuvaweto na predlogot pretsedatelot na 
Sovetot ne ja svika sednicata, ~lenovite na 
Sovetot sami se sostanuvaat i izbiraat 
pretsedatel za taa sednica. 
 

(1)Seancën e Këshillit e konvokon kryetari i 
Këshillit me vetëiniciativë. 
 

(2)Kryetari i Këshillit konvokon seancë edhe 
me kërkesë të kryetarit ose me kërkesë të së 
paku 1/4 së anëtarëve të Këshillit, më së voni 
në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të 
kërkesës. 
 

(3)Nëse në afat prej 15 ditësh nga dita e 
parashtrimit të propozimit, kryetari i Këshillit 
nuk e konvokon seancën, atëherë anëtarët e 
Këshillit mblidhen vetë dhe zgjedhin kryetar 
për atë seancë. 
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(4) Pokanata za svikuvawe na sednica na 
Sovetot so predlogot za dneven red i 
materijalite po pra[awata [to se predagaat 
za dnevniot red im se dostavuvaat na 
~lenovite na Sovetot 7 dena pred denot 
opredelen za odr`uvawe na sednicata.  
 

(5) Vo slu~aj na spr~enost ili otsutnost na 
pretsedatelot, po negovo ovlastuvawe, 
sednicata na Soveot ]e ja svika drug ~len na 
Sovetot. 
 

(6)Sednicata na Sovetot se odr`uva vo 
vremeto [to ]e go opredeli pretsedatelot na 
Sovetot. 

(4) Ftesa për konvokimin e mbledhjes me 
propozimin e rendit të ditës dhe materialet 
lidhur me çështjet që propozohen për rendin 
e ditës, u dorëzohen anëtarëve të këshillit 7 
ditë para ditës së caktuar për mbajtjen e 
seancës. 
 

(5)Në rast të mospjesëmarrjes, përkatësisht 
mungesës së kryetarit të Këshillit, me 
autorizimin e tij, seancën e konvokon ndonjë  
anëtar tjetër  i Këshillit. 
 

(6)Seanca e Këshillit mbahet në kohën, që do 
ta caktojë kryetari i Këshillit. 
 
 

  

^len 42 Neni 42 

(1)Dnevniot red za sednicata na Sovetot go 
predlaga pretsedatelot  na Sovetot, a go 
usvojuva Sovetot na po~etokot na sednicata.  
 

(2)Vo predlgogot na dneviot red 
pretsedatelot na Sovetot gi vklu~uva site 
pra[awa koi do denot na odr`uvaweto na 
sednicata se dostaveni do Sovetot od strana 
na ovlastenite predlaga~i.  
 

(3)Ako vo predlogot na dnevniot red 
pretsedatelot na Sovetot ne go vnel 
pra[aweto [to go predlo`il predlaga~ot, 
pretsedatelot e dol`en da gi iznese 
pri~inite za toa. 
 

(4)Ako predlaga~ot ostane pri predlogot od 
stav 3 na ovol ~len, za predlogot  odlu~uva 
Sovetot so mnozinstvo Советот со мнозинство 

гласови од присутните членови.  

(1)Rendin e ditës për seancën e Këshillit e 
propozon kryetari i Këshillit, kurse e miraton 
Këshilli në fillim të seancës. 
 

(2)Në propozimin për rendin e ditës, kryetari i 
Këshillit i inkorporon të gjitha çështjet, të 
cilat deri në ditën e mbajtjes së seancës i janë 
dorëzuar Këshillit nga ana e propozuesve të 
autorizuar. 
 

(3)Nëse në propozimin për rendin e ditës, 
kryetari i Këshillit nuk e ka inkorporuar 
çështjen që e ka inicuar propozuesi, kryetari 
është i obliguar t'i paraqesë shkaqet për këtë. 

 
(4)Nëse propozuesi mbetet në propozimin e tij 
nga paragrafi 3 i këtij neni, për propozimin 
vendos Këshilli me shumicë votash nga 
anëtarët e pranishëm. 

  

^len 43 Neni 43 

(1)^enovite na Sovetot i gradona~alnikot na 
op[tinata mo`at i po svikuvaweto na 
sednicata, kako i na samata sednica da 
predlo`at vo dnevniot red da se vnese 
odredeno pra[awe dokolku toa pra[awe e od 
iten karakter i dokolku vo pismena forma se 
obrazlo`i itnosta. 
(2)Na sednicata najnapred se konstatira 
itnosta bez pretres.   

(1)Anëtarët e Këshillit dhe kryetari i Komunës 
edhe pas konvokimit të seancës, si edhe gjatë 
zhvillimit të seancës, mund të propozojnë që 
në rendin e ditës të vihen çështje të caktuara 
nëse janë me karakter urgjent dhe nëse në 
formë të shkruar arsyetohet urgjenca. 
 

(2)Në seancë së pari konstatohet për çështjen 
urgjente pa diksutim. 
 
 

  

2. Pretsedavawe so sednicata 2.Kryesimi i séances 
  

^len 44 Neni 44 

(1)So sednicata na Sovetot pretsedava 
pretsedatelot na Sovetot. 
 

(1)Me  seancën e Këshillit kryeson kryetari i 
Këshillit. 
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(2)Sovetot mo`e da raboti ako na sednicata 
prisustvuvaat mnozinstovo od vkupniot broj 
~lenovi na Sovetot. 
 

(3)Vo slu~aj na spre~enost ili otsustnost na 
pretsedatelot na Sovetot otkako e sednicata 
svikana, Sovetot najprvin odlu~uva dali 
sednicata ]e se odr`i. 
 

(4) Dokolku Sovetot odlu~i sednicata da se 
odr`i i koj ke pretedava so istata. 
 
(5) Za prethodnoto se odlu~uva so mnozinstvo 
glasovi od prisutnite~lenonvi na Sovetot.  

(2)Këshilli mund të punojë nëse në seancë 
janë prezentë shumica nga numri i 
përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit. 
 

(3)Në rast pengimi ose mungese të kryetarit 
të Këshillit, pasi që seanca është e 
konvokuar, Këshilli së pari vendos se a do të 
mbahet seanca. 
 

(4)Nëse Këshilli vendos që seanca të mbahet, 
atëherë  vendos  se  kush do të kryesojë me 
të. 
 

(5)Për këtë vendoset  me shumicë votash nga 
anëtarët e pranishëm të Këshillit.  
 

 

 
 

3. Prisustvo i u~estvo vo  
     rabotata na sednicata 

3.Prania dhe pjesëmarrja në  
  punën e séances 

  

 

^len 45 Neni 45 

(1)Pretsedatelot mo`e da pokani na 
sednicata na Sovetot da prisustvuvaat i  
u~estvuvaat vo rabotata i pretstavnici na 
podra~nite edinici na minsiterstvata i na 
drugite organi na dr`avnata uprava, javni 
slu`bi, ustanovi i pretprijatija i drugi 
organi i organizacii,  koga na istata se 
razgleduvaat pra[awa врзани за нивната 

nadle`nost.  
 

(2)Pretsedatelot na Sovetot gi izvestuva 
~lenovite na Sovetot za pokanetite koi 
prisustvuvaat na sednicata.  

(1)Kryetari mund të ftojë në seancën e 
Këshillit të jenë të pranishëm dhe të marrin 
pjesë në punën e saj edhe përfaqësues të 
njësive rajonale të ministrive dhe të organeve 
të tjera të administratës shtetërore, 
shërbimeve publike, institucioneve dhe 
ndërmarrjeve si dhe organe e organizata të 
tjera, atëherë kur në seancë shqyrtohen 
çështje që janë në kompetencë të tyre. 
 

(2)Kryetari i Këshillit i informon anëtarët e 
Këshillit me të ftuarit që marrin pjesë në 
seancën e Këshillit. 
 

  

4. Tek na sednica 4.Rrjedha e séances 
  

^len 46 Neni 46 

(1)Sednicata ja otvora i so nea rakovodi 
pretsedatelot na Sovetot. 
 

(2)Sovetot mo`e da raboti ako na sednicata 
prisustvuvaat mnozinstvoto od vkupniot broj 
~lenovi na Sovetot.  
(3)Ako se utvrdi deka nema potrebno 
mnozinstvo za rabota, pretsedatelot na 
Sovetot ]e ja odlo`i sednicata i vedna[ ]e go 
opredeli  denot i ~asot na nejzinoto 
odr`uvawe.  

(1)Seancën e hap dhe me te udhëheq kryetari  
i Këshillit. 
 

(2)Këshilli mundë të punojë nëse në seancë 
janë të pranishëm shumica nga numri i 
përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit. 
 

(3)Nëse vërtetohet se nuk ka shumicë të 
nevojshme për punë, kryetari i Këshillit do ta 
shtyjë seancën dhe menjëherë do ta caktojë  
ditën dhe orën e mbajtjes së saj. 

  

^len 47 Neni 47 
  

(1)Pred utvrduvaweto na dnevniot red se 
usvojuva zapisnikot od prethodnata sednica. 
 

  

(1)Para caktimit të rendit të ditës, miratohet 
procesverbali i seancës së kaluar. 
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(2)^lenot na Sovetot mo`e da stavi 
zabele[ki na zapisnikot i da bara истите да 

се внесат во записникот од седницата za koja se 
usvojuva записникот. 
  

(3)Osnovanosta na zabele[kite na zapisnikot 
se konstatira na sednicata bez pretres. 
 

(4)Ako zabele[kata se usvoi, vo zapisnikot 
]e se vnesat baranite izmeni. 

(2)Anëtari i Këshillit mundë të bëjë vërejtje në  
procesverbal dhe të kërkojë  të njëjtat të 
barten në procesverbalin e seancës, për të 
cilën  miratohet procesverbali. 
 

(3)Për arsyeshmërinë e vërejtjeve në 
procesverbal vendoset në seancë pa debat. 
 

(4)Nëse vërejtja pranohet, atëherë në 
procesverbal do të inkorporohen ndryshimet 
e kërkuara. 
 
 

  

^len 48 Neni 48 

(1)Pretresot po pra[awata od dnevniot red 
se vr[i spored utvrdeniot redosled na 
dnevniot red.  
 

(2)Vo tekot na sednicata, Sovetot mo`e da 
odlu~i da se izvr[at izmeni vo redosledot na 
pretresot po oddelni pra[awa od dnevniot 
red.  
(3)Sovetot mo`e da odlu~i da se vodi 
edinstven pretres za pra[awa koi se 
me\usebno povrzani. 

(1)Shqyrtimi mbi çështjet e rendit të ditës 
bëhet sipas rradhitjes së përcaktuar të rendit 
të ditës. 
 

(2)Gjatë seancës, Këshilli mund të vendos të 
bëhen ndryshime në rradhitjen e shqyrtimit 
për çështje të veçanta të rendit të ditës. 

 
(3)Këshilli mundë të vendosë të zhvillojë  një 
shqyrtim për çështje të lidhura reciprokisht. 
 
 

  

^len 49 Neni 49 

(1)Na po~etokot na pretresot po sekoe 
pra[awe od dnevniot red, ovlasteniot 
predlaga~ odnosno negov pretstavnik mo`e da 
dade dopolnitelni obrazlo`enija ili 
pojasnuvawa. 
(2)Dopolnitelnite obrazlo`enija ili 
pojasnuva wa mo`e da traat od 3 do 5 minuti. 

(1)Në fillim të shqyrtimit, për çdo çështje të 
rendit të ditës, propozuesi i autorizuar, 
përkatësisht përfaqësuesi i tij, mundë të japë 
arsyetime ose sqarime plotësuese. 

 
(2)Arsyetimet ose sqarimet plotësuese mundë 
të zgjasin nga 3 deri 5 min. 
 

  

^len 50 Neni 50 

(1)Pretresot po oddelno pra[awe trae 
dodeka po nego ima prijaveno u~esnici za 
zbor.  
 

(2)Sovetot pretresot po sekoe pra[awe od 
dnevniot red go zavr[uva so donesuvawe na 
soodveten  akt odnosno so zaklu~ok.  

(1)Shqyrtimi për çështje të caktuar zgjatë 
derisa për atë çështje janë paraqitur 
pjesëmarrës për diskutim. 
 

(2) Shqyrtimin për secilën çështje të rendit të 
ditës Këshilli e përfundon me miratimin e një 
akti përkatës, përkatësisht me konkluzion. 
 
 

  

5. Prekin na sednica 5.Ndërprerja e séances 
  

^len 51 Neni 51 

(1)Pretsedatelot na Sovetot ja prekinuva 
sednicata na Sovetot zaradi nemawe na 
mnozinstvo potrebno za rabota i zaradi 
naru[uvawe na redot vo salata kade [to se 
odr`uva sednicata. 

(1)Kryetari i Këshillit e ndërpret seancën e 
Këshillit për shkak të mungesës së shumicës 
së nevojshme për punë dhe për shkak të 
prishjes së rendit në sallë ku mbahet seanca. 
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(2)Pretsedatelot na Sovetot ja prekinuva 
sednicata i koga toa ke go pobaraat  najmalku 
5 ~lena na Sovetot ili ako nekoja od 
sovetni~kite grupi pobara dopolnitelni 
konsultacii.  
(3)Vremeto za prodol`uvawe na prekinatata 
sednica go opredeluva pretsedatelot na 
Sovetot.  

(2)Kryetari  i Këshillit e ndërpret seancën 
edhe nëse atë e kërkojnë së paku 5 anëtarë të 
Këshillit, ose nëse ndonjëra nga grupet e 
këshilltarëve kërkon konsultime plotësuese. 

 
(3)Kohën për vazhdimin e seancës së 
ndërprerë e cakton kryetari i Këshillit. 
 
 

  

6. Pravo na zbor 6.E drejta e  fjalës 
 
 

^len 52 Neni 52 

(1)Na sednicata na Sovetot sekoj koj saka da 
u~estvuva vo pretresot po pra[awata ili na 
drug na~in da u~estvuva vo rabotata na 
sednicata, bara i dobiva zbor od 
pretsedatelot na Sovetot.  
 

(2)Pretsedatelot na Sovetot na ~lenovite na 
Sovetot im dava zbor spored redosledot na 
nivnoto prijavuvawe. Govornikot koj saka da 
govori po vtor pat mo`e da dobie zbor po 
iscrpuvaweto na listata na prijavenite 
kandidati.  
 
(3)Sovetot mo`e da odlu~i po odredeni to~ki 
od dnevniot red vremetraeweto na govorot da 
go ograni~i.  

(1)Në seancën e Këshillit, çdonjëri që 
dëshironë të merr pjesë në shqyrtimin e 
çështjeve ose në mënyrë tjetër të merr pjesë 
në punën e seancës, kërkon dhe merr fjalë 
nga kryetari i Këshilit. 
 

(2)Kryetari i Këshillit, anëtarëve të Këshillit 
ua jep fjalën sipas radhës së paraqitjes së 
tyre. Diskutuesi, i cili dëshiron të flasë për 
herë të dytë,  ka mundësi të merr fjalë pas 
përfundimit të listës së kandidatëve të 
paraqitur. 
 

(3)Këshilli mundë të vendosë për disa pika të 
caktuara të rendit të ditës që kohëzgjatja e 
diskutimit të kufizohet. 
 
 

  

^len 53 Neni 53 

(1)Govornikot mo`e da diskutira samo po 
pra[awe [to e na dneven red. 
  

(2)Ako govornikot se oddale~i od pra[aweto 
[to e na dneven red, pretsedatelot na Sovetot 
]e go opomene. Ako govornikot i po 
povtornata opomena ne se pridr`uva za 
dnevniot red, pretsedatelot mu go odzema 
zborot. 

(1)Folësi mund të diskutojë vetëm rreth 
çështjeve që janë në rend dite. 
 

(2)Nëse diskutuesi largohet nga çështja që 
është në rend dite, kryetari i Këshillit ia 
tërheq vërejtjen. Nëse diskutuesi edhe pas 
vërejtjes së përsëritur nuk i përmbahet rendit 
të ditës, kryetari i Këshillit ia merr fjalën. 
 

  

^len 54 Neni 54 

(1)^lenot na Sovetot ima pravo na replika 
dokolku vo ne~ija diskusija bide poimeni~no 
spomenato  negovoto ime ili imeto na 
sovetni~kata grupa na koja i pripa\a.  
 

(2)Replikata mo`e da trae najmnogu 3 minuti 
i po isto pra[awe mo`e da replicira samo 
dvapati. 

(1)Anëtari i Këshillit ka të drejtë në replikë 
nëse në diskutimin e ndonjërit  përmendet 
emri i tij  ose  emri i grupit të këshilltarëve të 
cilit i takon. 
 

(2)Replika mund të zgjasë më së shumti 3 
minuta, kurse për çështje të njëjtë mundë të  
replikohet vetëm dy herë. 
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7. Proceduralni predlozi 7.Propozime procedural 
  

 

^len 55 Neni 55 

(1)^lenot na Sovetot ima prioritetno pravo 
na govor dokolku pobara dozvola za:  
- predlagawe na prethodno pra[awe ili         
  uka`uvawe na sporen predlog; 
- da predlo`i odlagawe na raspravata; 
- da predlo`i zaklu~uvwe na raspravata; 
- da bara da mu se vrati predlagaweto  
povtorno na komisiite. 

(1)Anëtari i Këshillit ka të drejtë prioritare në 
fjalim  nëse kërkon leje: 

- për propozim të çështjeve paraprake ose 
paralajmërim të propozimit  kontestues; 
- të kërkojë shtyerje të shqyrtimit; 
- të propozojë përfundim të shqyrtimit; 
- të kërkojë t'u kthehen përsëri propozimet e 
komisioneve. 
 

 

 

(2)Nitu eden od ovie proceduralni predlozi 
ne smee dvapati da bide predlo`en na  edna 
ista rasprava.  
 

(3)Predlozite od stav 1 ]e imaat prioritetno 
zna~ewe vo odnos na glavnite pra[awa za koi 
raspravata ]e bide prekinata.  
 
(4)Vo vrska so predlozite od stav 1 svoe 
mislewe mo`at da dadat predlaga~ot i 
izvestuva~ot ili pretsedatelot na rabotnata 
grupa po ~ij predlog se vodi raspravta. 

(2)Asnjëri nga këto propozime procedurale 
nuk mundet që dy herë të propozohet në të 
njëjtin debat. 
 

(3)Propozimet në bazë të paragrafit 1 të këtij 

neni, do të kenë rëndësi prioritare sa u përket 
çështjeve kryesore për të cilat shqyrtimi do të 
ndërpritet. 
 

(4)Lidhur me propozimet në bazë të paragrafit 
1 të këtij neni, mendimin e tyre mundë ta 
paraqesin propozuesi dhe raportuesi ose 
kryetari i grupit punues, me propozimin e të 
cilit bëhet shqyrtimi. 
 

  

8. Odr`uvawe na redot 8.Mbajtja e rendit 
  

^len 56    Neni 56 

(1)Za odr`uvawe na redot na sednicata se 
gri`i Pretsedatelot na Sovetot. 
 

(2)Pretsedatelot na Sovetot ]e go opomene 
~lenot na Sovetot ako so svoeto odnesuvawe, 
so zemawe na zbor koga pretsedatelot na 
Sovetot ne mu go odobril, so upa\awe vo zbor 
na govornik ili so sli~na postapka go 
naru[uva redot na sednicata. 
  

(3)^lenot na Sovetot koj i pokraj opomenata 
odnosno odzemeniot zbor, продолжува да go 
naru[uva redot na sednicata ili upotrebuva 
izrazi so koj go navreduva dostoinstvoto na 
Sovetot, mo`e da bide otstranet od 
sednicata.  
(4)^lenot na Sovetot koj  e otstranet od 
sednicata dol`en e vedna[ da ja napu[ti 
salata vo koja se odr`uva sednicata, a ako 
Pretsedatelot na Sovetot ne mo`e da go 
odr`uva  redot na sednicata, ]e odredi краток 

prekin na sednicata. 

(1)Për mbajtjen e rendit në seancë kujdeset 
Kryetari i Këshillit. 
 

(2)Kryetari i Këshillit ia tërheq vërejtjen 
anëtarit të Këshillit,  nëse ai me sjelljen e tij, 
me marrjen e fjalës kur kryetari i Këshillit 
këtë nuk ia ka mundësuar, me ndërhyrje në 
fjalë të diskutuesit ose me sjellje të ngjashme, 
e prish rendin e seancës. 
 

(3)Anëtari i Këshillit, i cili edhe përpos 
vërejtjes, përkatësisht fjalës së marrë, 
vazhdon ta prishë rendin  në seancë ose 
përdorë shprehje me të cilat e fyen dinjitetin e 
Këshillit, mundë  të përjashtohet nga seanca. 

 
(4)Anëtari i Këshillit, i cili është i larguar nga  
seanca është i obliguar që menjëherë ta 
lëshoj sallën në të cilën mbahet seanca, 
ndërsa,  po qe se Kryetari i Këshillit nuk ka 
mundësi të mbajë rregull në seancë, do të 
caktojë ndërprerje të shkurtër të sajë. 
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9. Odlu~uvawe 9.Vendosja 
  

^len 57    Neni 57 

(1)Sovetot odlu~uva so mnozinstvo na glasovi 
od prisutnite ~lenovi na Sovetot, a najmalku 
so 1/3 od vkupniot broj na ~lenovi na Sovetot. 
  
(2)Statutot, Buxetot na op[tinata, 
zavr[nata smetka na buxetot , Delovnikot za 
rabota i odlukite za usvojuvawe na 
urbanisti~kite planovi se donesuvaat so 
mnozinstvo na glasovi od vkupniot broj na 
~lenovi na Sovetot.  
 

(3)Propisite koi se odnesuvaat na kulturata, 
upotrebata na jazicite i pismata na koi 
zboruvaat pomalku od 20% od gra\anite vo 
op[tinata, utvrduvaweto i upotrebata na 
grbot i znameto na op[tinata, se usvojuvat so 
mnozinstvo glasovi od prisutnite ~lenovi na 
Sovetot, pri [to mora da ima mnozinstvo 
glasovi od prisutnite ~lenovi na Sovetot koi 
pripa\aat na zaednicite  koi ne se mnozinsko 
naselenie vo op[tinata. 

(1)Këshilli vendos me shumicë votash nga 
anëtarët e pranishëm të Këshillit, së paku me 
1/3 e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të 
Këshillit. 
 

(2)Statuti, Buxheti i komunës, llogaria 
përfundimtare e buxhetit, Rregullorja e punës 
dhe vendimet për miratimin e  planeve 
urbanistike, miratohen me shumicë votash 
nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të 
Këshillit. 
 

(3)Dispozitat që kanë të bëjnë me kulturën, 
përdorimin e gjuhëve dhe shkrimet në të cilat 
flasin më pak se 20% e qytetarëve të 
komunës, përcaktimi dhe përdorimi i stemës 
dhe flamurit të komunës, miratohen me 
shumicë votash, të anëtarëve të pranishëm të 
Këshillit, me çrast patjetër duhet të ketë 
shumicë votash të anëtarëve të pranishëm të 
Këshillit, të cilët i takojnë bashkësive, që nuk 
përbëjnë shumicën e popullatës së komunës. 

  

^len  58    Neni  58 

(1)Glasaweto na sednicite na Sovetot po 
pravilo e javno, dokolku Sovetot ne odlu~i 
toa da bide tajno. 
 
 
(2)Javnoto glasawe se vr[i so krevawe na 
raka. 
(3)Glasaweto mo`e da se vr[i i so 
poimeni~no izjasnuvawe.  
 

(4)Poimeni~noto izjasnuvawe mo`e da se 
vr[i koga toa ]e go pobara 1 ~len na Sovetot 
so poddr[ka na 4 drugi ~lenovi.   
 
(5)Poimeni~noto glasawe se vr[i so 
izjasnuvawe na sekoj prozvan ~len na Sovetot 
so ,,za” ili ,,protiv” predlogot ili so 
,,vozdr`uvawe” od glasaweto. 
 

(6)Prozivaweto go vr[i odgovorniot za 
sednicite na Sovetot od op[tinskata 
adminstracija. 
 

(7)Za vreme na poimeni~noto izjasnuvawe 
zabraneto e vleguvawe ili izleguvawe od 
salata. Pretsedatelot na Sovetot e dol`en 
pred po~etokot na poimeni~noto izjasnuvawe 
da gi povika ~lenovite na Sovetot koi  vo 
momentot se izlezeni od salata kade [to se 
odr`uva sednicata. 

(1)Votimi në seancë të Këshillit, sipas 
rregullës është publik, nëse Këshilli nuk 
vendos  që votimi të bëhet në mënyrë të 
fshehtë.  
 

 

(2)Votimi i hapur bëhet me ngritjen e dorës. 
 

 

(3)Votimi mundë të bëhet edhe me deklarim 
individual. 
 

4)Deklarimi individual mundë të bëhet 
atëherë kur këtë do ta kërkojë një anëtar i 
Këshillit me mbështetjen e katër anëtarëve  
tjerë të Këshillit. 
 

(5)Votimi individual bëhet me deklarimin e 
çdo anëtari të thirrur të Këshillit me "për" ose 
"kundër" propozimit ose me “përmbajtje” nga 
votimi. 
 

(6)Leximin e emrave e bën përgjegjësi i 
seancave të Këshillit në administratën 
komunale. 
 

(7)Gjatë kohës së deklarimit individual, 
ndalohet hyrja apo dalja nga salla. Kryetari i 
Këshillit është i obliguar  që para fillimit të 
deklarimit individual, t'i ftojë anëtarët e 
Këshillit, të cilët në atë moment gjenden 
jashtë sallës së seancës. 
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^len 59 Neni 59 

(1)Tajnoto glasawe se vr[i so glasa~ki 
liv~iwa.  
(2)Glasa~kite liv~iwa mora da bidat vo 
ednakva golemina i ista boja. 
(3)So tajnoto glasawe rakovodi 
pretsedatelot na Sovetot a mu pomaga 
odgovorniot za sednicite na Sovetot od 
op[tinskata adminstracija  
 

(4)Na sekoe glasa~ko liv~e se stava pe~at na 
Op[tinata.  

(1)Votimi i fshehtë bëhet me fletëvotime. 
 

(2)Fletëvotimet duhet patjetër të jenë të një 
madhësie dhe të një ngjyre. 
 

(3)Me votimin e fshehtë udhëheq Kryetari i 
Këshillit kurse i ndihmon përgjegjësi për 
seanca nga administrata komunale . 

 
(4)Secili fletëvotim vuloset me vulën e 
komunës. 

  

^len 60 Neni 60 

(1)Tajnoto glasawe se vr[i na toj na~in [to 
vo glasa~koto liv~e se naveduva predlogot ,, 
za” ili ,, protiv ”, a glasaweto se vr[i so 
zaokru`uvawe na eden od navedenite zborovi. 
  

(2)Vo glasa~koto liv~e za izbor odnosno 
imenuvawe na nositeli na funkcii se 
naveduva funkcijata za koja se vr[i izborot, 
imiwata i prezimiwata na kandidatite 
poedine~no spored azbu~niot red na nivnite 
prezimiwa.  
 

(3)Pred imeto i prezimeto na sekoj kandidat 
se stava reden broj  a ~lenovite na Sovetot 
glasaat na toj na~in [to go zaokru`uvaat 
redniot broj pred imeto i prezimeto na 
kandidatot.  
 

(4)Za neva`e~ko ]e se smeta glasa~koto liv~e 
na koe se zaokru`eni rednite broevi pred 
imiwata i prezimiwata na pove]e kandidati 
od brojot [to se izbira, nepotpolnoto 
glasa~ko liv~e, liv~eto na koe se vneseni 
novi imiwa i liv~eto od koe so sigurnost ne 
mo`e da se utvrdi za koj kandidat ~lenot na 
Sovetot glasal.  

(1)Votimi i fshehtë bëhet në atë mënyrë ku në 
fletëvotim theksohet propozimi "për" ose 
"kundër", kurse votimi bëhet me rrethimin e 
njërës nga fjalët e theksuara. 
 

(2)Në fletëvotimin për zgjedhjen, përkatësisht 
emërimin e bartësve të funksioneve, 
theksohet funksioni për të cilin bëhet 
zgjedhja, emrat dhe mbiemrat e kandidatëve 
veç e veç sipas radhës së alfabetit të 
mbiemrave të tyre. 
 

(3)Para emrit dhe mbiemrit të secilit kandidat 
vëhet numri rendor, kurse anëtarët e Këshillit 
votojnë në atë mënyrë që e rrethojnë numrin 
rendor para emrit dhe mbiemrit të kandidatit. 
 
 

(4)Fletëvotim i pavlefshëm konsiderohet 
rrethimi i numrave rendorë para emrave dhe 
mbiemrave të më shumë kandidatëve nga 
numri që zgjidhen, fletëvotimi i paplotësuar, 
fletëvotimi në të cilin janë shkruar emra të 
rinj dhe fletëvotimi në të cilin nuk mund të 
përcaktohet saktë për cilin kandidat ka 
votuar anëtari i Këshillit. 

  

10. Zapisnik 10.Procesverbali 
  

^len 61 Neni 61 

(1)Za rabotata na sednicata na Sovetot se 
vodi zapisnik.  
 

(2)Zapisnikot gi sodr`i osnovnite podatoci 
za rabota na sednicite, diskusiite, 
predlozite [to se podneseni i zaklu~ocite 
[to se usvoeni vo vrska so oddelnite 
pra[awa od dnevniot red.  
 

(3)^lenot na Sovetot koj go izdvoil svoeto 
mislewe mo`e da pobara vo zapisnikot da se 
vnesat bitnite delovi od negovoto mislewe. 
 

 

(1)Për punën e seancës së Këshillit mbahet 
procesverbal. 
 

(2)Procesverbali i përmban të dhënat 
themelore për punën e seancës,diskutimet, 
propozimet që janë dhënë dhe konkluzionet 
që janë miratuar, lidhur me çështjet e 
caktuara të rendit të ditës. 
 

(3)Anëtari i Këshillit, i cili e ka ndarë 
mendimin e vetë, mundë të kërkojë në 
procesverbal të shënohen pjesët e 
rëndësishme të mendimit të tij. 
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(4)Usvoeniot tekst na zapisnikot go 
potpi[uvaat pretsedatelot na Sovetot i 
zapisni~arot na Sovetot.                             

(4)Tekstin e miratuar të procesverbalit e 
nënshkruajnë kryetari i Këshillit dhe 
procesverbalisti. 
 
 

^len  62    Neni 62 

(1)Za sostavuvawe na zapisnikot i za ~uvawe 
na originalite na zapisnicite, se gri`i 
Sektorot za normativno pravni pra[awa 
odnosno odgovorniot za sednici od 
op[tinskata administracija.  

(1)Për hartimin e procesverbalit dhe ruajtjen e 
origjinalit të procesverbaleve, kujdeset 
Sektori për çështje normativo-juridike, 
përkatësisht përgjegjësi për seanca në 
administratën komunale. 
 

  

^len 63 Neni 63 

(1)Rabotata na sednicata na Sovetot se snima. (1)Puna e seancës së Këshillit inçizohet. 
  

 

 

VII. NA^IN NA RABOTA NA  
        KOMISIITE NA SOVETOT 

VII.MËNYRA E PUNËS SË  
     KOMISIONEVE  TË KËSHILLIT 

  

^len 64 Neni 64 

(1) Komisiite na Sovetot rabotat na sednici.  
 

(2)Sednicata na komisijata gi svikuva 
Pretsedatelot na komisijata.  
 

(3)Pretsedatelot na komisijata e dol`en da 
svika sednica доколку на дневен ред на седница 

на Советот има точка на дневен ред од областа за 

која е формирана комисијата, ako toa go pobara 
општинската администрација. 
 

(4)Ako pretsedatelot na komisijata ne svika 
sednica koga e dol`en toa da go stori , 
sednicata ]e ja svika pretsedatelot  na 
Sovetot или најмалку три члена на комисијата.. 
 

(5) Komisijata na prvata sednica, od redot na 
svoite ~lenovi opredeluva zamenik na 
Pretsedatelot koj go zamenuva pretsedatelot 
vo slu~aj na negova spre~enost ili otsutnost.  

(1)Komisionet e Këshillit punojnë në mbledhje. 
 

(2)Mbledhjen e komisionit i konvokon 
Kryetari i komisionit. 
 

(3)Kryetari i komisionit është i obliguar të 
konvokojë mbledhje nëse në rend dite të 
seancës së Këshillit ka pikë e cila është e asaj 
lëmie për të cilën është kompetent Komisioni, 
nëse atë e kërkon administrata komunale. 
 

(4)Nëse kryetari i komisionit nuk konvokon 
mbledhje kur këtë është i obliguar ta bëjë, 
atëherë mbledhje konvokon kryetari i 
Këshillit ose tre anëtarë të komisionit. 
 

(5)Komisioni nga radhët e anëtarëve të vet në 
mbledhjen e parë cakton zëvendëskryetar, i 
cili e zëvendëson Kryetarin në rast pengese 
ose mungese të tij. 
 

  

 

^len 65 Neni 65 

(1)Pokanata za sednica na komisijata  so 
predlogot na dneviot red i materijalite [to 
]e se razgleduvaat na sednicata se dostavuvaat 
najmalku 3 dena pred odr`uvaweto na 
sednicata. 
 

(2)Dnevniot red na sednicata na komisijata se 
utvrduva na po~etokot na sednicata. Vo 
dnevniot red mo`at da se vnesat i pra[awa 
[to na samata sednica ]e gi predlo`at 
~lenovite na komisijata. 
  
 

(1)Thirrja për mbledhje me propozimin e 
rendit të ditës dhe materialet e komisionit që 
do të shqyrtohen në mbledhje, dërgohen së 
paku 3 ditë para mbajtjes së seancës. 

 
(2)Rendi i ditës së mbledhjes së komisionit 
caktohet në fillim të seancës. Në rendin e 
ditës mund të vëhen çështje që në vetë 
mbledhjen do t'i propozojnë anëtarët e 
komisionit.  
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(3)Na sednicata mo`at da se pokanat da 
prisustvuvaat predlaga~ite na oddelni 
materijali, pretstavnici na podra~nite 
edinici na ministerstvata, drugi organi na 
dr`avnata uprava i drugite organi i 
organizacii koi mo`at da iznesat mislewa po 
pra[awata [to se razgleduvaat na sednicata.  

(3)Në mbledhje mundë të ftohen të marrin 
pjesë propozuesit e materialeve të caktuara, 
përfaqësues të njësive rajonale të ministrive, 
organe të tjera të administratës shtetërore 
dhe organeve të tjera dhe organizata, të cilat 
mundë të shfaqin mendime mbi çështjet që 
shqyrtohen në seancë. 
 

  

^len 66    Neni 66 

(1)Komisijata mo`e da odr`uva sednici i da 
pretresuva pra[awa od svojot delokrug ako na 
sednicata prisustvuvaat mnozinstvo od 
~lenovite na komisijata.  
 

(2)Komisijata zavzema stavovi po pra[awata 
so mnozinstvo glasovi od prisutnite ~lenovi. 
 

(3) Na sednica na komisijata zadol`itelno 
prisustvuva nadle`en slu`benik od 
op[tinskata administracija i pretstavnik 
na podnositelot na meterijalot. 
 

(4)Komisijata mo`e da odlu~i da odr`i 
sednica na koja ]e prisustvuvaat samo nejzini 
~lenovi. 
 

(5)Vo slu~ai koga se rapsrava za pra[awa od 
oblasta na odbranata i bezbednosta, 
komisijata so mnozinstvo na glasovi mo`e da 
odlu~i  da odr`i sednica bez prisustvo na 
javnosta. 

(1)Komisioni mundë të mbajë mbledhje dhe 
të diskutojë çështje nga fushëveprimi i vet, 
nëse në mbledhje marrin pjesë shumica e 
anëtarëve të Komisionit. 
 

(2)Komisioni merr qëndrime për çështjet me 
shumicë votash nga anëtarët e pranishëm. 
 

(3)Në mbledhje të komisionit obligohet të jetë 
prezent  nëpunësi kompetentë nga 
administrata komunale dhe perfaqësuesi i 
materijalit  të propozuar. 
 

(4)Komisioni mundë të vendosë të mbajë 
mbledhje, në të cilën do të marrin pjesë 
vetëm anëtarët e komisionit. 
 

(5)Në rastet kur debatohet për çështje nga 
sfera e mbrojtjes dhe sigurisë, komisoni me 
shumicë votash ka mundësi të vendosë të 
mbajë mbledhje pa praninë e publikut. 

  

^len 67    Neni 67 

(1)^lenot na komisijata ima pravo i 
dol`nost da prisustvuva na sednicata na  
komisijata i da u~estvuva vo rabotata i 
odlu~uvaweto. 
 

(2)Za prisustvoto na ~lenovite na  komisijata 
se vodi  evidencija.  
 

(3)^lenot na komisijata koj e spre~en da 
prisustuva na sednicata dol`en e za toa 
navreme da go izvesti pretsedatelot na 
komisijata. 

(1)Anëtari i komisionit ka të drejtë dhe ka për 
detyrë të merr pjesë në mbledhjen e 
komisionit dhe të merr pjesë në punë dhe në 
vendosje. 
 
(2)Për praninë e anëtarëve të komisionit 
mbahet evidencë. 

 
(3)Anëtari i komisionit, i cili për arsye të 
ndryshme nuk merr pjesë në  mbledhje, 
është i obliguar me kohë ta informojë 
kryetarin e komisionit. 

  

^len  68 Neni  68 

(1)Pretsedatelot na komisijata go izvestuva 
pretsedatelot na Sovetot za ~lenot na taa 
komisija koj tri pati ednopodrugo 
neopravdano otsustvuval od sednicite na 
komsijata. 
 

(2)Komisijata mo`e da predlo`i Sovetot da 
go razre[i toj ~len i na negovo mesto da 
izbere drug ~len. 

(1)Kryetari i komisionit e informon kryetarin e 
Këshillit për anëtarin e  atij komisioni, i cili tri 
(3) herë rradhazi, pa arsye ka munguar nga 
mbledhja e komisionit. 

 
(2)Komisioni mund të propozojë që Këshilli ta 
shkarkojë atë anëtar dhe në vend të tij, të 
zgjedh anëtar tjetër. 
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^len  69 Neni 69 

(1)Nadle`nata komisija na Sovetot mu 
podnesuva izve[taj oddelno za sekoe pra[awe 
[to go razgledala. 
 

(2)Izve[tajot sodr`i stav na komisijata  so 
obrazlo`enie.  
 

(3)Pretsedatelot na komisijata  go 
potpi[uva izve[tajot i e odgovoren za 
negovata verodostojnost. 

(1)Komisioni kompetent  i paraqet Këshillit 
raport për çdo çështje që e ka shqyrtuar veç e 
veç. 
 

(2)Raporti përmban qëndrimin e komisionit  
me arsyetim.  
 

(3)Kryetari i komisionit e nënshkruan 
raportin dhe është përgjegjës për 
autenticitetin e tij. 

  

^len 70 Neni 70 

(1)Komisijata opredeluva izvestitel. 
 

(2)Izvestitelot na komisijata na sednicata 
na Sovetot gi iznesuva i zastapuva stavovite 
na komisijata. 
 

(3)Izvestitelot ne mo`e da go menuva stavot 
na komisijata ili da se otka`e od nego, ako za 
toa ne go ovlastila komisijata. 

(1)Komisioni përcakton referues. 
 

(2)Referuesi i komsionit në seancën e 
Këshillit i paraqet dhe prezenton qëndrimet e 
komisionit. 
 

(3)Referuesi nuk mund ta ndryshoj ose të 
tërhiqet nga qëndrimi i komisionit,  nëse për 
këtë nuk e ka autorizuar komisioni. 
    

  

^len 71 Neni 71 

(1)Komisijata mo`e da mu predlo`i na 
Sovetot da go odlo`i pretresuvaweto na 
oddelno pra[awe. 

 (1)Komisioni mundë t'i propozojë Këshillit ta 
shtyjë  debatin për ndonjë çështje të caktuar. 

  

^len 72  Neni 72 

(1)Usvoenite zapisnici od sednicata na 
komisijata gi potpi[uva pretsedatelot na 
komisijata.  

(1)Procesverbalet e miratuara nga mbledhja e 
komisionit, i nënshkruan kryetari i 
komisionit. 
  

  

^len 73 Neni 73 

(1)Komisiite sorabotuvaat me\usebno. 
 

(2)Komisiite mo`at da odr`uvaat zaedni~ki 
sednici zaradi razgleduvawe na pra[awa od 
zaedni~ki interes ili usoglasuvawe na 
stavovite.  
 

(3)Zaedni~kite sednici na dve ili pove]e 
komisii gi svikuvaat dogovorno 
pretsedatelite na tie komisii.  
 

(4)Komisiite na zaedni~kite sednici glasaat 
oddelno. 

(1)Komisionet bashkëpunojnë ndërmjet tyre. 
 

(2)Komisionet mundë të mbajnë mbledhje të 
përbashkëta me qëllim të shqyrtimit të 
çështjeve me interes të përbashkët ose 
harmonizimit të qëndrimeve. 
 

(3)Mbledhjet e përbashkëta të dy ose më 
tepër komisioneve i konvokojnë me 
marrëveshje kryetarët e atyre komisioneve. 
 

(4)Komisionet në mbledhjet e përbashkëta 
votojnë veç e veç. 
 

  

VIII AKTI   NA  SOVETOT VIII AKTET E KËSHILLIT 

 

Член 74 

 
Neni 74 

(1)Sovetot donesuva propisi za ureduvawe na 
pra[awata od svoja nadle`nost i go sledi 
nivnoto izvr[uvawe. 

(1)Këshilli sjell dispozita për rregullimin e 
punëve në kompetencë të vet dhe e përcjell 
realizimin e tyre. 
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(2)Sovetot donesuva Statut, Delovnik na 
Sovetot, Buxet i godi[na smetka, programi, 
planovi, odluki, re[enija, pravilnici, 
zaklu~oci i drugi  akti. 

(2)Këshilli sjell Statut, Rregullore, Buxhet dhe 
llogari përfundimtare, programe, plane, 
vendime, aktvendime, përfundime dhe akte të 
tjera. 
 

  

^len 75 Neni 75 

(1)So odluka na Sovetot se ureduvaat 
rabotite od lokalno zna~ewe od nadle`nost 
na op[tinata. 

(1)Me vendim të Këshillit  rregullohen punët 
me rendësi lokale në kompetencë të 
Komunës.  

(2)Predlozite za ureduvawe na opredeleni 
pra[awa od nadle`nost na Sovetoto se 
podnesuvaat, po pravilo, vo forma na predlog 
na odluki. 

(2)Propozimet për rregullimin e çështjeve të 
caktuara në kompetencë të Këshillit  sipas 
rregullit dorëzohen në formë të propozim- 
vendimit. 

(3)Po isklu~ok, odlukata mo`e da bide 
podnesena vo forma na nacrt, koga so nea se 
ureduva poslo`ena  materija. 

(3)Në përjashtim, vendimi mund të  dorëzohet 
në formë të projekt-vendimit, kur me të 
rregullohet materie më e komplikuar. 
 

  

^len 76 Neni 76 

(1)So zaklu~ok, Sovetot, vo ramkite na svojot 
delokrug, mo`e da utvrduva obvrski na 
gradona~alnikot i na javnite slu`bi 
osnovani od op[tinata. 

(1)Me përfundim Këshilli, në kuadër të 
fushëveprimit të vet, mund të përcaktojë 
obligime për Kryetarin e komunës dhe 
shërbimeve publike të themeluara nga 
komuna. 
 

(2)So zaklu~ok Sovetot utvrduva ocenki, 
odnosno konstatacii za sostojbite i zazema 
stavovi i gledi[ta vo vrska so pra[awata 
[to gi pretresuva. 

(2)Me përfundim, Këshilli përcakton 
vlerësime,gjegjësisht konstatime për gjendjen 
dhe merr qëndrime në lidhje me çështjen që e 
shqyrton. 
 
 

  

^len 77 Neni 77 

(1)Re[enie e konkreten i kone~en akt so koj 
Sovetot odlu~uva za poedine~ni raboti. 

(1)Aktvendimi është akt konkret dhe 
përfundimtar me të cilën Këshilli vendos për 
punë të veçanta. 
 

  

^len 78 Neni 78 

(1)Propisite i drugite op[ti i poedine~ni 
akti doneseni na sednica na Sovetot gi 
potpi[uva pretsedatelot na Sovetot. 

(1)Dispozitat  dhe aktet e përgjithshme dhe të 
veçanta të miratuara në seancë të Keshillit i 
nënshkruan kryetari i Këshillit. 

(2)Originalite na propisite i na drugite 
akti na Sovetot se ~uvaat vo arhivata na 
op[tinata. 

(2)Origjinalet e dispozitave dhe akteve të tjera 
të Këshillit rruhen në arhivën e komunës. 

(3)Za ~uvaweto i evidencija na originalite 
na propisite i na drugite akti na Sovetot se  
gri`i  nadle`niot Sektor od op[tinskata 
administracija. 

(3)Për ruajtjen dhe evidencën e origjinaleve të 
dispozitave dhe akteve të tjera kujdeset 
Sektori kompetent nga administrata 
komunale. 
 

  

IX. POSTAPKA ZA USVOJUVAWE 
         NA AKTI 

IX.PROCEDURA PËR MIRATIMIN  
        E AKTEVE  
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1. Predlog za usvojuvawe na  akt 1.Propozimi për sjelljen e aktit  
  

^len 79 Neni 79 

(1)Postapkata za usvojuvawe  na akt zapo~nuva 
so podnesuvawe predlog za donesuvawe op[t 
akt.  

 

(1)Procedura për miratimin e aktit  fillon me 
paraqitjen e propozimit për miratimin e aktit 
të përgjithshëm.   

^len 80 Neni 80 

(1)Predlog za usvojuvawe  na akt mo`at da 
podnesat: 
- Gradona~alnikot na op[tinata ; 
- ~lenovite na Sovetot ; 
- komisiite na Sovetot ; 
- 10% izbira~i od op[tinata. 

(1)Propozim për miratimin e aktit  mund të 
japin: 
- Kryetari i komunës; 
- anëtarët e Këshillit; 
- komisionet e Këshillit; 
- 10% e zgjedhësve të komunës. 
 

  

^len  81 Neni 81 

(1)Predlog za usvojuvawe na akt od 
nadle`nost na Sovetot utvrden so Statutot 
na op[tinata, so predlog na akt podnesuvaat 
Gradona~alnikot na op[tinata, ~len na 
Sovetot, komisija na Sovetot i 10% od 
izbira~ite na op[tinata.  
 

(1)Propozim për miratimin e aktit në 
kompetencat e Këshillit të përcaktuara me 
Statutin e komunës, me propozim-akt, japin 
kryetari i Komunës, anëtarët e Këshillit, 
komisionet e Këshillit si dhe 10% e 
zgjedhësve të komunës.   
 

^len 82 Neni 82 

(1)Predlogot za usvojuvawe na akt sodr`i 
praven osnov za donesuvawe i pri~inite 
poradi koi treba da se donese aktot.  

(1)Propozimi për miratimin e aktit përmban 
bazën juridike për miratim dhe shkaqet për të 
cilat duhet të miratohet akti. 
 
 

  

^len  83             Neni  83 

(1)Predlogot za usvojuvawe na akt mo`e da se 
podnese vo pismena forma do pretsedatelot 
na Sovetot ili  usno na sednica na Sovetot. 
 

(2)Predlogot za donesuvawe na aktot 
pretsedatelot na Sovetot go dostavuva do 
soodvetnata komisija i do nadle`niot sektor 
pri op[tinskata administgracija vo rok od 3 
dena od denot na negovoto podnesuvawe.  
 

(3)Predlogot za donesuvawe na  aktot se 
dostavuva i do gradona~alnikot na 
op[tinata.  

(1)Propozimi për miratimin e aktit mund t'i 
dorëzohet kryetarit të Këshillit në formë të 
shkruar ose gojarisht në seancën e Këshillit. 
 

(2)Propozimin për miratimin e aktit  kryetari i 
Këshillit ia dërgon  komsionit përkatës dhe 
Sektorit kompetent të administratës 
komunale në afat prej 3 ditësh nga dita e 
dhënies së tij. 
 

(3)Propozimi për miratimin e aktit i dorëzohet 
edhe kryetarit të Komunës. 

  

^len  84 Neni  84 

(1)Komisijata i nadle`niot sektor pri 
op[tinskata administgracija go razgleduvaat 
predlogot,  zavzemaat stav za osnovanosta i 
potrebata od donesuvawe na aktot i za toa go 
informiraat  Sovetot. 

(1)Komisioni dhe Sektori kompetent në  
administratën komunale, e shqyrtojnë 
propozimin, marrin qëndrim për 
arsyeshmërinë dhe nevojën e miratimit të 
aktit dhe për këtë e informojnë Këshillin. 
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^len  85 Neni  85 

(1)Sovetot na op[tinata go razgleduva 
predlogot za donesuvawe  na aktot  so stavot 
na komisijata i na nadle`niot sektor pri 
op[tinskata administgracija i ja utvrduva 
osnovanosta i potrebata za donesuvawe na 
aktot.  
 

(2)Ako Sovetot oceni deka nema osnov i 
potreba za donesuvawe na aktot, za toa go 
izvestuva podnositelot.                                                         

(1)Këshilli i Komunës e shqyrton propozimin 
për miratimin e aktit me qëndrimin e 
komisionit dhe të sektorit kompetent të 
administratës komunale dhe e përcakton 
arsyeshmërinë dhe nevojën për miratimin e 
aktit. 
 

(2)Nëse Këshilli vlerëson se nuk ka bazë as 
nevojë për miratimin e aktit, për këtë e 
informon propozuesin. 
 
 

^len  86    Neni 86 

(1)Koga Sovetot na Op[tinata ]e ja utvrdi 
osnovanosta i potrebata za donesuvawe na  akt 
opredeluva izgotvuva~ na aktot, dokolku so 
predlogot za donesuvawe  na aktot ne e 
podnesen i tekstot na predlog-  aktot.  
 
 

(2)Ako so predlogot za donesuvawe na aktot e 
dostaven i tekstot na predlog - aktot, Sovetot 
vodi rasprava za donesuvawe na aktot. 

(1)Në rastet kur Këshilli i Komunës do të 
përcaktojë arsyeshmërinë dhe nevojën për 
miratimin e aktit të përgjithshëm, cakton 
hartues të aktit, nëse me propozimin e 
miratimit të aktit nuk është dhënë edhe 
teksti i  propozim-aktit. 
 

(2)Nëse me propozimin për miratimin e aktit 
është dorëzuar edhe teksti i propozim-aktit, 
atëherë Këshilli zhvillon debat për miratimin 
e aktit. 
 

 

 
 

^len  87    Neni 87 

(1)Текстот на predlog-aktot sodr`i praven 
osnov za negovo donesuvawe, sodr`ina na 
aktot, obrazlo`enie, potrebnite sredstva za 
negovo sproveduvawe i na~inot na 
obezbeduvawe na tie sredstva.  

(1)Teksti i propozim-aktit përmban bazë 
juridike për miratimin e tij, përmbajtjen e 
aktit, arsyetimin, mjetet e nevojshme për 
zbatimin e tij dhe mënyrën e sigurimit të 
atyre mjeteve. 

 
  

2.Usvojuvawe na  Statut na op[tinata 2. Miratimi i Statutit të komunës 
  

^len  88 Neni 88 

(1)Statutot na op[tinata se donesuva vo dve 
fazi i toa kako Nacrt i kako Predlog Statut.  

(1)Statuti i komunës miratohet në dy faza 
edhe ate si Projekt dhe si Propozim-statut. 
 

^len  89 Neni  89 

(1)Текстот на Nacrt-Statutot, по претходна 

обработка од општинската администрација, на 

predlog na Statutarno-pravnata komisija, go 
utvrduva Sovetot.  
(2)Po usvojuvawe na tekstot na Nacrt-
Statutot, Sovetot istiot go stava na javna 
rasprava i go utvrduva vremeto i na~inot na 
sproveduvawe na javnata rasprava.  
 

(3)Predlog-Statutot na op[tinata  go 
utvrduva Statutarno pravnata komisija, по 

претходна обработка od strana na општинската 

администрацija po analizirawe na 
iznesenite predlozi, zabele[ki i mislewa na 

(1)Tekstin e Projekt-statutit, pas 
përpunimit paraprak nga administrata 
komunale, me propozim të Komisionit  
statutar juridik, e përcakton Këshilli. 

 

(2)Pas miratimit të tekstit të Projekt-statutit, 
Këshilli atë e vë në debat publik dhe e cakton 
kohën dhe mënyrën e zbatimit të debatit 
publik. 
 

(3)Propozim-Statutin e komunës e përcakton 
Komisioni statutar juridik, pas përpunumit 
paraprak nga administrata komunale pas 
analizës së propozimeve, vërejtjeve dhe 
mendimeve të dhëna gjatë diskutimit publik . 
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javnata rasprava. 
  

^len  90 Neni 90 

(1)Statutot na op[tinata go donesuva 
Sovetot so mnozinstvo glasovi od vkupniot 
broj na ~lenovite na Sovetot.  

(1)Statutin e komunës e miraton Këshilli me 
shumicë votash nga numri i përgjithshëm i 
anëtarëve të Këshillit. 
 

  

^len  91 Neni 91 

(1)Izmeni i dopolnuvawa na Statutot mo`at 
da predlo`at najmalku 1/2 od ~lenvoite na 
Sovetot, gradona~alnikot na op[tinata, ili 
najmalku 10% od izbira~ite vo op[tinata.  
 

(2)Odlukata za pristapuvawe kon izmeni i 
dopolnuvawe na Statutot na op[tinata ja 
donesuva Sovetot so mnozinstvo glasovi od 
vkupniot broj na ~lenovite na Sovetot. 
 

(1)Ndryshime dhe plotësime të Statutit mund 
të propozojnë së paku ½ e anëtarëve të 
Këshillit, kryetari i komunës, ose së paku 
10% të zgjedhësve të komunës. 
 

 (2)Vendimin për ngritjen e iniciativës për 
ndryshim dhe plotësim të Statutit e sjell 
Këshilli me shumicë votash nga numri i 
përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit. 

  

3.Usvojuvawe  Delovnik na Sovetot 3. Miratimi  i  Rregullores së Këshillit 
  

^len 92 Neni 92 

(1)Predlgot na Delovnikot na Sovetot go 
podgotvuva Op[tinskata administracija a  go 
utvrduva Statutarno pravnata komisija. 

(1)Propozimin e Rregullores së Këshillit e 
përgatitë administrata komunale kurse e 
përcakton Komisioni statutar juridik. 
 

  

^len  93 Neni 93 

(1)Delovnikot na Sovetot se donesuva so 
mnozinstvo na glasovi od vkupniot broj na 
~lenovite na Sovetot. 

(1)Rregullorja e Këshillit miratohet me 
shumicë votash nga numri i përgjithshëm  i 
anëtarëve të Këshillit. 
 

^len  94 Neni  94 

(1)Izmeni i dopolnuvawa na Delovnikot na 
Sovetot mo`at da predlo`at ~lenovite na 
Sovetot i komisiite na Sovetot.  

(1)Ndryshime dhe plotësime të Rregullores së 
Këshillit mund të propozojnë anëtarët e 
Këshillit dhe komisionet e Këshillit 
 
 

  

4.Usvojuvawe na Programa za 
           rabota na Sovetot 
 

4.  Miratimi i  Programit të 
         punës  së Këshillit 
 
 

^len 95 Neni 95 

(1)Predlogot na programata za rabota na 
Sovetot go podgovuva op[tinskata 
administracija,  a go utvrdvua nadle`nata 
komisija vrz osnova na prethodno 
pribavenite predlozi i mislewa od 
ovlastenite predlaga~i i zainteresirani 
subjekti.  
 

(2)Predlg-programata go sodr`i nazivot na 
materijalot odnosno aktot, kratka sodr`ina, 
predlaga~ i rok.  

(1)Propozimin e Programit për punën e 
Këshillit e përgatitë administrata komunale, 
kurse e përcakton komisioni kompetent, në 
bazë të propozimeve dhe mendimeve të dhëna 
paraprakisht nga propozuesit e autorizuar 
dhe subjektet e interesuara. 
 

 

 

(2)Propozim-programi përmban titullin e  
materialit, përkatësisht aktit, përmbajtje të 
shkurtër, propozuesin dhe afatin. 
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^len 96 Neni 96 

(1)Programata za rabota na Sovetot  se 
donesuva na krajot na kalendarskata godina, za 
narednata godina.  

(1)Programi i punës së Këshillit miratohet në 
fund të vitit kalendarik, për vitin e ardhshëm.
    

  

5. Donesuvawe programi,  
     odluki i drugi op[ti akti 

5. Sjellja e programeve, vendimeve  
    dhe akteve të tjera të përgjithshme 
 

  

^len 97 Neni 97 

(1)Programi, odluki i drugi op[ti akti 
donesuva Sovetot vo postapka utvrdena so 
Zakon i Statut. 

(1)Programet, vendimet dhe aktet tjera i 
miraton Këshilli në procedurë të përcaktuar 
me Ligj dhe Statut. 
 

  

^len 98 Neni 98 

(1)Nositelite na predlozite na programite i 
odlukite od nadle`nost na Sovetot se dol`ni 
vo predvidenite rokovi tie predlozi na akti 
da gi dostavat do Sovetot vo soodvetna forma 
zaradi razgleduvawe i usvojuvawe.  

(1)Bartësit e propozimeve të programeve dhe 
vendimeve që janë në kompetencat e Këshillit 
janë të obliguar që ato propozime të akteve në 
afate të parapara t'ia dorëzojnë Këshillit në 
formë adekuate për shqyrtim dhe miratim. 
 

 

  

 

 

^len 99 Neni 99 

(1)Pri donesuvaweto na programite i 
odlukite, predlaga~ite prisustvuvat na 
sednicata na Sovetot i po potreba davaat 
stru~ni pojasnuvawa od oblasta za koja se 
predlaga donesuvawe na programata ili 
odlukata. 

(1)Gjatë miratimit të programeve dhe 
vendimeve, propozuesit marrin pjesë në 
seancën e Këshillit dhe sipas nevojës japin 
shpjegime profesionale nga lëmia për të cilën 
propozohet miratimi i programit ose vendimit. 

  

^len 100 Neni 100 

(1)Generalniot, detalniot urbanisti~ki 
plan, urbanisti~ki plan za село и 

urbanisti~kiot plan вон населено место gi 
donesuva Sovetot vo postapka utvrdena so 
Zakon. 

(1)Plani i përgjithshëm urbanistik, plani detal 
urbanistik, plani urbanistik për fshat dhe 
plani urbanistik jashtë zonave të banuara,  
miratohen në Këshill me procedurë të 
përcaktuar me Ligj. 
 
 

  

6.Усвојување на други програми и акти 6.Miratimi i programeve dhe akteve të 
tjera 

  

^len 101 Neni 101 

(1)Sovetot odobruva rabotni i finansiski 
programi, godi[ni smetki na javnite slu`bi, 
institucii i pretprijatija [to gi osnovala 
ili vr[at raboti vo nadle`nost na 
op[tinata. 

(1)Këshilli miraton programe pune dhe 
financiare, llogari vjetore të shërbimeve 
publike, institucioneve dhe ndërmarrjeve që i 
themelon ose që kryejnë punë në kompetencë 
të komunës. 
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^len  102 Neni 102 

(1)Ako Sovetot ne ja usvoi programata, toga[ 
formira rabotno telo koe zaedno so 
pretstavnici na podnositelot na programata 
gi usoglasuvaat stavovite. 

(1)Nëse Këshilli nuk e miraton programën, 
atëherë formon trup punues, i cili së bashku 
me përfaqësuesit e parashtruesit të 
programit, punon në harmonizimin e 
qëndrimeve. 

  

^len  103 Neni  103 

(1)Sovetot odobruva i drugi akti  vo 
soglasnost so zakon. 

(1)Këshilli miraton edhe akte të tjera në 
pajtim me ligjin. 

  

^len  104 Neni 104 

(1)Sovetot po razgleduvawe na programi ili 
drugi akti donesuva zaklu~ok . 

(1) Këshilli pas shqyrtimit të programeve dhe 
akteve të tjera sjell përfundime. 
 

  

7. Itna postapka za donesuvawe odluki. 7. Procedura urgjente për marrjen e 
vendimeve 

 

^len  105 
 

(1)Po isklu~ok, Sovetot na op[tinata mo`e 
i po itna postapka da donese odluka koga e toa 
neophodno zaradi spre~uvawe na elementarni  
nepogodi, drugi vonredni okolnosti ili koga 
e od interes za ostvaruvawe na funkciite na 
op[tinata. 
 
 

 (2)Pred da ja donese odlukata, Sovetot 
prethodno odlu~uva dali e neophodno 
donesuvawe odlukata po itna opostapka, a 
potoa vodi rasprava po predlogot na 
odlukata.  

Neni 105 
 

(1)Në raste të veçanta, Këshilli i Komunës 
mundë edhe me procedurë urgjente të merr 
vendim nëse kjo është e domosdoshme për të 
penguar fatkeqësitë elementare, rrethanat e 
tjera të jashtëzakonshme ose kur është me 
interes për realizimin e funksioneve të 
komunës. 
 

(2)Para se të merret vendimi, Këshilli 
paraprakisht vendos për domosdoshmërinë e 
marrjes së vendimit me procedurë urgjente, 
dhe pastaj debaton për propozimin e 
vendimit. 

 
  

8.Rasprava po predlogot na akt  
   i predlozite za izmeni i dopolnuvawe 

8.Debat për propozimin e aktit dhe  
   propozimet për ndryshime dhe 
plotësime 

  

 

^len 106 Neni 106 

(1)Po predlozite na aktite se vodi rasprava. 
 

(2)Vo tekot na raspravata se odlu~uva i za 
izmeni i dopolnuvawa na oddelni odredbi od 
predlogot na aktot. 
 

(1)Për propozim-aktet zhvillohet debat. 
 

(2)Gjatë diskutimit vendoset edhe për 
ndryshime dhe plotësime të dispozitave të 
caktuara të propozimit të aktit. 

  

 

^len 107 
(1)Predlogot za izmeni i dopolnuvawe na 
oddelni odredbi od predlogot na aktot mo`at 
da podnesat ~lenovite na Sovetot i 
predlaga~ot na aktot.  
 

Neni 107 

(1)Propozim për ndryshime dhe plotësime të 
dispozitave të caktuara të propozimit të aktit 
mundë të bëjnë anëtarët e Këshillit dhe 
propozuesi i aktit. 
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(2)Predlogot za izmenuvawe ili dopolnuvawe 
na oddelna odredba od predlog aktot se 
usvojuva so mnozinstvo glasovi od prisutnite 
~lenovi, no najmalku so 1/3 od vkupniot brojot 
na~lenovite na Sovetot.  
 
 

(3)Predlogot za izmenuvawe ili dopolnuvawe 
na oddelna odredba od predlogot na aktot koj 
se donesuva so mnozinstvo glasovi od 
vkupniot broj  ~lenovi na Sovetot se usvojuva 
so istoto mnozinstvo i stanuva sostaven del 
na predlog - aktot.  

(2)Propozimi për ndryshimin ose plotësimin e 
dispozitës së caktuar të propozim-aktit 
miratohet me shumicë votash të anëtarëve të  
pranishëm të Këshillit, por më së paku me 
1/3 e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të 
Këshillit. 
 

(3)Propozimi për ndryshimin ose plotësimin e 
dispozitës së caktuar të propozimit të aktit, i 
cili miratohet me shumicë votash nga numri i 
përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit, 
miratohet me të njejtën shumicë dhe bëhet 
pjesë përbërëse e propozim-aktit. 
 

 
  

^len 108 Neni 108 

(1)Izjasnuvaweto za predlozite za 
izmenuvawe i dopolnuvawe na oddelna 
odredba od predlogot na aktot se vr[i spored 
redosledot na nivnoto predlagawe.  
 

(2)Koga za ista odredba od predlog na aktot se 
podneseni dva ili pove ]e predlozi za izmeni 
i dopolnuvawe, ako eden od predlozite dobie 
potrebno mnozinstvo,za ostanatite predlozi 
~lenovite na Sovetot ne se izjasnuvaat.  

(1)Deklarimi mbi propozimet për ndryshimin 
dhe plotësimin e dispozitës së caktuar të 
propozimit të aktit bëhet sipas radhitjes së 
propozimeve. 
 

(2)Kur për dispozitën e njejtë të propozimit të 
aktit janë dhënë dy ose më shumë propozime 
për ndryshime dhe plotësime, dhe nëse njëri 
nga propozimet fiton shumicën e nevojshme, 
për propozimet e tjera anëtarët e Këshillit nuk 
deklarohen. 

 
  

 

 

^len 109 Neni 109 

(1)Pred izjasnuvaweto na ~lenovite na 
Sovetot po podneseniot predlog za 
izmenuvawe ili dopolnuvawe na oddelna 
odredba od predlog aktot, podnositelot na 
predlogot ima pravo da se izjasni vo vrska so 
podneseniot predlog. 

(1)Para deklarimit të anëtarëve të Këshillit 
lidhur me propozimin e dhënë për 
ndryshimin ose plotësimin e dispozitës së 
caktuar të propozim aktit, parashtruesi i 
propozimit,ka të drejtë të deklarohet lidhur 
me propozimin e dhënë. 

 

 
 

9. Avtenti~no tolkuvawe na op[ti 
akti 

9.Interpretimi autentik i akteve të 
përgjithshme 

  

 

^len 110 Neni 110 

(1)Barawe za avtenti~no tolkuvawe na op[t 
akt mo`e da podnesat ~lenovite na Sovetot, 
10% od izbira~ite vo op[tinata, javno 
pretprijatie koe izvr[uva dejnost na 
podra~jeto na op[tinata i dr`avnite organi 
koga potrebata od avtenti~no tolkuvawe 
nastanala vo vrska so primenata na aktite vo 
nivnoto rabotewe.  

(1)Kërkesë për interpretim autentik të aktit të 
përgjithshëm mund të bëjnë anëtarët e 
Këshillit, 10% të zgjedhësve në komunë, 
ndërmarrja publike që kryen veprimtari në 
territorin e komunës dhe organet shtetërore, 
kur nevoja për interpretim autentik është 
paraqitur lidhur me zbatimin e akteve në 
punën e tyre. 
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^len  111 Neni 111 

(1)Baraweto za davawe na avtenti~no 
tolkuvawe na op[tiot akt se podnesuva do 
pretsedatelot na Sovetot koj baraweto 
vedna[ go dostavuva do Statutarno pravnata 
komisija. 

(1)Kërkesa për dhënien e interpretimit 
autentik për aktin e përgjithshëm i paraqitet 
kryetarit të Këshillit, i cili menjëherë 
kërkesën ia dorëzon Komisionit Statutar-
Juridik. 

  

^len 112    Neni 112 

(1)Statutarno pravnata komisija po baraweto 
za avtenti~no tolkuvawe ima pravo da pobara 
mislewe od op[tinskta administracija. 

(1)Komisioni statutar juridik lidhur me 
kërkesën për interpretim autentik, ka të 
drejtë të kërkojë mendim nga administrata 
komunale. 

  

^len 113 Neni 113 

(1)Ako Statutarno pravnata komisija oceni 
deka baraweto za davawe na avtenti~no 
tolkuvawe e opravdano, ]e izgotvi predlog na 
avtenti~no tolkuvawe i ]e go dostavi do 
Sovetot na op[tinata, a dokolku oceni deka 
baraweto za davawe na avtenti~no tolkuvawe 
ne e opravdano, Statutarno pravnata komisija 
za toa ]e podnese Izve[taj  do Sovetot. 

(1)Nëse komisioni statutar juridik vlerëson se 
kërkesa për dhënien e interpretimit autentik 
është e arsyeshme, do të përgatitë propozim 
të interpretimit autentik dhe do t'ia dorëzojë 
Këshillit të komunës, dhe nëse vlerëson se 
këreksa për dhënien e interpretimit autentik 
nuk është e arsyeshme, komisioni statutar 
juridik lidhur me të do t'i paraqesë raport 
Këshillit, i cili vendos mbi kërkesën dhe 
raportin e paraqitur. 

  

 

 

 

10. Utvrduvawe na pre~isten tekst  
       na op[ti akti 

10.Përcaktimi i tekstit të pastwrt 
     të akteve të përgjithshme 

  

 

^len 114 Neni 114 

(1)Ako vo op[tiot akt se vr[at poobemni ili 
pove]e pati izmeni i dopolnuvawa, Sovetot 
mo`e da odlu~i da se izgotvi pre~isten tekst 
na aktot.  
 

 

(2)Pre~isteniot tekst na aktot go izgotvuva 
Op[tinskata administracija a go utvrduva 
Statutarno-pravnata komisija vo rok od 15 
dena od denot na objavuvaweto na aktot vo 
,,Slu`ben glasnik na op[tina @elino “. 

(1)Nëse në aktin e përgjithshëm bëhen 
ndryshime më voluminoze ose më shumë 
herë ndryshime dhe plotësime, Këshilli mund 
të vendos që të përgatitë një tekst të pastruar 
të aktit. 
 

(2)Tekstin e pastruar të aktit e përgatitë 
Administrata komunale- sektori kompetent, 
kurse e përcakton Komisioni statutar juridik 
në afat prej 15 ditësh, nga dita e shpalljes së 
aktit në "Fletoren zyrtare të komunës së 
Zhelinës". 

 

 
 

11.Pretresuvawe na izve[tai, 
informacii i drugi materijali 

11.Shqyrtimi i raporteve, informatave 
     dhe materialeve tjera. 

 
  

^len 115 Neni 115 

(1)Sovetot, pretresuva izve[tai, informa- 
cii i drugi materijali koi se vo negova 
nadle`nost.  
 

(1)Këshilli, vë në shqyrtim raporte, informata 
dhe materiale të tjera të cilat janë në 
kompetencë të tij. 
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(2)Pred da gi pretresuva Sovetot aktite od 
stav 1 na ovoj ~len gi razgleduva nadle`nata 
komisija.  
 

(3)Izve[taite, informaciite i drugite 
materijali Sovetot gi usvojuva so zaklu~ok. 

(2)Këshilli, para se t’i vë në shqyrtim aktet, në 
bazë të paragrafit 1 të këtij neni, ato 
paraprakisht i shqyrton komisioni kompetent. 
 
(3)Raprotet, informatat dhe materialet tjera, 
Këshilli i miraton me përfundim. 
 

 

 
 

X. ODNOSI NA SOVETOT SO                   
GRADONA^ALNIKOT  

X.  MARRËDHËNIET E KËSHILLIT  
   ME KRYETARIN E KOMUNËS 

 

^len 116 Neni 116 

(1)Gradona~alnikot ima pravo da prisustvuva 
i u~estvuva vo rabotata na sednicata na 
Sovetot.  
 

(2)Sovetot do gradona~alnikot dostavuva 
rabotni materijali za sednicata vo ist obem i 
vo istite rokovi kako i za ~lenovite na 
Sovetot.  

(1)Kryetari i Komunës ka të drejtë të jetë i 
pranishëm dhe të merr pjesë në punën e 
seancës së Këshillit. 
 

(2)Këshilli ia dorëzon kryetarit të komunës 
materialet e punës së seancës me vëllim të 
njejtë dhe me afate të njejta si edhe anëtarëve 
të Këshillit. 
 

  

^len 117 Neni 117 

(1)Gradona~alnikot na op[tinata na Sovetot 
mu predlaga donesuvawe na odluki i drugi 
op[ti akti od negova nadle`nost.  
 

(2)Aktite predlo`eni od gradona~alnikot 
pred sednica na Sovetot zadol`itelno gi 
razgleduva nadle`nata komisija. 

(1)Kryetari i komunës i propozon Këshillit të 
sjellë vendime dhe akte të tjera të 
përgjithshme që janë në kompetencat e tij. 
 

(2)Aktet e propozura nga Kryetari i komunës 
detyrimisht para seancës së Këshillit i 
shqyrton komisioni kompetent. 
 

  
 

^len 118 
 

Neni 118 
(1(Dokolku gradona~alnikot smeta deka 
odreden  propis na Sovetot ne e vo soglasnost 
so Ustavot i zakonite, vo rok od 7 dena od 
dostavuvaweto na aktot do nego, dol`en  e so 
re[enie da go zapre negovoto objavuvawe so 
koe ]e gi  obrazlo`i pri~inite za 
zapiraweto. 
 

(2)Vo rok od 15 dena od denot na objavuvaweto 
na re[enieto od stav 1 na ovoj ~len, Sovetot e 
dol`en da go razgleda re[enieto i da odlu~i 
po nego. 
 

(3)Ako Sovetot go potvrdi propisot, 
gradona~alnokot e dol`en da go objavi i 
istovremeno da podnese inicijativa za 
poveduvawe postapka za ocenuvawe na 
ustavnosta i zakonitosta na osporeniot 
propis pred Ustavniot sud na Republika 
Severna Makedonija i za inicijativata da go 
informira Ministerstvoto za lokalna 
samouprava. 

(1)Nëse kryetari i Komunës vlerëson se 
ndonjë dispozitë e caktuar e Këshillit nuk 
është në përputhje me Kushtetutën dhe 
Ligjet, atëherë në afat prej 7 ditësh nga dita e 
dorëzimit të aktit tek ai, është i obliguar me 
aktvendim ta ndërpres  shpalljen e tij, me të 
cilin do t’i arsyetojë shkaqet e ndërperjes.  
 
(2)Në afat prej 15 ditësh nga dita e publikimit 
të aktvendimit në bazë të paragrafit 1 të këtij 
neni, Këshilli është i detyruar ta shqyrtojë 
aktvendimin dhe të vendos për të. 
 

(3)Nëse Këshilli e vërteton dispozitën, kryetari 
i komunës është i obliguar ta publikojë dhe 
njëkohësisht të ngritë iniciativë për nisjen e  
procedurës për vlerësimin e 
kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë të 
dispozitës së kontestuar para  Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut dhe për këtë iniciativë ta informojë 
Ministrinë e Pushtetit Lokal. 
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^len 119 Neni 119 

(1)Gradona~alnikot na op[tinata gi 
proglasuva i objavuva usvoenite akti na 
Sovetot koi ]e mu bidat dostaveni od strana 
na pretsedatelot na Sovetot.  
 

(1)Kryetari i komunës shpall dhe publikon 
aktet e miratuara të Këshillit që do t'i 
dorëzohen nga kryetari i Këshillit. 
 
 

XI.   ODNOSI NA SOVETOT SO  
       OP{TINSKATA   DMINISTRACIJA 

 

XI. MARRËDHËNIET E KËSHILIT  
     ME ADMINISTRATËN KOMUNALE 

 

 
 

^len  120 Neni 120 

(1)Organizacijata, delokrugot i na~inot na 
izvr[uvawe na zada~ite na op[tinskata 
administracija so odluka gi utvrduva Sovetot 
vrz osnova na predlogot na gradona~alnikot. 

(1)Organizimin, fushëveprimin dhe mënyrën e 
zbatimit të detyrave në administratën 
komunale me vendim i përcakton Këshilli në 
bazë të propozimit të kryetarit të Komunës. 
 

  

^len  121 Neni 121 

(1)Op[tinskata administracija  podgotvuva 
akti i vr[i stru~ni raboti za Sovetot kako i 
drugi raboti [to ]e im gi doveri Sovetot.  
 

(2)Op[tinskta administracija, odnosno 
nadle`niot sektor gi podgotvuva sednicite 
na Sovetot i negovite komisii, gi izgotvuva 
aktite na Sovetot i gradona~alnikot, vr[i 
stru~ni raboti za  Sovetot i 
gradona~alnikot, go podgotvuva i objavuva 
Slu`beniot Glasnik na Op[tinata i vo 
zakonski rok go dostavuva do nadle`noto 
ministerstvo, se gri`i za sreduvawe i ~uvawe 
na aktite na Sovetot, im dava стручна помош 

на членовите на Советот i vr[i drugi raboti 
[to ]e mu gi doveri Sovetot. 

(1)Admistrata komunale përgatitë akte dhe 
kryen punë profesionale për Këshillin si dhe 
punë të tjera që ia beson Këshilli. 
 

(2)Admistrata komunale, përkatësisht sektori  
kompetent i përgatitë seancat e Këshillit dhe 
të komisioneve të tij; i përgatitë aktet e 
Këshillit dhe kryetarit të komunës; bën punë 
profesionale për Këshillin dhe kryetarin e 
komunës; e përgatitë dhe shpall Fletoren 
Zyrtare të Komunës dhe në afat ligjor e 
dorëzon në ministrinë kompetente; 
përkujdeset për rregullimin dhe ruajtjen e 
akteve të Këshillit; u jep ndihmë profesionale 
anëtarëve të Këshillit si dhe kryen punë të 
tjera që do t'ia besojë Këshilli. 
 
 

 

 
 

XII. SORABOTKA NA SOVETOT    SO 
PODRA^NITE EDINICI NA 

MINISTERSTVATA I DRUGITE 
ORGANI NA DR@AVNATA UPRAVA 

 

XII. BASHKËPUNIMI I KËSHILLIT ME 
NJËSITË RAJONALE TË MINISTRIVE   

DHE ORGANET TJERA TË 
ADMINISTRATËS SHTETËRORE 

 

 

^len 122 Neni 122 

(1)Sovetot me\usebno preku dostavuvawe na 
podatoci koi im se potrebni za ostvaruvawe 
na fukcijata, a do koi doa\aat vo tekot na 
rabotata i so koi raspolagaat, sorabotuva  so 
podra~nite edinici na ministerstvata i 
drugite organi na dr`avnata uprava.  

(1)Këshilli në mënyrë reciproke nëpërmjet 
dorëzimit të të dhënave, të cilat janë të 
nevojshme për realizimin e funksionit, dhe te 
të cilat arrinë gjatë punës dhe me ato të cilat 
disponon, bashkëpunon me njësitë rajonale 
të ministrive dhe organet tjera të 
administrates shtetërore.  
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^len 123 Neni 123 

(1)Sovetot na op[tinata i drugite organi na 
dr`avnata uprava so cel so usoglasuvawe na 
pra[awa od zaedni~ki interes, mo`at da 
obrazuvaat zaedni~ki stru~ni komisii и тела.  
 

(1)Këshilli i komunës dhe organet e tjera të 
administratës shtetërore me qëllim që të 
sigurojnë harmonizimin e çështjeve me 
interes të përbashkët, mund të formojnë 
komisione të përbashkëta profesionale. 
 

  

XIII. PROGRAMIRAWE NA RABOTATA  
        NA SOVETOT 
 

XIII.PROGRAMIMI I PUNËS SË 
KËSHILLIT 

^len 124 Neni 124 

(1)Sovetot raboti spored programata za 
rabota na Sovetot.  
 

(2)Programata za rabota se utvrduva za edna 
kalendarska godina. 
 

(3)Za oddelni oblasti ili za pozna~ajni 
pra[awa od svojata nadle`nsot, Sovetot 
mo`e da donese i posebni programi.  

(1)Këshilli punon sipas programit të punës së 
Këshillit. 
 

(2)Programi i punës bëhet për një vit 
kalendarik. 
 

(3)Për lëmenjë të caktuar ose për çështje të 
rëndësishme nga kompetencat e tij, Këshilli 
mundë të miratojë edhe programe të veçanta.
  

  

^len 125 Neni 125 

(1)Osnova za izrabotka na Programata za 
rabota na Sovetot se pra[awa koi so Zakonot 
i Statutot na op[tinata se staveni vo 
nadle`nost na Sovetot. 

(1)Baza për hartimin e Programit të punës së 
Këshillit janë çështje, të cilat me Ligjin dhe 
Statutin e komunës janë vënë në kompetenca 
të Këshillit 

  

^len 126 Neni 126 

(1)Predlaga~ite na aktite i na drugite 
materijali, organiziraweto, podgotovkite i 
izvr[uvaweto na oddelni zada~i i raboti 
predvideni so Programata za rabota na 
Sovetot se dol`ni  istite vo predvidenite 
rokovi da gi dostavat do Sovetot zaradi 
razgleduvawe i usvojuvawe. 
 

(2)Ako od odredeni pri~ini toa ne e mo`no, 
predlaga~ot e dol`en za toa navreme da go 
izvesti Sovetot i da gi obrazlo`i pri~inite 
poradi koi ne mo`el da gi izvr[i 
programiranite zada~i vo predvideniot rok.  
 

 

 

 

(1)Propozuesit e akteve dhe materialeve të 
tjera, organizimin, përgatitjet dhe realizimin e 
detyrave dhe punëve të caktuara të parapara 
me programin e punës së Këshillit, janë të 
obliguar që në afatet e parapara t’ia dorëzojnë 
Këshillit për shqyrtim dhe miratim.  
 

(2)Nëse një gjë e tillë pamundësohet për 
shkaqe të caktuara, propozuesi është i 
obliguar që për këtë me kohë ta nformojë 
Këshillin dhe t’i arsyetojë shkaqet për 
moskryerjen e detyrave të programuara në 
afatin e paraparë. 

XIV. JAVNOST VO RABOTATA   NA 
SOVETOT 

XIV. PUBLIKU NË PUNËN E KËSHILLIT 
  

 

^len 127 Neni 127 

(1)Sovetot obezbeduva informirawe na 
javnosta za rabotata na Sovetot i komisiite 
na Sovetot i za svoite stavovi i odluki vo 
vrska so pra[awata za koi e raspravano. 

(1)Këshilli siguron informim për publikun  për 
punën e Këshillit dhe punën e komisioneve, 
për qëndrimet dhe vendimet e tij lidhur me 
çështjet për të cilat është debatuar.  
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^len 128 Neni 128 

(1)Sednicite naSovetot se javni. 
 

(2)Odlukata za isklu~uvawe na prisustvoto 
na javnosta se donesuva so mnozinstvo na 
glasovi od vkupniot broj na ~lenovi na 
Sovetot koga toa go baraat interesite na 
bezbednosta, odbranata ili koga se 
razgleduvaat pra[awa od doverliv karakter.  
 

(3)Na rasprava za buxetot na op[tinata,  
zavr[nata smetka i urbanisti~kite planovi, 
prisustvoto na javnosta ne mo`e da se 
isklu~i.  

(1)Seancat e Këshillit janë publike. 
 

(2)Vendimi për mospraninë e publikut merret 
me shumicë  votash nga numri i 
përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit, në 
rastet me ineteres të sigurisë, mbrojtjes ose 
kur shqyrtohen çështje me karakter të 
besueshëm. 
 

(3)Në debatin për buxhetin e komunës, 
llogarinë përfundimtare dhe planet 
urbanistike prania e publikut nuk mund të 
përjashtohet. 
  
 

^len 129 Neni 129 

(1)Zainteresiranite gra\ani prisustvuvaat 
na sednicite na Sovetot po prethodna najava 
do odgovorniot za sednici  od op[tinskata 
administracija, koj go informira 
pretsedatelot na Sovetot. 

(1)Qytetarët e interesuar marrin pjesë në 
seancën e Këshillit me paralajmërim 
paraprak  te përgjegjësi i seancave në 
administratën komunale, i cili e njofton 
kryetarin e Këshillit. 
 

  

^len 130 Neni 130 

(1)Pretstavnicite na sredstvata za javno 
informirawe prisustvuvaat na sednicite na 
Sovetot zaradi iyvestuvawe na javnosta, по 

претходно доставена акредитација.  

(1)Përfaqësuesit e mjeteve të informimit 
publik  marrin pjesë në seancat e Këshillit 
për shkak të informimit të opinionit me 
dorëzimin paraprak të akreditimit. 

  

^len 131 Neni 131 

(1)Sovetot mo`e, aktot koj go pretresuva, a 
koj e od poseben interes za gra\anite 
(javnosta) od op[tinata, da go objavi preku 
lokalnite sredstva za javno informirawe. 

(1)Këshilli, aktin që e vë në diskutim, dhe i 
cili është me interes të veçantë për qytetarët 
(opinionin) e komunës, mundë ta publikojë 
nëpërmjet mjeteve të informimit publik. 
 

  

^len 132 Neni 132 

(1)Konferencija za pe~at vo vrska so 
rabotata na Sovetot se odr`uva koga za toa ]e 
odlu~i Sovetot i pretsedatelot na Sovetot, a 
za toa se opredeluva pretstavnik koj ]e ja 
odr`i konferencijata za pe~at.  

(1)Konferencë për shtyp në lidhje me punën e 
Këshillit mbahet kur për këtë vendos Këshilli 
dhe kryetari i Këshillit dhe për këtë caktohet 
përfaqësues i cili do ta mbajë konferencën për 
shtyp.    
 

  

^len 133 Neni 133 

(1) Zaradi izvestuvawe на јавноста za 
rabotata na organite na op[tinata, se izdava 
,, Slu`ben glasnik na op[tina @elino “. 
 

(2) Vo ,,Slu`beniot glasnik na op[tina 
@elino “ se objavuvaat site odluki i  akti 
[to gi donesuva Sovetot i drugite organi na 
op[tinata. 
 

(1)Me qëllim të informimit  të publikut mbi 
punën e organeve të komunës botohet 
"Fletorja zyrtare e komunës së Zhelinës".  
 

(2)Në "Fletoren zyrtare të komunës së 
Zhelinës" shpallen të gjitha vendimet dhe 
aktet tjera që i miraton Këshilli dhe organet  
tjera të komunës. 
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(3) Informacii za rabotata na Sovetot na 
zainteresiratnite gra\ani im dava i 
Centarot za informirawe.  

 

(3)Informata për punën e Këshillit, qytetarëve 
të interesuar u jep edhe Qendra për informim 
të qytetarëve. 
 

XV. ZAVR{NI ODREDBI XV.DISPOZITAT  PËRFUNDIMTARE 

 

^len 134 Neni 134 

(1)So vleguvaweto vo sila na ovoj  Delovnik 
prestanuva da va`i Delovnikot na Sovetot na 
Op[tina @elino br. 07-4/97,januari 1997 
godina. 

(1)Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje, 
pushon të vlejë Rregullorja e Këshillit të 
Komunës së Zhelinës nr.07-4/97 prej janar 
1997vj.  
 

  

^len 135 Neni 135 

(1)Ovoj Delovnik vleguva vo sila 8-ot den od 
denot na objavuvaweto vo ,, Slu`ben glasnik 
na op[tina @elino” . 
 
 
 
 
Br.07-162/4                 Sovet na op[tina @elino 
19.02.2008 god.                         Pretsedatel, 
@ e l i n o                              Tasun  Zendeli  s.r. 

(1)Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e 8 prej 
ditës së shpalljes në "Fletoren zyrtare të 
komunës së Zhelinës". 
 
 

 
 
Nr. 07-162/4  Këshilli i komunës së Zhelinës  
19.02.2008                Kryetar, 
Zh e l i n ë            Tasun Zendeli d.v. 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 
 

    


