
 

 
 

 
З А П И С Н И К  

oд првиот состанок на Градоначалникок и претставници од општинската 
администрација со досегашните претседатели на месни заедници 

 
06.11.2017год,  12:00 часот  

 
        Единствена  точка на  дневниот  ред: 

 
- Подготвителни активности за организирање на избори во МЗ на  

територијата на Општина Крива Паланка 
         
Вовед: 

 
Градоначалникот Борјанчо Мицевски со претставници од општинската 

администрација со цел реактивирање  на месната самоуправа, како  основна 
клетка и форма во процесот на демкратското одлучување на локално ниво, 
јакнење на демократските процеси и партиципативно носење на одлуки во 
локалната заедница, одржа состанок со претставници  на дваесетина месни 
заедници.  

 
Состанокот  се одржа во салата на ЛУ Градски Музеј на  Крива Паланка 

во периодот од 12,00 до 13,15 часот.   
 

Тек на состанокот: 
 
Добредојде на присутните,  вовед, дневен ред и цели на првиот  состанок 
 

На почетокот на состанокот, Градоначалникот  Борјанчо Мицевски  им 
посака добредојде на присутните, воедно се заблагодари за одзивот  и посочи 
дека целта на овој состанок  е  организирање  и спроведување на избори во 
месните  заедници.  

Градоначалникот во своето излагање посочи дека месната заедница е 
базата и основна клетка на локалната самоуправа и од тука истата треба да е  
во постојан линк во процесот на соработка и носење на одлуки во локалната 
самоуправа. Имајќи ја предвид состојбата  од изминатите години со 
нефункционирањето на МЗ и дека мандатите на овие органи и тела се 
поодамна изминати, предлага  избор на нови и формирање на легални 
раководства.   

 
Во насока на подобрување на комуникацијата помеѓу ЛС и МЗ, предлага:  

 Мобилизирање на месните заедници (избор на нови органи и 
обезбедување на услови за непречена работа на МЗ); 

 Контак минимум еднаш месечно на МЗ со општината со цел 
перманентна реализација на потребите на заедницата ; 

 Со цел потик и изнаоѓање на средства за самоодржливо функционирање 
на МЗ, планира формирање на општински фонд за кофинансирање на 
месните заедници; 



 Отпочнување на проектот „Мој администратор“ за кој одговорна особа ќе 
биде Лидија Митовска. 

 
 

На обраќањето на градоначалникот се надоврзаа Игор Додевски и Бранко 
Велиновски, претставници  од општинската администрација кои имаат 
претходно искуство во спроведувањето на изборите во месните заедници, ги 
поздравија присутните и изразија надеж дека активноста заеднички ќе биде 
успешно реализирана  согласно предложениот тајмингот, а најдоцна до 
20.12.2017г.  
 

По отворената дискусија од страна на градоначалникот, дел од присутните 
претставници го искажаа своето задоволство од иницијативата на 
Градоначалникот, воедно му го честитаа изборот и  посакаа успешна и плодна 
соработка.    

Дел од нив и веднаш преминаа на проблемите со кои како месни заедници 
се соочуваат, при што Градоначалникот им укажа дека со поголем број од 
проблемите кои ги набројаа е запознаен и дека во таа насока и превзема 
конкретни активности, но ги замоли да проблемите и потребите на МЗ да бидат 
нотирани на еден од следните состаноци, по извршениот избор на новите 
органи. 
 
Заклучоци:  

1. На првата наредна седница на Советот на Општина Крива Паланка да 
се формира Комисија за спроведување на изборите во МЗ;  

2. Претставниците од МЗ во рок од една недела да  размислат и ги 
направат потребните контакти во своите локални заедници и  достават 
предлог термин до општината за одржување на изборни состаноци во 
нивните месни заедници, најдоцна до 13.11.2017г. Во спротивно ќе 
бидат контактирани од одговорното лице во општината Лидија Митовска; 

3. Од МЗ од каде немаше претставници, да бидат исконтактирани и им 
биде објаснето  каква обврска имат да завршат и да не информираат за 
тајмингот на одржување на изборите кај нив најдоцна до 13.11.2017г. – 
одговорно лице Бранко Велиновски;  

4. Календарот на активности за спроведување на изборите да биде 
изготвен најдоцна до 15.11.2017 година – одговорно лице Лидија 
Митовска; 

5. Да се вратат печатите од МЗ кои се вон  сила од оние претставници кои 
во изминатиот период ги имаат вратено на одговорното лице во 
општината Игор Додевски; 

6. Од 16.11.2017г. (четврток), правилниците за работа (за ибор во МЗ), 
поканите и плакатите  ќе бидат готови и ќе може да бидат подигнати во 
општината од одговорното лице Игор Додевски; 

7. Подготвка и набавка на  административно технички материјали потребни 
за непречена реализација на изборите на самиот ден на избори во МЗ – 
одговорно лице Игор Додевски; 

8. Месните Заедници да  бидат формирани - изборите да бидат завршени 
заклучно со 20.12.2017г.  

 
 
Изготвил: Лидија Митовска  
                                                                                      Општина Крива Паланка  
                                                                                             Градоначалник  
                                                                                         Борјанчо Мицевски  


	Вовед:
	Состанокот  се одржа во салата на ЛУ Градски Музеј на  Крива Паланка во периодот од 12,00 до 13,15 часот.

