
Врз основа на член 21 став 1 точка 1 и член 44 во врска со член 115
од Статутот на општина Валандово, Советот на општина Валандово, на
седницата одржана на ден 04.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А
за дополнување на Статутот на општина Валандово

Член 1
Во Статутот на општина Валандово по глава V се додава нова глава VI која

гласи:

VI. ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ И СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД
ЈАВЕН КАРАКТЕР

а) Информирање на граѓаните

Член 77
Органите на општината, комисиите на Советот на општината и јавните

претпријатија и установи од општината ги информираат граѓаните за одлуките и своите
активности кои се од непосредно значење за животот и работата на граѓаните во
општината и за други информации од јавен интерес.

Граѓаните на општината се информираат за:
- прописите кои ги донесува Статутот на општината;
- начинот и условите за остварување на нивните права;
- обврските на граѓаните кои произлегуваат од надлежностите на општината;
- плановите, проектите и програмите кои се во подготовка, а се од значење за

развојот на општината;
- услугите кои ги добиваат од јавните служби и општинската администрација и

начинот на нивно добивање;
- приходите кои се остваруваат во општината и начинот на нивна распределба

и трошење;
- јавните набавки на основни средства за работа;
- именувањето на директори и претставници во управните одбори на јавните

претпријатија, установи и училишта;
- други информации кои произлегуваат од надлежноста на органите на

општината и јавните претпријатија и установи во согласност со закон.

Член 78
Информирањето на граѓаните од општината се врши редовно, без надоместок,

преку:
- издавање службен гласник на општината;
- издавање и дистрибуција до граѓаните на месечни информативни билтени;
- објавување на публикации;
- информативни канцеларии водени од општинската администрација и јавните

служби основани од општината;



- огласни табли (простории на органите на општината, месните заедници,
јавните претпријатија и установи);

- веб сајт
- јавни трибини во месните заедници за одредени прашања;
- средствата за јавно информирање и
- на друг соодветен начин кој е најповолен за информирање на јавноста во

општината.

а) Слободен пристап до информации од јавен карактер

Член 79
Во општината се обезбедува правото на слободен пристап на информации од

јавен карактер со кои располагаат органите на општината (Советот и Градоначалникот)
јавните претпријатија и установи основани од општината и правни и физички лица со
заверени јавни овластувања од општината.

По исклучок, во случаи утврдени со закон, правото на слободен пристап до некои
информации со кои располагаат имателите на информации од став 1 на овој член,
може да биде ограничен или да се обезбеди делумен пристап.

Член 80
За информациите со кои располагаат и до кои се обезбедува слободен пристап,

имателите на информации од став 1 на овој член востановуваат и водат листа на
информациите за која се објавува на начин кој е достапен за барателите на
информации.

За листата на информациите и условите и начинот на слободен пристап до
информациите, граѓаните на општината се известуваат преку огласна табла или на друг
погоден начин.

Имателите на информации се должни редовно, а нојдоцна во рок од 3 (три)
месеци да ја ажурираат листата на информации од јавен карактер со кои располагаат.

Листата на информации од јавен карактер за органите на општината ја предлага
Градоначалникот, а ја утврдува (додесува) Советот на општината.

Листата на информации од јавен карактер за јавните претпријатија и установи,
основани од општината ја утврдува Управниот одбор на предлог на директорот.

Член 81
Постапката за остварување на правото на слободен пристап до информации се

остварува во согласност со закон.
Градоначалникот на општината создава услови и презема мерки пропишани со закон,
за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер со
кои располагаат Советот на општината и општинската администрација.

Директорот на јавното претпријатие и јавната установа основани од општината,
создава услови и презема мерки пропишани со закон, за остварување на правото на
слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располагаат, согласно
Статутот на претпријатието и установата.



Член 82
Слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат

имателите на информации од став 1 од овој член имаат сите правни и физички лица (во
понатамошниот текст: барател на информација).

Слободен пристап до информации се остварува:
- со увид во документите со кои располага имателот на информацијата;
- со добивање препис, фотокопија или електронски запис од документите со

кои располага имателот на информацијата.
Имателот на информацијата за посредување при остварување на правото на

слободен пристап до информациите определува службено лице.

Член 83
Барателот на информацијата за извршениот увид или добиениот препис,

фотокопија или електронски запис на информацијата, плаќа соодветен надоместок во
висина на материјалните трошоци.

Барателот на информацијата при поднесување на барањето се известува за
плаќањето и висината на соодветниот надоместок.

Член 84
Имателот на информацијата ако не ја достави бараната информација, барателот

има право на жалба до Државната комисија за заштита на право за слободен пристап
до информации од јавен карактер.

Член 85
Советот на општината усвојува годишен извештај за остварување на правото на

слободен пристап до информациите во минатата година во општината.
Годишниот извештај за остварувањето на правото за слободен пристап до

информации го подготвува градоначалникот на општината и го доставува до Советот,
најдоцна до 31 Јануари во тековната година.

Извештајот од став 1 на овој член ги содржи податоците за остварениот
слободен пристап до информациите со кои располагаат и јавните служби кои ги
формира општината.

Извештајот од ставот 1 по усвојувањето се доставува до Државната комисија за
заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Член 86
Имателот на информацијата е должен во рок од 6 (шест) месеци од денот на

усвојувањето на Статутот да ја донесе и објави листата на информации со кои
располага.

Член 87
Градоначалникот на општината е должен во рок од 3 (три) месеци од денот на

усвојувањето на Статутот, согласно актот за организација на општинската
администрација да распореди државен службеник од општинската администрација кој
ќе ги извршува работите на посредување при остварувањето на правото за слободен
пристап до информациите од јавен карактер.



Член 2
Главата VI станува глава VII, а останатите глави и членови се усогласуваат и

добиваат соодветен реден број во согласност со дополнувањето кое се врши.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен

гласник на општина Валандово„.
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