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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 79/09), министерот за локална самоуправа донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА 
МЕЃУОПШТИНСКАТА СОРАБОТКА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 

ЕВИДЕНЦИЈАТА НА МЕЃУОПШТИНСКАТА СОРАБОТКА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на Oбразецот  за евиденцијата на 

меѓуопштинската соработка (во натамошниот текст: „Образецот“) и начинот на водење на 
евиденцијата на меѓуопштинската соработка. 

 
Член 2 

Податоците за воспоставената меѓуопштинска соработка се евидентираат на Образецот  
кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.  

Скратениот назив на Образецот е „Обр. МОС _1“ 
          

Член 3 
(1) Образецот од член 2 на овој правилник  содржи:  
- скратен назив на Образецот;  
- грб на Република Македонија; 
- називите „Република Македонија“ и „Министерство за локална  самоуправа“;  
- називот на Образецот: „Образец за евиденција на меѓуопштинска  Соработка“; 
- 1. „воспоставена меѓуопштинска соработка со евидентен број по  години“; 
- 1/1. „општини коишто  воспоставиле меѓуопштинска соработка (број и  име  на 

општините“; 
- 1/2. „надлежноста за чие вршење е воспоставена меѓуопштинската соработка“; 
- 1/3. „облик преку кој се  остварува меѓуопштинската соработка“; 
- 1/4 „акти за воспоставување на меѓуопштинската соработка (назив,  број и  датум)“; 
- 1/5. „акт за основање или формирање на обликот преку кој се оствaрува  

меѓуопштинската соработка (назив, број и датум)“; 
- 1/6. „остварување на меѓуопштинска соработка преку склучување  договор  (назив, 

број и датум)“;  
- 1/7. „ временски период  за кој е воспоставена  меѓуопштинската соработка  (за 

меѓуопштинска соработка воспоставена за однапред   определен  период)“; 
- 2. „престанок на воспоставената меѓуопштинска  соработка“;  
- 2/1 „акти за престанување на воспоставената меѓуопштинска  соработка  (назив, број и 

датум)“; 
- архивски број на Министерството за локална самоуправа под кој е  примено 

известувањето за воспоставената меѓуопштинска соработка  и датум  и 
- потпис на овластениот државен службеник.  
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Член 4 
Образецот се пополнува врз основа на известувањето и доставените  акти од страна на 

општините, општините во градот Скопје и градот Скопје за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка. 

Образецот се пополнува за секоја воспоставена меѓуопштинска соработка. 
Образецот се пополнува од страна на овластен државен службеник во Министерството 

за локална самоуправа. 
        

Член 5 
Евиденцијата на воспоставената меѓуопштинска соработка се води во пишана и во 

електронска форма хронолошки според примените известувања и доставените  акти од 
страна на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка и претставува една целина. 

Обрасците заедно со доставените акти се групираат по надлежноста и годината на 
воспоставување на меѓуопштинската соработка.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден  од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 11-2665/1                                               

15 декември 2011 година                                         Министер, 
      Скопје            Невзат Бејта, с.р. 
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