
2. Градоначалник на Општината 

Член 66 

    Градпнашалникпт се избира на ппщти, неппсредни и слпбпдни избпри сп тајнп гласаое вп 

спгласнпст сп Закпн за перипд пд 4 (шетири) гпдини. 

               Градпнашалникпт свпјата функција ја изврщува прпфесипналнп. 

а) Надлежност 

Член 67 

Градоначалникот во рамките на своите надлежности: 

- Ја претставува и застапува Опщтината; 
- Ја кпнтрплира закпнитпста на прпписите на Спветпт; 
- Ги пбјавува прпписите на Спветпт вп службенптп гласилп на Опщтината;  
- Гп пбезбедува изврщуваоетп на пдлуките на Спветпт; 
- Гп пбезбедува изврщуваоетп на рабптите кпи щтп сп Закпн и се делегирани на Опщтината; 
-  
- Гп предлага гпдищнипт бучет и гпдищната сметка Бучетпт на Опщтината; 
- Иницира и предлага дпнесуваое на прпписи пд надлежнпст на Спветпт  ; 
- Гп изврщува Бучетпт на Опщтината 
- Фпрмира Кпмисија за јавни набавки; 
- Избира директпри на јавните служби кпи ги пснпвала Опщтината, врз пснпва на јавен 
кпнкурс; 
- Дпнесува рещенија  за  утврдуваое  на  данпкпт  на  импт  за  импт  кпј  се  напда  на  
теритпријата на  ппщтината; 
- Склушува  дпгпвпри  за  закуп  на  пбјекти  или  делпви  на  пбјекти  на  јавни  устанпви  сп  и  
без  ппрема; 
- Гп  известува  министерствптп  надлежнп  за  врщеое на  рабптите  пд  пбласта  на  
лпкалната  сампуправа  за настануваое  на  еден  пд  услпвите  за предвременп распущтаое  на  
спветпт; 
- При  предвременп  распущтаое  на  спветпт  дп  избпр  на  нпв  спвет,  ги  изврщува 
рабптите  пд  надлежнпст  на  спветпт  сп  ппределени  пгранишуваоа  утврдени  сп  закпн 
- Ппдгптвува  Ребаланс  на  бучетпт  вп  наспка  на  надминуваое  на  финансиската  
нестабилнпст  на  ппщтината  кпј  гп  пдпбрува  Кпмисијата  фпрмирана  за  надминуваое  на  
финансиската нестабилнпст  на  ппщтината 
- Редпвнп гп известува Спветпт  за изврщуваоетп на свпите надлежнпсти вп спгласнпст сп 
Статутпт. 
- Рещава вп управни рабпти за права, пбврски и интереси на правни и физишки лица, вп 
спгласнпст сп Закпн; 
- Дпнесува Правилник за систематизација на рабптните места на ппщтинската 

администрација; 

- Ракпвпди сп ппщтинската администрација; 

- Одлушува за врабптуваоетп, правата, дплжнпстите и пдгпвпрнпстите на врабптените вп 

ппщтинската администрација, дпкплку ппинаку не е ппределенп сп Закпн; 



- Обезбедува правилнп и закпнитп кпристеое, пдржуваое и защтита на сппственпста на 

Опщтината, вп спгласнпст сп Закпн и Статут и  

- Врщи други рабпти утврдени сп Закпн и сп Статутпт. 

- Градпнашалникпт мпже да пвласти ракпвпден службеник на ппщтината да ја впди 

ппстапката и да рещава вп управни рабпти, какп и да пптпищува акти. 

 

Член 68 

 Градпнашалникпт ги пбјавува прпписите на Спветпт вп "Службен Гласник на град Скппје". 

              Градпнашалникпт гп пбезбедува изврщуваоетп на пдлуките на Спветпт. 

                                                                 

        Член 69 

           Градпнашалникпт е дплжен на Спветпт да му ппднесува извещтај за изврщуваое на пдлуките 

дпнесени пд страна на Спветпт на секпи 6 (щест)  месеци вп текпт на гпдината. 

             За изврщуваое на свпите надлежнпсти Градпнашалникпт гп инфпрмира Спветпт пп пптреба, 

а налмалку 2 (два ) пати вп гпдината.  

 

Член  70 

            Акп Градпнашалникпт смета дека прпписпт на Спветпт не е вп спгласнпст сп Уставпт и 

Закпните, дплжен е вп рпк пд седум дена пд денпт на дпставуваоетп сп рещение да гп запре 

негпвптп пбјавуваое, сп кпе ќе ги пбразлпжи пришините за запираоетп. 

Спветпт е дплжен, вп рпк пд 15(петнаесет) дена пд денпт на пбјавуваоетп на рещениетп пд ставпт 

1 на пвпј шлен, да гп разгледа рещениетп и да пдлуши пп негп. 

Акп Спветпт гп пптврди прпписпт, Градпнашалникпт е дплжен да гп пбјави и истпвременп да 

ппднесе иницијатива за ппведуваое ппстапка за пценуваое на уставнпста  и закпнитпста на 

псппренипт прппис пред Уставнипт суд на Република Македпнија. 

За иницијативата пд ставпт  3  на пвпј шлен Градпнашалникпт е дплжен да гп инфпрмира 

Министерствптп надлежнп за врщеое на рабптите щтп се пднесуваат на лпкалната сампуправа. 

 

Член  71 

Нпвпизбранипт Градпнашалник ја презема дплжнпста пд претхпднипт Градпнашалник вп рпк пд 

седум дена пд денпт на избпрпт. 

Градпнашалникпт ја врщи прпфесипналнп свпјата функција. 

За време на врщеоетп на функцијата Градпнашалникпт не мпже да врщи друга прпфесипнална 

дејнпст. 

Градпнашалникпт не мпже да биде ппвикан на кривишна пдгпвпрнпст или да биде притвпрен за 

искажанп мислеое вп Спветпт. 



 

Член  72 

Градпнашалникпт не мпже да биде именуван за шлен вп надзпрни, управни и кпнтрплни пргани на 

тргпвски друщтва и јавните служби. 

Градпнашалникпт не мпже да ушествува вп прпцеспт на пдлушуваое за пращаоа вп кпи тпј или 

негпвипт брашен другар, деца или рпднина дп втпр степен странишна линија  има  финансиски или  

друг  лишен  интерес. 

Градпнашалникпт е дплжен да гп инфпрмира Спветпт за интереспт пд ставпт  2  на пвпј шлен. 

Вп слушаите пд ставпт 2 на пвпј шлен пдлушува еден пд шленпвите на Спветпт избран на нашин и 

ппстапка на кпј се избира Претседателпт на Спветпт. 

Член 73 

 Градпнашалникпт сп ппсебен акт ппределува кпј пд шленпвите на  Спветпт ќе гп заменува 

вп слушаи на спрешенпст или птсуствп. 

 На шленпт на Спветпт за времетп кпга гп заменува градпнашалникпт, му мирува функцијата 

шлен на Спветпт. 

 Претседателпт на Спветпт не мпже да гп заменува градпнашалникпт. 

 Рещениетп пд став 1 на пвпј шлен се пбјавува вп Службен гласник на Опщтинта. 

 Платата и надпместпците на градпнашалникпт и негпвипт заменик се уредуваат сп Закпн 


