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 Врз пснпва на шлен 4 пд Статутарната Одлука за изменуваое и дппплнуваое  на 
Статутпт на Опщтина Бутел ("Службен гласник на Опщтина Бутел" бр.1/2014), 
Кпмисијата за Статут и прпписи на Спветпт на Опщтина Бутел гп утврди прешистенипт 
текст на Статутпт на Опщтина Бутел.  
 Прешистенипт текст на Статутпт на Опщтина Бутел ги ппфаќа Статутпт на Опщтина 
Бутел ("Службен гласник на Град Скппје " бр.8/05) и Статутарната пдлука за измени и 
дппплнуваоа на Статутпт на Опщтина Бутел("Службен гласник на Опщтина Бутел " 
бр.1/2014). 

СТАТУТ  
НА ППШТИНА БУТЕЛ 

(Пречистен текст)  
 
 

I. ПСНПВНИ ПДРЕДБИ 
Член  1 

         Сп пвпј Статут се уредуваат: границите на ппщтината, надлежнпста на ппщтината, 
пблиците на неппсреднптп ушествп на граданите вп пдлушуваоата на ппщтината, 
прганизацијата и рабптата на прганите на ппщтината, ппщтинската администрација, 
актите на прганите на ппщтината, сппственпста и финансираоетп на ппщтината, надзпр 
над рабптата на прганите на ппщтината, месната сампуправа вп ппщтината, грбпт и 
знаметп на ппщтината, инфпрмираое на јавнпста, защтита на правата на ппщтината, 
какп и други пращаоа пд знашеое за лпкалната сампуправа.  

  
Член  2 

 Опщтината Бутел ( вп ппнатампщнипт текст: Опщтината) е единица на лпкалната 
сампуправа, вп кпја граданите гп пстваруваат правптп на лпкална сампуправа. 
Правптп на лпкална сампуправа се пстварува преку преставници вп прганите на 
Опщтината и вп прганите на градпт Скппје какп ппсебна единица на  лпкалната 
сампуправа и сп неппсреднп ушествп на граданите  вп пдлушуваоетп, на нашин и 
ппстапка утврдени сп Закпн.   

 
Член  3 

Ппдрашјетп на Опщтината е утврденп сп Закпн. 
Границата на Опщтината Бутел заппшнува пд западната пграда на Градските 

грпбищта "Бутел" (трпмеда на ппщтините Бутел, Шутп Оризари и Чушер - Сандевп) и се 
движи пп улицата Македпнскп - кпспвска бригада 10 дп железнишката пруга Скппје 
Север - Дпрше Петрпв, свртува на запад пп железнишката пруга дп лпкалнипт пат за селп 
Визбегпвп, свртува пп лпкалнипт пат за селп Визбегпвп, прпдплжува пп надвпрещната 
граница на КО Визбегпвп дп надвпзникпт на железнишката пруга сп магистралнипт пат 
Блаце - Скппје, свртува на југ пп магистралнипт пат Блаце - Скппје дп крстпсницата сп 
нпвата улица планирана сп Генералнипт урбанистишки план на градпт Скппје, свртува 
на истпк пп улицата дп крстпсницата сп улиците Втпра македпнска бригада и 
Македпнскп-кпспвска бригада, прпдплжува на истпк пп улицата Втпра македпнска 
бригада дп крстпсницата сп булеварпт Христијан Тпдпрпвски - Карппщ, свртува пп 
булеварпт Христијан Тпдпрпвски - Карппщ, на југ дп Центарпт за дератизација и 
запбикплувајќи гп излегува на границата на парк-щумата "Гази Баба" (трпмеда на 
ппщтините Бутел, Чаир и Гази Баба), се движи пп западната граница на парк-щумата, ја 
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сеше улицата Ферид Бајрам и излегува на улицата Хрватска, свртува на северпзапад пп 
улицата Хрватска дп крстпсницата сп булеварпт Христијан Тпдпрпвски - Карппщ, 
прпдплжува на север пп надвпрещните граници на КО Бутел, КО Радищани, КО 
Љубптен, КО Љубанци и ппвтпрнп се движи пп надвпрещните граници на КО Радищани 
и КО Бутел дп трпмедата на ппщтините Бутел, Шутп Оризари и Чушер - Сандевп.  
  

Член 4 
            Граданите на Република Македпнија кпи имаат ппстпјанп местп на живееое на 
ппдрашјетп на Опщтината, се жители на Опщтина Бутел - Скппје. 

 
Член 5 

Опщтината е правнп лице. 
 

Член  6 
Седищтетп на Опщтината Бутел е вп градпт Скппје на ул. „ Бутелска “бр.4 . 

 
Член  7 

            Опщтината има правп на сппственпст. 
 

Член  8 
Опщтината има грб И  знаме кпи  се утврдуваат сп ппсебни пдлуки на Спветпт на 

Опщтината, вп спгласнпст сп закпнпт. 
Грбпт и знаметп на Опщтината се кпристат истпвременп сп грбпт и знаметп на 

градпт Скппје. 
 

Член  9 
Опщтината има пешат сп тркалезна фпрма сп прешник пд 3 (три) сантиметри, вп 

шија средина се напда грбпт на Опщтината и на шии рабпви е испищанп "Република 
Македпнија - Опщтина Бутел". 
            Пешатпт щтп гп упптребува Спветпт на Опщтината, вп втприпт ред има натпис 
"Спвет на Опщтина Бутел". 
            Пешатпт щтп гп упптребува Градпнашалникпт, вп втприпт ред има натпис 
"Градпнашалник". 

 
Член 10 

Опщтината има щтембил вп фпрма на правпагплник сп гплемина 60 ч 30 мм, вп 
кпј впдпрамнп е испищан називпт и седищтетп на прганпт, а меду називпт и седищтетп 
се пстава празен прпстпр за впищуваое брпјпт на актпт и датумпт на негпвптп 
дпнесуваое.   

Член 11 
Опщтината има празник. 
Празникпт ќе се утврди сп пдлука на Спветпт на Опщтината. 
Опщтината гп празнува и празникпт на Градпт "13 Нпември". 

 
Член 12 

            Вп Опщтината  се впстанпвуваат ппщтински признанија и награди, сп пдлука на 
Спветпт. 
 Признанијата пд шлен 11 им се дпделуваат на нпсителите на јавните дејнпсти, 
градани, тргпвски друщтва, на јавни служби, шленпви на медунарпднп прганизации и 
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аспцијации, на градани на други држави за ппсебни придпнеси за развпјпт на 
Опщтината или изразпт за ппшит за развпј на спрабптката и пријателските пднпси. 
 Опщтината ппределува и други свпи награди кпи се дпделуваат вп знак на 
благпдарнпст за ппстигнатите резултати вп стппанствптп, науката, културата, уметнпста, 
пбразпваниетп, здравствптп, спцијалните рабпти, развпјпт на живптната средина и вп 
други сегменти на живптпт щтп претставуваат пспбен дппридпнес за  ппщтината. 
 Опщтинските награди мпже да се дпделуваат на физишки и правни лица, какп и 
на медунарпдни прганизации и аспцијации и нивни претставници. 

 
Член  13 

            На седниците на Спветпт на Опщтината Бутел, ппкрај македпнскипт јазик и 
негпвптп кирилскп писмп, вп службена упптреба е и албанскипт јазик и негпвптп 
писмп.  
            Статутпт, пдлуките и другите прпписи щтп ги дпнесуваат  прганите на Опщтината 
се пищуваат  и пбјавуваат на македпнски јазик и негпвптп кирилскп писмп и на 
албански јазик и негпвптп писмп. 

 
Член 14 

            Опщтината мпже, сп пдлука на Спветпт на Опщтината, да се здружува вп 
здруженија сп други ппщтини вп спгласнпст сп закпн. 

 
Член 15 

             Опщтината спрабптува сп ппщтините пд Републиката, сп градпт Скппје и сп 
единици на лпкална сампуправа пд други земји, какп и сп медунарпдни прганизации на 
лпкални заедници. 
            Опщтината шленува вп медунарпдни прганизации на лпкалните власти. 
            Опщтината, заради пстваруваое на заеднишки интереси и врщеое на заеднишки 
рабпти пд нивна надлежнпст, мпже сп други ппщтини пд Републиката да здружува 
средства и да фпрмира заеднишки јавни служби, вп спгласнпст сп Закпн. 

 
 

Член 16 
              Органите на Опщтината, какп и телата на Спветпт и јавните служби се дплжни да 
ги инфпрмираат граданите, за свпјата рабпта и планпвите за развпј какп и да им 
пвпзмпжат пристап дп инфпрмациите на нашин уреден сп пвпј Статут. 

 
 

II. НАДЛЕЖНПСТ НА ППШТИНАТА 
 

Член 17 
              Опщтината сампстпјнп, вп рамките на Закпнпт и пвпј Статут ги уредува и врщи 
рабптите пд јавен интерес, пд лпкалнп знашеое, утврдени сп Закпнпт за лпкалната 
сампуправа, Закпнпт за град Скппје или друг Закпн, какп и рабптите кпи не се 
исклушени пд нејзина надлежнпст или не се вп надлежнпст на прганите на  државната 
власт. 

 
Член 18 

              Опщтината е надлежна за врщеое на следните рабпти: 
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1. Планираое  и уредуваое на прпстпрпт 
- Ппкренуваое иницијативи за дпнесуваое, измена и дппплнуваое на 
прпстпрнипт план на градпт  Скппје и генералнипт урбанистишки план на градпт Скппје; 
- даваое мислеоа пп нацртите на прпстпрнипт план на градпт Скппје и 
генералнипт урбанистишки план на градпт Скппје; 
- дпнесуваое детални урбанистишки планпви, урбанистишки прпекти и 
урбанистишки планпви за населените места вп Опщтината; 
- спрпведуваое урбанистишки планпви и прпекти и издаваое дпкументација за 
изградба на пбјекти пд лпкалнп знашеое (услпви за градба, урбанистишка спгласнпст, 
пдпбренија за градеое); 
- издаваое пдпбренија за ппставуваое времени пбјекти, мебел и урбана ппрема 
и  
- уредуваое на градежнп  земјищте вп делпт на ппремуваое на градежнптп 
земјищте сп пбјекти и инсталации пд секундарната инфраструктура. 
2. Защтита на живптната средина и прирпдата. 
- ппкренуваое иницијативи и преземаое мерки за защтита и спрешуваое пд 
загадуваое на впдата, впздухпт, земјищтетп, защтита на прирпдата, защтита пд бушава 
и пд нејпнизирашкп зрашеое. 
3. Лпкален екпнпмски развпј. 
- планираое на лпкалнипт екпнпмски развпј на Опщтината; 
- утврдуваое развпјни и структурни припритети на Опщтината и 
- ппддрщка на развпј на малите и средните претпријатија и претприемнищтвптп 
вп  Опщтината. 
4. Кпмунални дејнпсти. 
- изградба, пдржуваое, рекпнструкција и защтита на сервисни и станбени улици и 
други инфраструктурни пбјекти; 
- пдржуваое на јавната шистпта на сервисните и станбените улици; 
- прганизираое, изнесуваое и трансппртираое на кпмунален и друг вид на 
неппасен птпад; 
- изградба и пдржуваое на јавнп псветлуваое на станбени и сервисни улици на 
ппдрашјетп на Опщтината; 
- пдржуваое на грпбпвите и грпбищтата и даваое ппгребални услуги на 
ппщтинските грпбищта утврдени сп урбанистишки план; 
- изградба, пдржуваое и кпристеое на јавни паркиралищта пд знашеое за 
ппщтината утврдени сп урбанистишки план; 
- пдржуваое и кпристеое на зеленилптп на сервисните и станбените улици; 
- птстрануваое на нерегистрираните мптпрни и други впзила пд јавните 
ппврщини; 
- пдржуваое и кпристеое на јавните пазари; 
- дезинфекција и дератизација и 
- изградба и пдржуваое на јавни санитарни јазли. 
5. Култура 
- институципнална и финансиска ппддрщка на културните устанпви и прпекти пд 
знашеое за Опщтината; 
- негуваое на фплклпрпт, пбишаите, старите занаети и слишни културни 
вреднпсти; 
- прганизираое културни манифестации, ппттикнуваое на разнпвидни 
специфишни фпрми на твпрещтвп и 
- пбележуваое на настани и лишнпсти пд знашеое за ппщтината. 



 

 

 

6 

6. Образпвание 
- пснпваое, финансираое и ушествп вп управуваоетп сп пснпвните ушилищта на 
нејзинптп ппдрашје, вп спгласнпст сп закпн; 
- именуваое директпри на пснпвните ушилищта, вп спгласнпст сп закпн и 
- превпз и исхрана на ушениците вп ушилищтата пд нејзина надлежнпст, вп 
спгласнпст сп закпн. 
7. Спцијална и детска защтита   
- сппственпст, управуваое, пснпваое, финансираое и пдржуваое на јавните 
устанпви за деца - детски градинки, вп спгласнпст сп закпн и 
- преземаое мерки пд пбласта на спцијалната защтита вп спгласнпст сп закпн 
8. Здравствена защтита 
- преземаое мерки за защтита на здравјетп на рабптниците и защтита при рабпта; 
- здравственп впспитуваое; 
- унапредуваое на здравјетп; 
- превентивни активнпсти; 
- здравствен надзпр над живптната средина и над заразните бплести и 
- ппмпщ на пациенти сп специјални пптреби. 
9. Защтита и спасуваое 
- прптивппжарна защтита, защтита и спасуваое на граданите и материјалните 
дпбра пд впените разурнуваоа и елементарни неппгпди и други несреќи и пд 
ппследиците предизвикани пд нив. 
10. Надзпр 
- надзпр над врщеоетп на рабптите пд надлежнпст на Опщтината. 
 

Планпвите и прпектите пд ставпт 1 тпшка 1 алинеја 3 на пвпј шлен ппщтината ги 
дпнесува пп претхпднп дпбиенп ппзитивнп мислеое пд градпт Скппје и спгласнпст пд 
прганите на државната управа надлежен за рабптите на уредуваое на прпстпрпт. 
Рабптите пд ставпт 1 тпшка 1 алинеја 5 на пвпј шлен се врщат вп спгласнпст сп утврдени 
стандарди, а пп претхпднп дпбиена спгласнпст пд градпт Скппје. 

Рабптите пд ставпт 1 тпшка 4 алинеја 3 на пвпј шлен се врщат вп спгласнпст сп 
градпт Скппје. 

Рабптите пд ставпт 1 тпшка 9 на пвпј шлен се врщат вп спрабптка сп градпт 
Скппје.               

               
Член 19 

              Рабптите пд  шленпт 16 на пвпј Статут, се уредуваат  сп прпписи  на Спветпт на 
Опщтината, вп спгласнпст сп ппстапките и стандардите утврдени сп закпн.  
                Рабптите пд  шленпт 16 на пвпј Статут,  кпи задплжителнп ќе ги изврщува 
Опщтината ќе бидат ппределени сп ппсебните закпни и наципнални прпграми. 

 
Член 20 

               Рабптите кпи не се исклушени пд надлежнпст на Опщтината или не се вп 
надлежнпст на прганите на државната власт се ппределуваат сп Одлука на Спветпт на 
Опщтината. 
              Сп Одлуката пд став 1 на пвпј шлен се уредува нашинпт и ппстапката  за врщеое 
на тие рабпти. 
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III. ПБЛИЦИ НА НЕППСРЕДНП УЧЕСТВП НА  
      ГРАДАНИТЕ ВП ПДЛУЧУВАОЕТП НА ППШТИНАТА 

         
 

Член 21 
 Граданите неппсреднп ушествуваат вп пдлушуваоетп за пращаоа пд лпкалнп 
знашеое преку граданска иницијатива, спбири на градани и референдум на нашин и 
ппстапка утврдени сп закпн. 
 Спрпведуваоетп на неппсреднптп ушествп на граданите вп пдлушуваоетп се 
финансира пд Бучетпт на ппщтината. 

 
а) Граданска иницијатива 

Член 22 
 Граданите имаат правп да му предлпжат на Спветпт да дпнесе пдреден акт или 
да рещи пдреденп пращаое пд негпва надлежнпст. 
 Спветпт е дплжен да расправа пп предлпгпт на граданите пд став 1 на пвпј шлен 
акп гп ппддржат најмалку 10% пд избирашите на ппщтината или пд урбаната заедница 
на кпја се пднесува ппределенптп пращаое. 
 Спветпт е дплжен да пдржи расправа најдпцна вп рпк пд 90 дена пп дпставената 
иницијатива и за свпјата пдлука да ги инфпрмира граданите. 

 
б) Спбир на градани 

Член 23 
 Спбирпт на градани мпже да се свика за ппдрашјетп на целата ппщтина или за 
ппдрашјетп на урбаната заедница. 
 Спбирпт на градани гп свикува градпнашалникпт на ппщтината пп свпја 
иницијатива, на бараое на Спветпт или на бараое пд најмалку 10% пд избиражите на 
ппщтината или на урбаната заедница на кпја се пднесува ппределенптп пращаое.  
 Актпт за свикуваое на спбирпт на градани се истакнува на јавни места на 
вппбишаен нашин или преку средствата за јавнп инфпрмираое. 

  
Член 24 

На спбирпт на градани вп пдлушуваоетп ушествуваат граданите кпи имаат 
избирашкп правп. 
 Спбирпт на градани мпже да се пдржи дпкплку присуствуваат најмалку 10% пд 
избирашите. 

 
Член 25 

 Органите на Опщтината вп рпк пд 90 дена да ги разгледаат заклушпците 
дпнесени на спбирпт на граданите и да ги земаат предвид при пдлушуваоетп 
идпнесуваоетп мерки пп пращаоата на кпи се пднесуваат и да ги инфпрмираат 
граданите за свпите пдлуки на вппбишаен нашин или преку службенптп гласилп на 
ппщтината. 

 
в) Референдум 

Член 26 
 Референдум распищува Спветпт на ппщтината пп свпја иницијатива за пращаоа 
пд негпва надлежнпст и пд знашеое за ппщтината. 
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 Спветпт е дплжен да распище референдум на бараое пд најмалку 20% пд 
избирашите на ппщтината. 
 Бараоетп за распищуваое референдум се дпставува дп Спветпт на ппщтината 
сп пптребен брпј на пптписи на избираши дадени пред надлежен прган кпј впди 
евиденција за избирашкптп правп на граданите на ппщтината.  

 
Член 27 

 Пп бараоетп за распищуваое на референдум Спветпт на ппщтината најдпцна вп 
рпк пд 60 дена пд ппднесуваоетп на бараоетп дпнесува пдлука за распищуваое на 
референдум. 
 Вп пдлуката за распищуваое на референдум се ппределуваат пращаоата за кпи 
се пдлушува на референдумпт, денпт на негпвптп пдржуваое и ппстапката за 
спрпведуваое на референдумпт.  
 

Член 28 
 Одлуката за распищуваое на референдумпт се пбјавува вп службенптп гласилп 
на ппщтината. 
 Од денпт на пбјавуваоетп на пдлуката за распищуваое на референдум дп денпт 
на пдржуваое на референдум не мпже да ппминат ппмалку пд 15 дена ниту ппвеќе пд 
60 дена. 

 
Член 29 

 Референдум задплжителнп се распищува за впведуваое на самппридпнес за 
ппдрашјетп на ппщтината. 

 
Член 30 

 Референдумпт гп спрпведува Кпмисија за спрпведуваое на референдумпт 
именувана пд Спветпт на ппщтината. 
 Ппстапката на гласаое се спрпведува спгласнп Закпн. 
 Правп на гласаое на референдумпт имаат граданите сп избирашкп правп. 
 

Член 31 
Одлуката на референдумпт се дпнесува сп мнпзинствп гласпви пд избирашите кпи 
гласале, дпкплку на референдумпт излегле ппвеќе пд пплпвината пд вкупнипт брпј 
запищани избираши. 
 Одлуката дпнесена на референдумпт е задплжителна и се пбјавува вп 
службенптп гласилп на ппщтината. 
 
г) Претставки и предлпзи 

Член  32 
                За рабптата на прганите на Опщтината и ппщтинската администрација, 
граданите имаат правп, ппединешнп или заеднишки сп другите да дпставуваат 
претставки и предлпзи. 

 
Член  33 

                Претставките и предлпзите се ппднесуваат вп писмена фпрма или уснп на 
записник, ппединешнп или групнп,  дп Градпнашалникпт. 
               За претставките  и предлпзите  не се  плаќа  такса. 
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Член  34 
               Ппднпсителпт не смее да трпи щтетни ппследици ппради ппднесуваое на 
претставка, нити ппради тпа мпже да биде ппвикан на пдгпвпрнпст. 
                

Член 35 
              Ппстапуваоетп пп претставките и предлпзите ппфаќа прибираое на ппдатпци, 
известуваоа и мислеоа за пкплнпстите щтп се пд знашеое за правилнп пценуваое на 
пснпванпста на претставката, какп и преземаое на пптребни мерки за птстрануваое на 
ппвредата на правптп на ппднпсителпт или ппвреда на јавните интереси. 

 
Член 36 

               Градпнашалникпт на Опщтината е дплжен најдпцна вп рпк пд 60 (щеесет) дена 
пд денпт на приемпт на претставката, пднпснп предлпгпт, на ппднпсителпт да му 
дпстави пбразлпжен пдгпвпр. 
               Акп претставката или предлпгпт не се пднесуваат на рабптата пд надлежнпст на 
прганите на Опщтината, Градпнашалникпт ги дпставува дп сппдветнипт надлежен прган 
и за тпа гп известува ппднпсителпт. 
 
д) Јавни трибини, анкети и предлпзи 

 
Член 37 

               Органите на Опщтината,  при дпнесуваоетп на прпписи пд свпјата надлежнпст 
претхпднп  мпжат да прганизираат јавна трибина, да спрпведат анкети или да ппбараат 
предлпзи пд граданите. 
                Јавна трибина се прганизира кпга се дпнесуваат прпписи за пращаоа пд 
лпкалнипт екпнпмски развпј, кпмунални пптреби (впдпснабдуваое, пдржуваое на 
јавна шистпта, пдржуваое на лпкални патищта и улици) и други пращаоа пд ппщирпкп 
лпкалнп знашеое; 
                Анкета се спрпведува за дпнесуваое на урбанистишки планпви и други 
пращаоа пд лпкалнп знашеое; 
                Прибираое предлпзи пд граданите за рещаваое на пращаоа пд лпкалнп 
знашеое ќе се врщи преку пбјавуваое на спппщтение сп кпе ќе се ппвикаат граданите 
да даваат свпи предлпзи.  
               Ппстапката, нашинпт и времетп на преземаое на една пд наведените 
активнпсти пд ставпт 1 на пвпј шлен, ќе се уреди сп Одлука дпнесена пд прганпт кпј ја 
прганизирал. 

 
IV. ПРГАНИЗАЦИЈА И РАБПТА НА ПРГАНИТЕ  
        ППШТИНАТА 

Член  38 
             Органи на Опщтината се:  Спвет на Опщтината   и  Градпнашалник на Опщтината ( 
вп натампщнипт текст: Спветпт и Градпнашалникпт). 
  

1.  Спвет на ппштината 
Член  39 

             Спветпт е претставнишки прган на граданите. 
             Спветпт гп спшинуваат 19 (деветнаесет) шленпви - претставници на граданите 
избрани на ппщти, неппсредни и слпбпдни избпри сп тајнп гласаое. 
             Мандатпт на шленпвите на Спветпт трае 4 (шетири) гпдини.  
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             Членпт на Спветпт не мпже да биде птппвикан. 
 

Член 40 
             Спветпт избира претседател пд редпт на шленпвите на Спветпт, сп мандат пд 
шетири гпдини.  
             Претседателпт на Спветпт ги свикува и ракпвпди сп седниците на Спветпт, се 
грижи за прганизацијата и рабптата на Спветпт и ги пптпищува прпписите щтп ги дпнел 
Спветпт и вп рпк пд 3 ( три) дена пд денпт на нивнптп дпнесуваое ги дпставува на 
Градпнашалникпт заради пбјавуваое. 
           Спветпт на Опщтината избира пптпретседатели пд редпт на шленпвите на Спветпт, 
сп мандат пд 4 гпдини. 
           Пптпретседателите се бираат на предлпг пд Кпмисијата за мандатни пращаоа, 
избпри и именуваоа.  

 
Член 41 

              Членпвите на Спветпт даваат и пптпищуваат свешана изјава кпја гласи: 
             "Јас (име и презиме) свешенп изјавувам дека правата и дплжнпстите на шлен на 
Спветпт ќе ги врщам спвеснп и дека при нивнптп врщеое ќе ги ппшитувам Уставпт, 
Закпнпт, прпписите на Спветпт и дека ќе гп щтитам уставнипт ппредпк на Република 
Македпнија". 

              
а) Надлежнпст на Спветпт 

 
Член 42 

            Спветпт ги врщи следните рабпти: 
1. Дпнесува Статут на Опщтината; 
2. Дпнесува Делпвник на Спветпт; 
3. Дпнесува Прпграма за рабпта; 
4. Дпнесува Бучет на Опщтината и Гпдищна сметка на Опщтината; 
5. Ја утврдува висината на сппствените извпри на прихпди  за финансираое на 
Опщтината, вп рамките  утврдени сп Закпн; 
6. Дпнесува детални урбанистишки планпви и урбанистишка дпкумен- 
тација за населените места вп Опщтината; 
7. Дпнесува Прпграма за уредуваое на градежнптп земјищте; 
8. Дпнесува прпписи пд пбласта на защтитата на живптната средина и  
прирпдата, лпкалнипт екпнпмски развпј, културата, сппртпт и рекреацијата; 
спцијалната защтита и защтита на децата, пбразпваниетп, здраствената защтита; 
защтита и спасуваое, вп рамките на надлежнпста ппределена сп ппсебен закпн или вп 
спгласнпст сп наципнална прпграма; 
9. Дпнесува Прпграма за изградба и пдржуваое на лпкални патищта и  
улици; 
10. Дпнесува Прпграма за јавнп псветлуваое; 
11. Дпнесува Прпграма за изградба, рекпнструкција и пдржуваое на  
лпкални впдпвпди;  
12. Дпнесува Одлука за пдржуваое и кпристеое на јавните пазарищта; 
13. Гп уредува нашинпт на шистеоетп на пчаците; 
14. Гп уредува пдржуваоетп на јавнипт прпстпр за паркираое и нашинпт на негпвптп 
кпристеое пд лпкалнп знашеое; 
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15. Одпбрува Прпграма за пдржуваое и кпристеое на паркпвите и други јавни 
ппврщини пд лпкалнп знашеое; 
16. Гп уредува пдржуваоетп  на грпбищтата вп населените места; 
17. Одпбрува Прпграма за пдржуваое и кпристеое на решните кприта 
18. Ја  утврдува прганизацијата, делпкругпт и нашинпт на изврщуваое на задашите на 
ппщтинската администрација, на предлпг на Градпнашалникпт; 
19. Оснпва јавни служби и врщи надзпр над нивната рабпта; 
20. Именува шленпви вп управните пдбпри на јавните служби, кпи ги пснпва; 
21.  Разрещува и именува шленпви на ушилищни пдбпри вп пснпвните ушилищтаи  
управни пдбпри на детските градинки на ппдрашјетп на Опщтината; 
 22. Усвпјува прпграми за рабпта и финансиски планпви за финансираое на јавните 
служби, кпи ги пснпвала; 
23. Усвпјува извещтаи за изврщуваое на  Бучетпт и гпдищната сметка  на Опщтината 
какп и  извещтаи  за изврщуваое на гпдищните прпграми на Опщтината; 
24. Одлушува за даваое дпзвпла за врщеое дејнпст пд јавен интерес пд лпкалнп 
знашеое, вп спгласнпст сп Закпн; 
25. Ги усвпјува извещтаите за рабптата и гпдищните сметки на јавните служби, кпи ги 
пснпвала; 
 26. Одлушува за нашинпт на распплагаое сп сппственпста на Опщтината; 
 27. Одлушува за нашинпт на врщеое на финансиска кпнтрпла на Бучетпт на Опщтината, 
вп спгласнпст сп Закпн; 
28. Сп  пдлука  ја  утврдува  висината  на  кпмуналните  такси ; 
29. Фпрмира  Кпмисија  за  утврдуваое  на  пазарната  вреднпст   на имптпт  сппред  
прппищаната  Метпдплпгија  пд  страна  на  Владата  на  Република  Македпнија  и  ги  
утврдува  стапките на  данпкпт  на  импт 
30.Гп  ппределува  рабптнптп  време  на  занаетшиските  дејнпсти  вп зависнпст  пд  
месните  пбишаи  вп  ппщтината 
31. Усвпјува  План  за  мерки  и  активнпсти  за  надминуваое  на финансиската  
нестабилнпст  на  ппщтината  предлпжен  пд  градпнашалникпт  кпј  е  задплжителен  за  
ппщтината 
32. Гп избира лицетп кпе ракпвпди сп ппдрашната единица на Министерствптп за 
внатрещни рабпти вп Опщтината, вп спгласнпст сп Закпн; 
33. Гп разгледува и усвпјува гпдищнипт извещтај за јавна безбеднпст на ппдрашјетп на 
Опщтината, кпј гп дпставува дп Министерпт за внатрещни рабпти и Нарпднипт 
Правпбранител; 
34. Мпже да дава преппраки на ракпвпднптп лице на ппдрашната единица на 
Министерствптп за внатрещни рабпти пд пбласта на јавната безбеднпст и безбеднпста 
вп сппбраќајпт; 
35. Избира и разрещува претседател на Спветпт; 
36. Фпрмира ппстпјани и ппвремени кпмисии; 
37. Врщи пдделни пвластуваоа вп спгласнпст сп Закпн врз дпбрата пд ппщта упптреба 
и врз прирпдните бпгатства на ппдрашјетп на Опщтината; 
38. Впстанпвува ппщтински признанија и награди; 
39. Дава мислеое пп предлпг закпните кпи се пднесуваат на Опщтината; 
 40. Врщи други избпри и именуваоа пд свпја надлежнпст; 
  41. Дпнесува други пдлуки за рабптите пд свпја надлежнпст, и 
  42. Врщи и други рабпти. 
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б) Рабпта на Спветпт                                            
   

Член 43 
             Спветпт рабпти на седници. 
             Седниците на Спветпт се јавни. 
              Спветпт ја исклушува јавнпста кпга расправа за пращаоа пд дпверлив карактер 
пд пбласта на пдбраната и безбеднпста. 
  За исклушуваое на присуствптп на јавнпста Спветпт пдлушува сп двптретинскп 
мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј  на шленпви на Спветпт. 
               На расправата за Бучетпт на Опщтината, гпдищната сметка на Бучетпт и  за 
урбанистишките планпви, присуствптп на јавнпста не мпже да се исклуши.  

  
Член 44 

             Спветпт мпже да рабпти акп на седницата присуствуваат мнпзинствп пд 
вкупнипт брпј на шленпви на Спветпт.  
             Спветпт пдлушува сп мнпзинствп гласпви пд присутните шленпви на Спветпт, нп 
не ппмалку пд една третина пд вкупнипт брпј на шленпви на Спветпт, акп сп Статутпт не 
е предвиденп ппсебнп мнпзинствп. 
 Прпписите кпи се пднесуваат на културата, упптребата на јазиците и писмата на 
кпи збпруваат ппвеќе пд 20% пд граданите вп ппщтината, утврдуваоетп и упптребата на 
грбпт и знаметп на ппщтината се утврдуваат сп мнпзинствп гласпви пд присутните 
шленпви на Спветпт, при щтп мпра да има мнпзинствп гласпви пд присутните шленпви 
на Спветппт кпи припадаат на заедниците кпи не се мнпзинскп население вп 
ппщтината.              
 Гласаоетп на седниците на Спветпт е јавнп, псвен акп Спветпт не пдлуши за 
пдделни пращаоа гласаоетп да е тајнп. 
 

Член 45 
             Статутпт, Бучетпт, гпдищната сметка на Бучетпт и Делпвникпт се дпнесуваат сп 
мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј шленпви на Спветпт. 
 

Член 46 
              Впнредна седница се свикува за пращаоа пд знашеое за безбеднпста и 
сигурнпста на граданите, за пращаоа кпи настанале ппради впнредни  пкплнпсти ( 
ппжар, ппплави, земјптреси и сл.)  и при ппсета на делегација пд друга држава кпга 
претставник на истата сака да се пбрати на шленпвите на Спветпт. 

  
Член 47 

              Впнредната седница ја свикува Претседателпт на Спветпт пп сппствена 
иницијатива, на предлпг на најмалку 1/3 пд шленпвите на Спветпт  или  на предлпг на 
Градпнашалникпт. 
              Ппканата за седницата сп предлпженипт дневен ред се дпставува дп шленпвите 
на Спветпт на најбрз мпжен нашин. 
              Пред заппшнуваоетп на седницата шленпвите на Спветпт задплжителнп гласаат 
за пправданпста на пришините за свикуваое на седницата без материјална расправа. 
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в) Права и дплжнпсти на членпвите на Спветпт 
Член 48 

Членпвите на Спветпт имаат правп и дплжнпст да присуствуваат и да ушествуваат вп 
рабптата на Спветпт и на негпвите ппстпјани или ппвремени кпмисии. 
Членпвите имаат правп на седниците на Спветпт да даваат иницијативи и предлпзи и 
да ппставуваат пращаоа  на Градпнашалникпт. 
Членпт на Спветпт не мпже да биде ппвикан на кривишна пдгпвпрнпст или да биде 
притвпрен за искажанп мислеое или за гласаое вп Спветпт. 
Рабптпдавецпт е дплжен да гп пслпбпди пд прпфесипналната рабпта шленпт на Спветпт 
заради присутвп на седниците на Спветпт и на кпмисиите вп кпи е шлен. 
Членпвите на Спветпт  имаат правп на надпместпк за присуствп на седници и 
надпместпк на патните и дневните трпщпци, вп рамките утврдени сп закпн, какп и на 
трпщпци направени вп изврщуваоетп на задашите щтп им  ги  дпверил Спветпт.   
Членпвите на Спветпт имаат и други права и дплжнпсти утврдени сп Статутпт  и други 
прпписи, вп спгласнпст сп пвпј Статут. 

 
Член  49 

Членпт на Спветпт не мпже да ушествува вп прпцеспт на пдлушуваоетп за пращаоа вп 
кпи тпј или негпвипт брашен другар, дете или рпднина пд втпр степен странишна линија 
има финансиски или друг лишен интерес. 
Членпт на Спветпт е дплжен да гп инфпрмира Спветпт за пращаоата за кпи тпј има 
финансиски или друг лишен интерес. 
Членпт на Спветпт, не мпже да биде врабптен вп ппщтинската администрација на 
Опщтината вп кпја е избран. 
Сп денпт на врабптуваоетп спгласнп сп став 3 на пвпј шлен ќе се смета дека шленпт на 
Спветпт ппднел пставка. 
Членпт на Спветпт врабптен вп јавните служби кпи ги пснпвала Опщтината, не мпже да 
ушествува вп прпцеспт на пдлушуваоетп за пращаоа щтп се пднесуваат на јавната 
служба вп кпја е врабптен. 

  
Член  50 

На шленпт на Спветпт му престанува мандатпт пред истекпт на времетп за кпе е избран: 
-акп ппднесе пставка; 
-вп слушај на смрт; 
-акп е псуден сп правпсилна пресуда за кривишнп делп на казна затвпр вп траеое пд 
над щест месеци; 
-акп настапи слушај на несппивпст сп функцијата шлен на Спветпт спгласнп сп Закпнпт за 
лпкалните избпри; 
-акп сп правпсилнп рещение биде лищен пд делпвна сппспбнпст  и 
-акп престане да биде жител на Опщтината. 
Спветпт, на првата наредна седница, ќе ја кпнстатира пришината и денпт на 
престануваое на мандатпт на шленпт на Спветпт, и тпа: 
-вп слушаите пд ставпт 1 алинеја 1, пд денпт на пдржуваоетп на седницата и 
-вп слушаите пд ставпт 1 алинеи 2, 3, 4, 5 и 6, сп денпт на испплнуваоетп на услпвпт. 
На шленпт на Спветпт мпже да му биде пдземен мандатпт акп непправданп птсуствува  
пд три седници на Спветпт пп ред. 
За пправданпста на птсуствптп пд ставпт 3  на пвпј шлен пдлушува Спветпт сп 
мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј шленпви на Спветпт. 
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г) Кпмисии на Спветпт 
Член 51 

           За разгледуваое на пращаоа и утврдуваое предлпзи пд пдредена пбласт, 
Спветпт пд свпјпт спстав фпрмира кпмисии.        
           Кпмисиите на Спветпт се фпрмираат какп  ппстпјани  и  ппвремени. 
           Мандатпт на ппстпјаните кпмисии  трае кплку и мандатпт на шленпвите на 
Спветпт. 
           Спветпт сп ппсебна пдлука мпже да фпрмира ппвремени кпмисии за расправаое 
и пдлушуваое пп пдредени пращаоа пд свпјата надлежнпст. 
           Спставпт и времетраеоетп на мандатпт  на ппвремените кпмисии ќе се ппредели 
сп Одлуката за нивнп фпрмираое. 

 
Член 52 

Ппстпјани кпмисии на Спветпт се:  
- Кпмисија за мандатни пращаоа, избпри и именуваоа. 
- Кпмисија за Статут и прпписи; 
- Кпмисија за финансираое, Бучет и лпкален екпнпмски развпј; 
- Кпмисија за урбанизам, кпмунални дејнпсти и защтита на живптната средина; 
- Кпмисија за ппщтествени дејнпсти; 
-     Кпмисија за сппрт. 
- Кпмисија за признанија  и  награди. 
- Кпмисија за еднакви мпжнпсти на жените и мажите 

Кпмисиите се спставени пд 5 шлена на Спветпт. 
 

Член  53 
            Кпмисиите на Спветпт: 
- расправаат за пращаоа пд пбласта за кпја се фпрмирани; 
- даваат мислеоа и предлпзи дп Спветпт,  
- ги разгледуваат предлпзите на Градпнашалникпт, на шленпвите на  

Спветпт и иницијативите на граданите пд пбластите за кпи се фпрмирани. 
 

Член  54 
             Кпмисијата за мандатни пращаоа, избпри и именуваоа: 
             - разгледува и ппдгптвува предлпзи кпи се пднесуваат на мандатнп-
имунитетните пращаоа; 
             - разгледува и ппдгптвува предлпзи за избпр и именуваое и разрещуваое пд 
надлежнпст на Спветпт; 
            - утврдува плати, надпместпци и други примаоа на избрани и именувани лица; 
      Претседателпт и шленпвите на Кпмисијата ги избира Спветпт на свпјата 
прва седница. 

 
Член 55 

Кпмисијата за Статут и прпписи: 
              -гп утврдува предлпгпт на Статутпт, ги разгледува иницијативите и предлпзите 
за измена на Статутпт и ја следи негпвата примена и ги разгледува нашелните пращаоа 
пд статутарен карактер; 
             - гп утврдува предлпгпт на делпвникпт на Спветпт; 
             - ппдгптвува предлпг мислеоа пп предлпг закпните кпи се пднесуваат на 
Опщтината,  и 
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             -разгледува и други ппщти акти пд надлежнпст на Спветпт. 
 

Член 56 
             Кпмисијата за финансираое, Бучет и лпкален екпнпмски развпј ги разгледува 
пращаоата вп врска сп финансираоетп на Опщтината, Бучетпт и Гпдищната сметка, 
какп и пращаоата пд планираоетп и прпграмираоетп на лпкалнипт екпнпмски развпј. 

 
Член 57 

             Кпмисијата за урбанизам, кпмунални дејнпсти и защтита на живптната средина 
ги разгледува пращаоата пд урбанистишкптп планираое, пращаоата пд рабптата на 
јавните служби, пращаоата пд кпмуналнптп уредуваое на градпт и населените места и 
пращаоата пд защтита на живптната средина и прирпдата. 

 
Член  58 

 Кпмисијата за ппщтествени дејнпсти ги разгледува пращаоата пд надлежнпст на 
Опщтината, а кпи се пднесуваат на културата, спцијалната защтита и защтитата на 
децата, пбразпваниетп, здраствената защтита, јавната безбеднпст и безбеднпста вп 
сппбраќајпт, какп и защтита и спасуваое. 
 

Член 59 
Кпмисијата за сппрт ги разгледува пращаоата вп врска сп развпјпт на  
сппртпт и рекреацијата. 

 
Член 60 

           Кпмисијата за признанија и награди:   
            -  ппкренува иницијативи  и  предлпзи за признанија и ги разгледува 
иницијативите и  предлпзите за признанија ппднесени пд други субјекти; 
            -  дава мислеоа пп ппднесените предлпзи; 
            - дава предлпзи и ги разгледува предлпзите за прпгласуваое ппшесен граданин 
на  Опщтината, и 
- прганизира свешенп пдбележуваое при врашуваое на признанијата и наградите и ја 
известува  јавнпста преку средствата за јавнп инфпрмираое. 

 
Член 60-а 

Кпмисијата за еднакви мпжнпсти на жените и мажите: 
-  ги разгледува пращаоата кпи щтп се пднесуваат на еднаквите 
 мпжнпсти и недискриминацијата на жените и мажите на ппдрашјетп на Опщтина Бутел, 
утврдени сп прпписите пд пбласта на лпкалната сампуправа, а пспбенп: 
- се грижи за дпследнп спрпведуваое на пдредбите на Закпнпт за еднакви 
 мпжнпсти на жените и мажите, какп и други закпни вп пбласта на еднаквите мпжнпсти 
и недискриминација и му предлага на Спветпт мерки и активнпсти вп наспка на 
унапредуваое на еднаквите мпжнпсти и недискриминација врз пснпва на анализа за 
утврдените спстпјби вп пбластите пд надлежнпст на Опщтина Бутел. 
- идентификува и дава предлпзи за нашините на инкпрпприраое и 
фпрмализираое на принциппт на еднаквите мпжнпсти и недискриминација вп 
рабптата на прганите на Опщтина Бутел. 
- дава мислеоа пп пднпс на материјалите и предлпзите за седниците на 
 Спветпт на Опщтина Бутел вп рамките на свпјата надлежнпст.  
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Член  61 
              Претседателпт и шленпвите на кпмисиите ги избира Спветпт на предлпг на 
Кпмисијата за мандатни пращаоа избпри и именуваоа. 
              Предлпгпт за избпр спдржи пнплку кандидати кплку щтп се избираат шленпви 
на рабптните тела. 
 Спставпт на кпмисиите пд шленпт 52 на пвпј Статут сппдветствува на 
прпппрципналната застапенпст на пплитишките партии вп Спветпт. 

 
Член 62 

               Нашинпт на рабпта на кпмисиите ппблиску се утврдува сп Делпвникпт на 
Спветпт. 

 
д) Распуштаое  на  Спветпт  

Член 63 
  Спветпт  се  распущта  акп  за  тпа  се  изјасни  мнпзинствптп  пд  вкупнипт  брпј  
шленпви  на  спветпт. 
Спветпт  се  распущта  и  акп: 
- ппвтпрнп  гп  дпнесе  прпписпт  щтп  предхпднп  бил  ппнищтен  или  укинат  пд  
Уставнипт  суд  на  РМ 
- дпнесе  пдлука  сп  кпја  се  загрпзуваат  суверенитетпт  и  теритпријалнипт  
интегритет  на  РМ 
- не  се  спстане  за  перипд  ппдплг  пд  щест  месеци   и 
- не  гп  дпнесе  бучетпт  и  гпдищната  сметка  на  бучетпт  дп  31  март  текпвната  
гпдина; 
 За настапуваое на еден пд услпвите пд ставпт 2 на пвпј шлен, градпнашалникпт е 
дплжен веднащ да гп извести министерствптп надлежнп за врщеое на рабптите пд 
пбласта на лпкалната сампуправа. 
 

д) Ппстапка за распуштаое на Спветпт 
         

Член 64 
 Министерствптп надлежнп за врщеое на рабптите пд пбласта на лпкалната 
сампуправа, вп рпк пд седум дена пд денпт на приемпт на известуваоетп пд шленпт 63 
став 3 на Статутпт, дп Владата на Република Македпнија ќе ппднесе предлпг за 
расрущтаое на спветпт. 
           Владата на Репулика Македпнија, вп рпк пд денпт на приемпт на предлпгпт пд 
ставпт 1 на пвпј шлен, ќе дпнесе ращение за распущтаое на спветпт пп сила на закпн, 
кпе гп пбјавува вп ,,Службен весник на Република Македпнија,,. 
 За пстатпкпт пд избпрнипт перипд ќе се распищат нпви избпри на Спветпт, 
спгласнп сп Закпнпт за лпкалните избпри. 
            Избприте пд ставпт 3 на пвпј шлен нема да се спрпведуваат дпкплку дп нпвипт 
избпрен перипд има ппмалку пд щест месеци.          

 
Член 65 

             Дп избпрпт на нпв спвет, рабптите на спветпт ги врщи градпнашалникпт на 
ппщтината.     
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2. Градпначалник на Ппштината 
 

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) Надлежнпст 
Член 67 

Градпнашалникпт вп рамките на свпите надлежнпсти: 
- 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. 
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- 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. 
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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 

 
V. ППШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 

Член 74 
 За изврщуваое на рабптите пд надлежнпст на прганите на ппщтината се 
прганизира ппщтинска администрација. 
 Опщтинската администрација се прганизира вп сектпри и пдделенија. 
 Опщтината мпже да прганизира ппщтински инспектпрат заради врщеое на 
инспекциски надзпр над врщеоетп на рабптите пд нејзината надлежнпст. 

Организацијата, делпкругпт и нашинпт на изврщуваое на задашите на 
ппщтинската администрација ги утврдува Спветпт, врз пснпва на предлпг на 
градпнашалникпт. 

На пдлуката пд став 4 на пвпј шлен, спгласнпст дава Агенцијата за државни 
службеници. 
 

Член 75 
 Опщтинската администрација: 
1. Ги ппдгптвува актите за Спветпт и Градпнашалникпт; 
2. Ги ппдгптвува седниците на Спветпт, какп и седниците на негпвите ппстпјани и 
ппвремени кпмисии; 
3. Врщи струшни рабпти за Спветпт и за Градпнашалникпт; 
4. Гп впди сметкпвпдствптп вп Опщтината; 
5. Ја следи прпблематиката вп пбластите пд надлежнпст на Опщтината, врщи 
анализа на спстпјбата и дава иницијативи и предлпзи за нивнп рещаваое; 
6. Дпставува инфпрмации и ппдатпци вп врска сп активнпстите на Опщтината на 
бараое на надлежните пргани или врз пснпва на закпн; 
7. Ракува сп дпкументите на Опщтината и ги шува се дп нивнптп унищтуваое, 
пднпснп предаваое вп Државнипт архив на Република Македпнија, и 
8. Врщи и други рабпти щтп ќе и ги ппредели Спветпт и Градпнашалникпт.  

 
Член 76 

 Врабптените вп Опщгинската администрација кпи врщат струшни, нпрмативнп-
правни, изврщни, управнп надзпрни рабпти и рещаваат управни рабпти имаат статутс 
на државен службеник. 
 За врабптуваоетп, правата и дплжнпстите, системпт на плати и надпместпци на 
плати, пдгпвпрнпста, пценуваоетп и престанпкпт на рабптнипт пднпс на врабптените 
пд ставпт 1 на пвпј шлен ќе се применуваат пдредбите  пд Закпнпт за државните 
службеници. 
 За врабптените вп Опщтинската администрација кпи врщат административнп-
технишки и ппмпщни рабпти се применуваат пдредбите пд рабптнптп закпнпдавствп. 
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Кпмисија за пднпси меду заедниците 
 

Член 77 
 Вп ппщтина Бутел се фпрмира Кпмисија за пднпси меду заедниците. 
 Вп кпмисијата пд став 1 на пвпј шлен шленуваат видни припадници пд 
заедниците кпи се застапени вп Опщтината, сппред пфицијалнипт ппдатпк  дпбиен пд 
државнипт прган за статистика, сппред ппследнипт пфицијален пппис. 

 
Член 78 

 Членпвите на Кпмисијата ги избира Спветпт на Опщтината на предлпг на 
Кпмисијата за мандатни пращаоа. 
 

Член 79 
Кпмисијата за пднпси меду заедниците ги разгледува пращаоата кпи се пднесуваат на 
пднпсите меду заедниците застапени вп ппщтината и дава мислеоа и предлпзи за 
нашините на нивнп рещаваое. 
           Спветпт на Опщтината е дплжен да ги разгледа мислеоата и предлпзите пд 
ставпт 1 на пвпј шлен и да пдлуши вп врска сп нив.  
 

Спвет на пптрпшувачи 
Член 80 

            Вп Опщтината се фпрмира Спвет на пптрпщуваши. 
             Спветпт на пптрпщувашите ќе разгледува пращаоа и ќе утврдува предлпзи кпи 
се пднесуваат на квалитетпт на услугите на јавните служби вп Опщтината. 
 

Член 81 
             Спветпт на пптрпщувашите се спстпи пд 7 (седум)  шлена, пд кпи 3 (три) се 
претставници на ппгплемите групи на кприсници на јавните услуги и 4 (шетири) се 
претставници на граданите-кприсници на услугите. 

                                                                              
Член 82 

              Членпвите на Спветпт на пптрпщувашите ги избира Спветпт на Опщтината на 
предлпг на Кпмисијата за  мандатни пращаоа, избпри и именуваоа. 
               Мандатпт на шленпвите на Спветпт трае  2 (две)  гпдини. 

 
Член 83 

                Спветпт на пптрпщувашите : 
                - ја следи спстпјбата на даваоетп на услуги пд страна на јавните служби; 
                - се грижи за рещаваое на прпблемите щтп граданите ги имаат при кпристеое 
на услугите пд  препријатијата и устанпвите кпи врщат јавни услуги;  
                -се грижи за унапредуваое на пднпспт на службениците кпн кприсниците на 
услугите; 
                -прганизира јавни трибини и тркалезни маси на кпи ќе се расправа за 
унапредуваое на защтитата на пптрпщувашите, и 
                -врщи   и други рабпти утврдени сп пвпј Статут или друг акт на Опщтината. 
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VI. АКТИ НА ПРГАНИТЕ НА ППШТИНАТА 
 

а) Ппшти акти 
Член 84 

             Статутпт е пснпвен акт на Опщтината сп кпј се утврдуваат пснпвните пращаоа вп 
врска сп надлежнпстите и прганизацијата на Опщтината и други пращаоа пд знашеое 
за Опщтината. 
             Статутпт на Опщтината се дпнесува вп две фази и тпа какп нацрт-Статут и 
предлпг-Статут. 
             Статутпт на Опщтината гп дпнесува Спветпт сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт 
брпј шленпви на Спветпт. 

Член 85 
              Спветпт дпнесува Делпвник за рабпта на Спветпт, пдлуки, планпви и прпграми, 
рещенија, заклушпци и други акти,  дава мислеоа  и  утврдува наспки. 

 
Член 86 

              Сп Делпвникпт за рабпта на Спветпт се уредува нашинпт на рабпта на Спветпт и 
негпвите кпмисии, ппстапките за пдлушуваое и пднпсите сп другите пргани. 
               Делпвникпт на Спветпт се дпнесува сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј на 
шленпви на Спветпт. 

 
Член 87 

              Сп пдлука на Спветпт се уредуваат рабптите пд лпкалнп знашеое пд надлежнпст 
на Опщтината. 
              Сп пдлука на Спветпт, се пснпва ппщтинска администрација, се уредува нашинпт 
на нејзинптп рабптеое и се пснпваат  јавни служби. 
 Прпписите за шие изврщуваое се пптребни финансиски средства мпраат да 
спдржат и пдредби сп кпи се утврдуваат извприте и висината на средствата за нивнп 
изврщуваое. 
              Сп  пдлука  Спветпт  уредува  и  други  пращаоа  пд  свпјата  надлежнпст. 

 
Член 88 

              Спветпт дпнесува заклушпци кпга разгледува извещтаи, инфпрмации и анализи. 
              Спветпт дава мислеое и утврдува наспки за изврщуваое на прпписите и други 
акти.  

Член 89 
              Ппстапката за дпнесуваое на ппщти акти се уредува сп Делпвникпт на Спветпт . 
              Опщтите и другите акти се пбјавуваат вп Службен гласник на Опщтината. 
              Опщтите акти стапуваат вп сила 8 (псмипт) ден пд денпт на пбјавуваоетп, а пп  
исклушпк  щтп  гп утврдува  Спветпт  сп  денпт  на  пбјавуваоетп. 

 
б) Ппединечни акти 

Член 90 
              Спветпт и Градпнашалникпт вп рамките на свпјата надлежнпст дпнесуваат 
ппединешни акти. 
              Спветпт дпнесува рещенија за избпр и именуваое.  
              Градпнашалникпт на Опщтината дпнесува рещенија. 
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Член  91 
              Градпнашалникпт на Опщтината е дплжен вп рпк пд 7 (седум) дена пд денпт на 
дпставуваоетп на актите да ги пбјави вп Службен Гласник на Опщтината. 

 
Член  92 

               За пбјавените акти се впди ппсебна збирка. 
               Збирката мпже да ја кпристат граданите и истата ќе им биде ставена на увид  
секпј  рабптен  ден . 

 
VII. СППСТВЕНПСТ И ФИНАНСИРАОЕ НА ППШТИНАТА 

а) Сппственпст 
Член 93     

               Сппственпста на Опщтината ја спшинуваат неппдвижни и ппдвижни ствари, 
паришни средства и права. 
              Сппственпста  Опщтината ја стекнува пд сппствени извпри на прихпди, пп пат на 
финансираое пд граданите или сп нивнп ушествп на друг нашин, пд ппдарпци и пп други 
пснпви. 
   Сп сппственпста ппщтината распплага и стппанисува какп дпбар дпмаќин, на 
нашин утврден сп закпн.   

Член 94 
             За купуваое, птудуваое и пптпваруваое на сппственпста на недвижни ствари 
пдлушува Спветпт. 
            Отудуваое на сппственпста на Опщтината се врщи самп пп пат на јавнп 
надаваое, спгласнп сп Закпн. 
Прпдажната цена на стварите не смее да биде ппмала пд нивната пазарна вреднпст. 
Средствата дпбиени пд прпдажбата на стварите мпже да се инвестираат самп за 
стекнуваое на нпви или рекпнструкција на ппстпјни ствари вп сппственпст на 
Опщтината. 

Член 95 
             Опщтината ја евидентира свпјата сппственпст и нејзината прпценка се искажува 
вп гпдищната сметка. 

Член 96 
             Стварите вп сппственпст на Опщтината мпжат да се дадат на кпристеое на други 
субјекти пп пат на јавнп надаваое, вп спгласнпст сп Закпн. 

 
б) Финансираое 

Член 97 
              Опщтината се финансира пд сппствени извпри на прихпди, прихпди пд данпци, 
прихпди пд Бучетпт на Република Македпнија и бучетите на фпндпвите, прихпди пд 
задплжуваое вп спгласнпст сп закпн и пд други прихпди утврдени сп закпн. 
              Опщтината вп рамките на свпите надлежнпсти, сампстпјнп распплага сп 
сппствените извпри на прихпди. 

Член 98 
 Прихпдите и трпщпците на Опщтината се утврдуваат сп Бучетпт на Опщтината. 
 Бучетпт на Опщтината спдржи биланс на прихпдите и трпщпците на Бучетпт,  а 
се пднесува за фискална гпдина пд 12 (дванаесет) месеци кпја ппшнува пд 1-ви јануари, 
а заврщува на 31-ви декември пд секпја календарска  гпдина. 
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Член 99 
Предлпгпт на Бучетпт на Опщтината гп утврдува Градпнашалникпт и гп дпставува 

дп Спветпт на Опщтината за дпнесуваое не ппдпцна пд средината на месец нпември. 
Спветпт на Опщтината не мпже да гп разгледува предлпгпт на Бучетпт на 
Опщтината пред истекпт на 20 (дваесет) дена пд денпт на дпставуваоетп дп 
спветниците на Спветпт на Опщтината. 

 
Член 100 

 За секпја прпмена на Бучетпт на Опщтината, за дппплнителнп усвпени трпщпци 
прппратенп сп мерки щтп ќе ги згплемат предлпжените прихпди или ќе ги намалат 
другите трпщпци вп сразмерен изнпс, Одлука дпнесува Спветпт на ппщтината. 

 
Член 101 

 За ппкриваое на непредвидените бараоа за трпщпци кпи ќе се ппјават вп текпт 
на Бучетската гпдина, пд вкупните текпвни и капитални трпщпци се издвпјува Бучетска  
резерва  вп висина  утврдена сп  Закпн. 
 За кпристеое на средствата пд Бучетската резерва пдлушува Спветпт на 
Опщтината пп предлпг  на Градпнашалникпт  на Опщтината. 
 Спветпт на ппщтината сп пдлука мпже да гп пвласти Градпнашалникпт за 
нашинпт на кпристеое на Бучетската резерва. 

 
Член 102 

 Дп кплку Бучетпт на Опщтината за наредната гпдина не биде дпнесен дп 31-ви 
декември вп текпвната гпдина, ќе се ппстапи спгласнп сп Закпнпт за Бучетите и се 
впведува временп финансираое и тпа најдплгп за 3 (три) месеци. 

 
Член 103 

 На крајпт на секпја фискална гпдина се изгптвува гпдищна сметка на Бучетпт на 
Опщтината. 
 Гпдищната сметка на Бучетпт, Спветпт треба да ја усвпи најдпцна дп 31-ви март 
вп текпвната гпдина, за предхпдната гпдина. 

 
Член 104 

 Изврщуваоетп на Бучетпт на Опщтината гп врщи Градпнашалникпт, а 
ппкпнкретнп се уредува сп пдлуката за изврщуваое на Бучетпт на Опщтината. 

 
Член  105 

           Заеднп  сп  ппщтините  вп  Град  Скппје  и  сп  Градпт  Скппје     ппщтината  
фпрмира Заеднишки  Фпнд  на  Градпт  Скппје  и  ппщтините  вп  Градпт  Скппје  и  тпа  
пд  средствата  спбрани  пп  пснпв  на  перспналнипт  данпк  пд  дпхпд,  кпмуналната  
такса за  фирма  и  кпмуналната  такса  за  кпристеое  на  улиците  сп  патнишки,  
тпварни  и  приклиушни  впзила  и  други средства  вп  спгласнпст сп  закпн,  а  
прихпдите  пд  Заеднишкипт  Фпнд  се  распределуваат  вп  спгласнпст  сп 
Метпдплпгијата  за  распределба  на  средствата  кпја  ја  дпнесува  министерпт  за  
финансии. 

Член 106 
         Сппствени  извпри  на  прихпди  на  ппщтината  се: 
- лпкалните  данпци 
- лпкалните  надпместпци 
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- прихпдите  пд  сппственпст 
- прихпдите  пд  самппридпнес 
- прихпдите  пд  казни  утврдени  сп  закпн 
- прихпдите  пд  дпнации  и 
- други  прихпди  утврдени  сп  закпн 

Републиката пбезбедува средства за развпј на недпвплнп развиените ппдрашја 
на ппщтината, вп спгласнпст сп критериумите и на нашин щтп е утврден сп закпн. 
           Сите  пвие  прихпди  ги  утврдува  и  наплатува  ппщтинската  администрација,  а  
акп  се  ппстигне  дпгпвпр  и  администрацијата  на  Град  Скппје. 
 

В )Финансиска  нестабилнпст  на  ппштината 
Член 107 

               Дпкплку  се  кпнстатираат  знашителни  неправилнпсти  вп  финансискптп  
рабптеое  на  ппщтината,  дпкплку  не  се  платат  утвредните  дплгпви  вп  ппределен  
рпк,  акп  сметката  на  ппщтината  е  блпкирана  30  календарски  дена  или  сп  
прекини  45  календарски дена  и  акп  ппщтината  ги  надмине  максималните  
пгранишуваоа  за  задплжуваое,  настанува  финансиска  нестабилнпст  на  ппщтината. 

 
Член   108 

            Од  датумпт  на  ппшнуваое на  ппстапката за  надминуваое  на  финансиската  
нестабилнпст  за  щтп  се  фпрмира  Кпмисија  пд  страна  на  министерпт  за  финансии,  
ппщтината  не  мпже: 
- да  дпнесува  пдлуки  сп  кпи  мпжат  да  се  згплемат  финансиските  пбврски 
- да  пснпва  јавни  служби  (  јавни  претпријатија  и  устанпви) 
- да  врщи  плаќаоа  за  пбврски  кпи  не  се  вп  спгласнпст  сп  Планпт  за  
разрещуваое  на  финансиската  нестабилнпст  на  ппщтината 

 
VIII. НАДЗПР НАД РАБПТАТА НА ПРГАНИТЕ НА ППШТИНАТА 

Член   109 
 Надзпр над рабптата на прганите на ппщтината вп врщеоетп на нејзините 
надлежнпсти гп ппфаќа надзпрпт над закпнитпста и кпнтрпла и ревизија врз 
материјалнптп и финансискптп рабптеое. 
 Надзпр над рабптата на прганите на ппщтината над врщеоетп на делегирани 
рабпти пд надлежнпст на прганите на државната управа гп ппфаќа надзпрпт над 
закпнитпста и надзпр над ефикаснпста. 
 Вп слушаите утврдени сп закпн, се врщи и претхпден надзпр кпј ппфаќа 
претхпдна спгласнпст на прпписите на ппщтината. 
 Нашинпт и ппстапката на врщеоетп на надзпрпт над рабптата на прганите на 
ппщтината се утврдени сп закпн. 
 Органите на ппщтината се дплжни да спрабптуваат сп прганите за врщеое на 
надзпр. 

Член   110 
 Надзпр над закпнитпста на прпписите на ппщтината врщи министерствптп 
надлежнп за врщеое на рабптите на лпкалната сампуправа. 
  Надзпр над закпнитпста на рабптите на прганите на ппщтината врщат прганите 
на државната управа. 
 Кпнтрпла на материјалнптп и финансискптп рабптеое на ппщтината врщи 
Министерствптп за финансии. 
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 Ревизија над материјалнптп и финансискптп рабптеое на ппщтината врщи 
Државнипт завпд за ревизија, спгласнп сп Закпнпт за државна ревизија. 
 Надзпрпт делегираните надлежнпсти гп врщи прганпт на државната управа шии 
надлежнпсти се делегирани на ппщтината. 

 
Член   111 

 Градпнашалникпт е дплжен, вп рпк пд 10 дена пд денпт на нивнптп пбјавуваое 
да ги дпстави прпписите на ппщтината дп министерствптп надлежнп за врщеое на 
рабптите на лпкалната сампуправа. 
 Дпкплку прганпт пд ставпт 1 на пвпј шлен смета дека прпписпт не е вп спгласнпст 
сп Уставпт и сп закпн, вп рпк пд 45 дена пд денпт на дпставуваоетп на прпписпт, 
дпнесува рещение за запираое на примената на прпписпт, сп кпе ги пбразлпжува и 
пришините за запираоетп. 
 Рещениетп пд став 2 на пвпј шлен се пбјавува вп “Службен весник на Република 
Македпнија “. 
 Органпт пд ставпт 1 на пвпј шлен, вп рпк пд 30 дена пд денпт на пбјавуваоетп на 
рещениетп пд ставпт 1 на пвпј шлен, дп Уставнипт суд на Република Македпнија 
ппднесува иницијатива за пценуваое на уставнпста и закпнитпста на запренипт прппис. 
 Акп ппстапката не биде ппкрената вп ппределенипт рпк пд став 4 на пвпј шлен, 
престанува важнпста на рещениетп за запираое на примената на прпписпт пд ставпт 1 
на пвпј шлен, и запренипт прппис станува изврщен. 

 
Член   112 

 Државнипт завпд за ревизија врщи редпвни ревизии на финансиските сметки на 
ппщтините, вп спгласнпст сп закпн. 
Градпнашалникпт е дплжен, вп рпк пд 30 дена пд денпт на дпнесуваоетп, да ги дпстави 
извещтаите за изврщуваоетп на Бучетпт и заврщната сметка на ппщтината дп 
Државнипт завпд за ревизија. 
Кпнешнипт извещтај за изврщената ревизија се дпставува дп прганите на ппщтината, дп 
министерпт надлежен за рабптите на лпкалната сампуправа и дп министерпт за 
финансии. 

 
IX. МЕСНА САМПУПРАВА ВП ППШТИНАТА 

Член 113 
 Граданите вп Опщтината пдлушуваат за рабптите пд неппсреднп и секпјдневнп 
знашеое пд свпјпт живпт и рабпта и преку пблици на месна сампуправа кпи мпжат да 
ги пснпваат спгласнп сп пвпј Статут. 

Член 114 
            Вп Опщтината какп пблици на месна сампуправа мпжат да се пснпваат вп 
градскптп ппдрашје- урбани заедници, а вп населените места - месни заедници. 

 
Член 115 

 Месна сампуправа се пснпва, вп ппдрашјетп на градпт за урбана единица 
спгласнп урбанистишкипт план, а за населените места на катастарската ппщтина на 
населенптп местп. 

 
 
 
 



 

 

 

26 

Член 116 
 Иницијатива за пснпваое пблици на месна сампуправа мпжат да ппкренат 
најмалку 10% пд граданите, жители на ппдрашјетп на ппщтината за кпи има интерес за 
пснпваое на пблик на месна сампуправа. 

 
Член 117 

 Иницијативата за пснпваое спдржи: ппднпсител, ппис на ппдрашјетп за кпе се 
бара пснпваое на пбликпт на месна сампуправа, пбразлпжение на пптребите за 
пснпваое и пптпис на заинтересираните градани. 
 Иницијативата  за пснпваое  се дпставува дп Спветпт на Опщтината кпј ја 
разгледува и пценува дали се испплнети услпвите за пснпваое на еден пд пблиците на 
месна сампуправа и дпнесува пдлука за пснпваое. 

 
Член 118 

 Граданите преку урбаната, пднпснп месната заедница, вп спгласнпст сп пвпј 
Статут и пдлуките за пснпваое се грижат и даваат иницијативи и предлпзи за: 
 - рещаваое на пращаоа пд кпмунална инфрастуктура за сппдветнптп ппдрашје; 
 -изградба и пдржуваое на пбјекти пд јавен интерес (впдпвпди, улици, културни 
дпмпви, сппртски пбјекти и др.); 
 - защтита на живптната средина и прирпдата; 
 - уредуваое и пдржуваое на грпбищтата; 
- ппкренуваое иницијатива за уредуваое на прпстпрпт; 
- прганизираое културни, сппртски, забавни и други манифестации и 
-  други рабпти пд неппсреднп секпјдневнп знашеое за живптпт и рабп- 
тата на граданите. 
 Спветпт на урбаната, пднпснп месната заедница дава иницијатива и предлпзи 
дп надлежните пргани на ппщтината, за пращаоа пд пбласта на пбразпваниетп, 
здраствптп, спцијалната защтита и други пращаоа пд интерес на граданите. 

 
Член 119 

 Рабптите пд шлен 118  на пвпј Статут се финансираат пд: 
 - средства кпи щтп Опщтината ќе им ги пдстапи на пблиците на месна 
сампуправа спгласнп сп планпвите и прпграмите за нивнипт развпј; 
 - средства щтп граданите неппсреднп ги здружуваат; 
 - средства щтп ќе ги издвпјат заинтересираните правни и физишки лица; 
 - средства пд надпмест на услуги и 
- ппдарпци и други средства. 

Член 120 
 Орган на урбаната, пднпснп месната заедница е Спветпт. 
 Спветпт гп избираат граданите на урбаната, пднпснп месната заедница на Спбир 
на градани сп јавнп гласаое, дпкплку Спбирпт не пдлуши гласаоетп да биде тајнп. 
 Спветпт е спставен пд 7 (седум)  дп  11 (единаесет) шлена, вп зависнпст пд 
гплемината. 

Член  121 
 Одлука за распищуваое на избпр на шленпви на Спветпт дпнесува 
градпнашалникпт на ппщтината. 
 Акп Одлуката пд став 1 на пвај шлен не се дпнесе вп утврденипт рпк, Одлука за 
распищуваое на избпр на шленпви на Спветпт  за фпрмираое и избпр на избирашки 
пдбпри,  дпнесува Градпнашалникпт на Опщтината вп рпк пд 15(петнаесет) дена. 
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  Член 122 

 Предлагаое и утврдуваое на кандидати за шленпви на Спветпт се врщи на 
Спбир на градани. 
 За утврдени се сметаат кандидатите кпи дпбиле мнпзинствп, пднпснп најгплем 
брпј гласпви пд присутните градани на Спбирпт. 

 
Член  123 

 Спветпт пд свпите шленпви избира претседател кпј гп претставува и застапува 
пбликпт на месната сампуправа. 
 Спветпт дпнесува Правила за рабпта сп кпи се уредува рабптата на пбликпт на 
месната сампуправа какп и прпграма за рабпта. 

 
Член 124 

 Градпнашалникпт на Опщтината, сп рещение мпже да делегира врщеое на 
ппределени рабпти пд неппсреден интерес и секпјдневнп знашеое за живптпт и 
рабптата на жителите, на Претседателпт на Спветпт на урбаната, пднпснп месната 
заедница. 
 Средствата пптребни за изврщуваое на рабптите пд ставпт 1 на пвај шлен се 
утврдуваат вп рещениетп за делегираое на надлежнпста. 
 Сп рещениетп се ппределува прганпт и нашинпт на врщеое на надзпр над 
изврщуваоетп на рабптите пд ставпт 1 на пвај шлен. 
 Претседателпт на Спветпт на урбаната, пднпснп месната заедница: 
- ги свикува и ракпвпди сп седниците на Спветпт. 
- се грижи за негпвата рабпта и прганизација. 
- ги пптпищува актите щтп ги дпнел Спветпт на урбаната и месната заедница. 

 
Член 125 

 Опщтинската администрација ги врщи струшните, административнп-технишките и 
сметкпвпдственп финансиските рабпти на прганпт на пбликпт на месната сампуправа. 
 Кпнтрпла над трпщеоетп на средствата щтп ќе бидат пренесени за изврщуваое 
на делегираните надлежнпсти врщи ппщтинската администрација. 
 
X. ГРБ И ЗНАМЕ НА ППШТИНАТА 

Член 126 
 Грбпт и знаметп на Опщтината се утврдуваат сп Одлука на Спветпт. 
 За утврдуваое на грбпт и знаметп на Опщтината, Спветпт распищува кпнкурс и 
пбразува кпмисија. 

Член 127 
Кпмисијата пд пристигнатите трудпви пп пбјавенипт кпнкурс утврдува предлпг 

за грб, пднпснп знаме на Опщтината и гп дпставува дп Спветпт на Опщтината на 
усвпјуваое. 

Член  128 
Спветпт сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј на шленпви на Спветпт пдлушува пп 
предлпгпт на кпмисијата. 
 Одлуката на Спветпт за утврдуваое на грб, пднпснп знаме на Опщтината е 
спставен дел на Статутпт на ппщтината. 
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Член  129 
 Грбпт на Опщтината се упптребува вп спстав на пешатпт на Опщтината. 
 Грбпт на Опщтината мпже да се упптребува и на пфицијални ппкани, шеститки и 
на слишни акти щтп ги кпристат Спветпт и Градпнашалникпт. Спветпт мпже да пдпбри 
упптреба на грбпт на Опщтината на физишки и правни лица, акп пцени дека е вп 
интерес на Опщтината. 

Член  130 
Знаметп на Опщтината се истакнува на зградата на Опщтината и на видни 

места вп Опщтината. 
 Знаметп на Опщтината мпже да се истакнува и при медунарпдни средби, 
натпревари и други спбири на кпи ушествува или е презентирана Опщтината. 
 Министерствптп за лпкална сампуправа впди регистар на грбпвите и знамиоата 
на ппщтините вп Република Македпнија. 
 Грбпт и знаметп на Опщтината се разликуваат пд грбпт и знаметп на другите 
држави, единици на лпкалната сампуправа на други држави и медунарпдни 
прганизации.  

Член  131 
 Грбпт и знаметп на Опщтината не смеат да се упптребуваат акп се пщтетени или 
сп свпјпт изглед се неппдпбни за упптреба. 
 
XI.  ИНФПРМИРАОЕ НА ЈАВНПСТА 

 
а) Инфпрмираое на граданите 

Член 132 
 Органите на ппщтината, кпмисиите на спветпт на ппщтината и јавните 
претпријатија и устанпви пснпвани пд ппщтината, ги инфпрмираат граданите за 
пдлуките и свпите активнпсти кпи се пд неппсреднп знашеое за живптпт и рабптата на 
граданите вп ппщтината и за други инфпрмации пд јавен интерес. 
 Граданите на ппщтината се инфпрмираат за: 
- прпписите кпи ги дпнесува Спветпт на ппщтината; 
- нажинпт и услпвите за пстваруваое на нивните права; 
- пбврските на граданите кпи прпизлегуваат пд надлежнпста на ппщтината; 
- планпвите, прпектите и прпграмите кпи се вп ппдгптпвка, а се пд знашеое за 
развпјпт на ппщтинта. 
- услугите кпи ги дпбиваат пд јавните служби и ппщтинската администрација и 
нашинпт на нивнп дпбиваое; 
- прихпдите пи се пстваруваат вп ппщтината и нашинпт на нивна распределба и 
трпщеое; 
- јавните набавки на пснпвните средства за рабпта; 
- именуваое на директпри и претставници вп управните пдбпри на јавните 
претпријатија, устанпви и ушилищтата; 
- други инфпрмации кпи прпизлегуваат пд надлежнпста на прганите на 
ппщтината и јавните претпријатија и устанпви вп спгласнпст сп закпн. 
 

Член 133 
 Инфпрмираоетп на граданите на ппщтината се врщи редпвнп, без надпместпк, 
преку: 
- издаваое службен гласник на ппщтината; 
- издаваое и дистрибуција дп граданите на месешни инфпрмативни билтени; 
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- пбјавуваое на публикации; 
- инфпрмативни канцеларии впдени пд ппщтинската администрација и јавните 
служби пснпвани пд ппщтината; 
- пгласни табли (прпстприи на прганите на ппщтината, месните заедници, јавните 
претпријатија и устанпви); 
- веб сајт; 
- јавни трибини вп месните заедници за пдредени пращаоа; 
- средства за јавнп инфпрмираое, и 
- на друг сппдветен нашин кпј е најппвплен за инфпрмираое на јавнпста. 
 

Член 134 
 Спветпт на ппщтината сп ппсебна пдлука мпже да утврди за пдредени 
инфпрмации да се инфпрмира и на јазикпт кпј не е службен јазик вп ппщтината, а гп 
збпруваат дел пд жителите на ппщтината. 
 

б) Слпбпден пристап  дп инфпрмациите пд јавен карактер 
Член 135 

 Вп ппщтината се пбезбедува правптп на слпбпден пристап дп инфпрмации пд 
јавен карактер сп кпи распплагаат прганите на ппщтината (Спветпт и градпнашалникпт) 
јавните претпријатија и устанпви пснпвни пд ппщтината, и правните и фузишки лица сп 
дпверени јавни пвластуваоа пд ппщтината. 
 Пп исклушпк, вп слушаи утврдени сп закпн, правптп на слпбпден пристап дп 
некпи инфпрмации сп кпи распплагаат имателите на инфпрмации пд став 1 на пвпј 
шлен, да биде пгранишен или да се пбезбеди делумен пристап. 
 

Член 136 
 За инфпрмациите сп кпи расппалгаат и дп кпи се пбезбедува слпбпден пристап, 
имателите на инфпрмации пд став 1 на пвпј шлен впстанпвуваат и впдат листа на 
инфпрмациите за кпја се пбјавува на нашин кпј е дпстапен за барателите на 
инфпрмации. 
 За листата на инфпрмации и услпвите и нашинпт на слпбпден пристап дп 
инфпрмациите, граданите на ппщтината се известуваат преку пгласна табла или на друг 
ппгпден нашин. 
 Имателите на инфпрмации се дплжни редпвнп а најдпцна вп рпк пд три месеци 
да ја ажурираат листата на инфпрмации пд јавен карактер сп кпи распплагаат. 
 Листата на инфпрмации пд јавен карактер за прганите на ппщтината ја предлага 
градпнашалникпт, а ја утврдува (дпнесува) спветпт на ппщтината. 
 Листата на инфпрмации пд јавен карактер за јавните претпријатија и устанпви 
пснпвани пд ппщтината ја утврдуа Управнипт пдбпр на предлпг на директпрпт. 

 
Член 137 

 Ппстапката за пстваруваое на правптп на слпбпден пристап дп инфпрмации се 
пстварува вп спгласнпст сп закпн. 
 Градпнашалникпт на ппщтината спздава услпви и презема мерки прппищани сп 
закпн, за пстваруваое на правптп на слпбпден пристап дп инфпрмациите пд јавен 
карактер сп кпи распплагаат Спветпт на ппщтината и ппщтинската администрација. 
 Директпрпт на јавнптп претпријатие и јавната устанпва пснпвани пд ппщтината, 
спздава услпви и презема мерки прппищани сп закпн, за пстваруваое на правптп на 
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слпбпден пристап дп инфпрмациите пд јавен карактер сп кпи распплагаат, спгласнп 
статутпт на претпријатиетп и устанпвата. 
 

Член 138 
 Слпбпден пристап дп инфпрмациите пд јавен карактер сп кпи распплагаат 
имателите на инфпрмации пд став 1 на шлен - имаат сите правни и физишки лица (вп 
наампщнипт текст: барател на инфпрмација). 
 Слпбпднипт пристап дп инфпрмации се пстварува: 
- сп увид вп дпкументите сп кпи распплага имателпт на инфпрмацијата; 
- сп дпбиваое препис, фптпкппија или електрпнски запис пд дпкументите сп кпи 
распплага имателпт на инфпрмацијата. 
Имателпт на инфпрмацијата за ппсредуваое при пстваруваое на правптп на слпбпден 
пристап дп инфпрмациите ппределува службенп лице. 
 

Член 139 
 Барателпт на инфпрмацијата за изврщенипт увид или дпбиенипт препис, 
фптпкппија или електрпнски запис на инфпрмацијата, плаќа сппдветен надпместпк вп 
висина на материјалните трпщпци. 
 Барателпт на инфпрмацијата при ппднесуваоетп на бараоетп се известува 
пладаоетп и висината на сппдветнипт надпместпк. 

 
Член 140 

 Имателпт на инфпрмацијата акп не ја дпстави бараната инфпрмација, барателпт 
има правп на  жалба дп Државната кпмисија за защтита на правптп за слпбпден 
пристап дп инфпрамации пд јавен карактер. 

 
Член 141   

 Спветпт на ппщтината усвпјува гпдищен извещтај за пстваруваоетп на правптп 
на слпбпден пристап дп инфпрмациите вп минатата гпдина вп ппщтината. 
 Гпдищнипт извещтај за пстваруваоетп на слпбпден пристап дп инфпрмации гп 
ппдгптвува градпнашалникпт на ппщтината и гп дпставува дп спветпт најдпцна дп 31 
јануари вп текпвната гпдина. 
 Извещтајпт пд став 1 на пвпј шлен ги спдржи и ппдатпците за пстваренипт 
слпбпден пристап дп инфпрмациите сп кпи распплагаат и јавните служби кпи ги 
фпрмира ппщтината. 
 Извещтајпт пд ставпт 1, пп усвпјуваоетп се дпставува дп Државната кпмисија за 
защтита на правптп на слпбпден пристап дп инфпрмациите пд јавен карактер. 

 
Член 142 

 Имателпт на инфпрмацијата е дплжен вп рпк пд щест месеци пд денпт на 
усвпјуваоетп на статутпт да ја дпнесе и пбјави листата на инфпрмации сп кпи 
распплагаат. 

Член 143 
 Градпнашалникпт на ппщтината е дплжен, спгласнп актпт за прганизација на 
ппщтинската администрација, да расппреди државен службеник пд ппщтинската 
администрација кпј ќе ги изврщува рабптите на ппсредуваое при пстваруваоетп на 
правптп на слпбпден пристап дп инфпрмациите пд јавен карактер. 
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XII. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ППШТИНАТА 
Член  144 

 Иницијатива за пцена на уставнпста на закпните и уставнпста и закпнитпста на 
ппщтите акти на министерствата и други пргани на државната управа сп кпи се 
нарущува уставната пплпжба и правата на Опщтината утврдени сп Уставпт и Закпните, 
мпже да ппднесат Спветпт, пднпснп Градпнашалникпт  дп Уставнипт Суд на Република 
Македпнија. 

Член  145 
Градпнашалникпт на Опщтината има правп да бара судска защтита пред надлежните 
судпви кпга на Опщтината и се пппрешува врщеое на дадените надлежнпсти сп Устав и 
Закпн, сп акти и активнпсти на прганите на државната управа и на Владата на 
Република Македпнија. 

 
XIII. ППСТАПКА ЗА ИЗМЕНИ И ДПППЛНУВАОА НА СТАТУТПТ НА ППШТИНАТА 

Член  146 
 Измени и дппплнуваоа на Статутпт на Опщтината мпжат да предлпжат најмалку 
1/2 пд шленпвите на Спветпт, Градпнашалникпт или најмалку 10% пд избирашите вп 
Опщтината. 

Член  147 
Одлука за пристапуваое кпн измени на Статутпт дпнесува Спветпт  сп мнпзинствп 
гласпви пд вкупнипт брпј на шленпви на Спветпт.  

 
       Член  148 

Измените на Статутпт на Опщтината се дпнесени акп за нив гласале мнпзинствп пд 
шленпвите на Спветпт. 
 
XIV.  ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 

Член  149 
Актите за прганизација и рабпта и актите за систематизација на рабптните места ќе се 
дпнесат вп рпк пд  три месеци пп дпнесуваое на пвпј Статут. 

 
          Член  150 

Прешистенипт текст на Статутпт влегува вп сила сп денпт на пбјавуваое вп "Службен 
гласник на Опщтина Бутел". 
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