
 

 



Врz основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на Република 

Македонија" бр. 05/02), член 46 став 1 од Статутот 

на Општина Saraj(Сл. гласник на Општина Saraj бр. 
14/2006) i soglasno Statutarnata Odluka za 

izmenuvawe i dopolnuvawe na Statut br.0901-

104/1 od 11.03.2016 (Сл. гласник на Општина Saraj 

бр. 3/2016), Sovetot na Op{tina Saraj na 4-ta 
sednicata oddr`ana na 22.04.2016  donese;   

 

 

STATUT 

NA OP[TINA SARAJ 

( pre~isten tekst )  

 
1. OSNOVNI  ODREDBI 

~len 1 

    Op{tina Saraj (vo ponatamo{niot tekst: 

Op{tinata) e edinica na Lokalna  Samouprava, 

vo koja gra|anite go ostvaruvaat pravoto na 

Lokalna Samouprava. 

     Op{tinata e edinica na Lokalna 

Samouprava, kako zaednica na `itelite na 

odredeno podra~je, utvrdeno so Zakon, koja 

preku svoite organi i  administracija i 

organiziranite javni slu`bi, ovozmo`uva vr{ewe 

na nadle`nostite propi{ani so Zakonot.  

    Pravoto na Lokalna Samouprava se ostvruva 

preku pretstavnici vo organite na Op{tinata i 

vo organite na Gradot Skopje kako posebna 

edinica na Lokalna Samouprava i so neposredno 

u~estvo vo odlu~uvaweto, na na~in i postapka 

utvrdeni so Zakonot. 

Podra~je na Op{tinata 

~len 2 

       Podra~jeto na Op{tinata e utvrdeno so 

Zakonot, i gi opfa}a podra~jata na  naselenite 

mesta Saraj i selata: Arnakija, Bojane, 

Bukovi}, Glumovo, Gorno Svilare, Gr~ec, 

Dvorce, Dolno Svilare, Kondovo, Kopanica, 

Kru{opek, Laskarci, Qubin, Matka, Pani~ari, 

Radu{a, Raovi}, Ra{~e, Rudnik Radu{a, 

Semeni{te, ^ajlane i [i{ovo. 

@itelstvo na Op{tinata 

~len 3 

      Gra|anite na Republika Makedonija koi 

imaat postojano mesto na `iveewe na podra~jeto 

na Op{tinata, se `itelite na Op{tina Saraj. 

~len 4 

      Op{tinata e pravno lice. 

    Sedi{te na Op{tinata 

~len 5 

       Sedi{teto na Op{tinata e vo Saraj. 

~len 6 

      Op{tinata ima pravo na sopstvenost. 

      Grb i zname na Op{tinata 

~len 7 

      Op{tinata ima grb i koi se ureduvaat so 

Odluka na Sovetot na Op{tinata. 

      Grbot i znameto na Op{tinata se koristat 

istovremeno so grbot i znameto na Grad Skopje. 

Upotreba na znamiwa 

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 1 e Ligjit për vetëqeverisje 

lokale ( Gazeta Zyrtare e R.M-së nr 05/02), nenit 46 paragrafi 1 të 

Statutit të Komunës së Sarajit (Fletore Zyrtare e Komunës së 

Sarajit nr.14/06), dhe në pajtim me Vendimin Statutarë për 

ndryshim dhe plotësim të Statutit nr. 0901-104/1 të datës 

11.03.2016 (Fletore Zyrtare e Komunës së Sarajit nr.3/16), 

Këshilli i Komunës së Sarajit në mbledhjen e 4-të mbajtur më 

22.04.2016 sjell;   

 

 

STATUT 

TË KOMUNËS SË SARAJIT 

( tekst i konsoliduar ) 
 

1. DISPOZITAT THEMELORE 

neni 1 

     Komuna e Sarajit (në tekstin e mëposhtëm Komuna) është 

njësi e Vetqeverisjes Lokale, në të cilën qytetarët e realizojnë të 

drejtën e Vetqeverisjes Lokale. 
    Komuna është njësi e Vetqeverisjes Lokale, si bashkësi e 

banorëve të një teritori të përcaktuar me Ligj, nëpërmjet së cilës 

përmes organeve dhe administrates si dhe shërbimeve publike, 

mundëson kryerjen e kompetencave të përshkruara me Ligj. 

     E drejta e Vetqeverisjes Lokale realizohet përmes përfaqsuesve 

në organet e Komunës dhe organet e Qytetit të Shkupit si njësi e 

posaçme e Vetqeverisjes Lokale dhe pjesmarrjes direkte në 

vendosje me procedurës të përcaktuar Ligjore. 
  

Teritori i Komunës 

neni 2 

    Teritori i Komunës së Sarajit është i përcaktuar me Ligj dhe i 

përfshin teritoret e vendbanimit Saraj dhe fshatrat: Arnaqi, Bojanë, 

Bukoviq, Gllumovë, Svillare e Sipërme , Gërçec, Dvorcë, Svillare 

e Poshtme, Kondovë, Kopanicë, Krushopek, Llaskarcë, Lubin, 

Matkë, Paniçar, Radush, Raoviq, Rashçe, Rudnik Radusha  

Semenishtë, Çajlanë dhe Shishovë.  

   Banor të Sarajit 

neni 3 

     Qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët kanë vendbanim 

të përhershëm në teritorin e Komunës së Sarajit, janë banor të 

Komunës së Sarajit. 

neni 4 

     Komuna është subjekt juridik 

Selia e Komunës 

neni 5 

     Selia e Kumunës gjendet në Saraj 

neni 6 

    Komuna ka të drejtën e pronës 

 Stema dhe flamuri i Komunës 

neni 7 

   Komuna ka stemën dhe flamurin të cilat rregullohen me vendim 

të Këshillit të Komunës. 

   Stema dhe flamuri i Komunës përdoren njëkohësisht me stemën 

dhe flamurin e Qytetit të Shkupit 

 

Përdorimi i Flamujve       

neni 8 

     Në Komunën e  Sarajit në përdorim zyrtar janë: Flamuri 

shtetëror dhe flamuri kombëtar shqiptar.  



~len 8 

       Vo Op{tina Saraj  vo slu`bena upotreba 

se: dr`avnoto zname i nacionalnoto albansko 

zname. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pe~at na Op{tinata 

~len 9 

        Op{tinata  ima svoj pe~at so trkalezna 

forma na ~ija sredina e ispi{ano: Saraj-Saraj, 

na levata strana od pe~atot ,,Republika 

Makedonija-Op{tina Saraj” a na desnata 

polovina od pe~atot: ,,Republika e Maqedonisë-

Komuna e Sarajit”. 

       Pe~atot {to go upotrebuva Sovetot na 

Op{tinata ima trkalezna forma so ispi{an tekst 

na levata polovina na pe~atot: ,,Republika 

Makedonija- Op{tina Saraj,, a na vtoriot red 

,,Sovetot na Op{tinata” dodeka na desnata 

strana na pe~atot: ,,Republika e Maqedonisë-Komuna e  

Sarajit” a vo vtoriot red: ,,Këshilli i Komunës” i vo 

sredina: Saraj-Saraj. 
      Pe~atot {to go upotrebuva 

Gradona~alnikot ima trkalezna forma so tekst 

na levata polovina i pe~atot: ,,Republika 

Makedonija- Op{tina Saraj,, a na vtoriot red 

,,Gradona~alnik” dodeka na desnata strana na 

pe~atot: ,,Republika e Maqedonisë - Komuna e Sarajit” a vo 

vtoriot red: ,,Kryetari i Komunës” i vo  sredina : 

Saraj-Saraj. 
          Op{tinata ima svoj ~etvrtasti pe~at. 

      ^etvrtastiot pe~at na Op{tinata ima 

forma na pravoagolnik so sledniot tekst:  

     Republika Makedonija-Republika e Maqedonisë 

           Op{tina Saraj-Komuna e Sarajit 

          Br. Nr. 

________________________________ 

Praznik na Op{tinata 

~len 10 

     Praznik na Op{tinata e denot na 

osnivaweto na prviot Sovet na 13.12.1996 god. 

~len 11 

       Vo Op{tinata se vostanovuvaat op{tinski 

priznanija i nagradi. 

  

Slu`ben jazik na Op{tinata 

~len 12 

       Vo Op{tina Saraj slu`beni jazici se:  

- makedonskiot jazik i kiriliskoto pismo i  

- albanskiot jazik i negovoto pismo. 

Me|uop{tinska- me|unarodna sorabotka  

~len 13 

       Op{tinata mo`e, so Odluka na Sovetot na 

Op{tinata, da se zdru`uva vo Zdru`enija vo 

soglasnost so Zakonot. 

   

~len 14 

     Op{tinata sorabotuva so Op{tinite od 

Republikata, so Gradot Skopje i so edinici na 

Lokalna Samouprava od drugi zemji, kako i so 

me|unarodni organizacii na  Lokalni Zaednici. 

      Op{tinata ~lenuva vo me|unarodni 

organizacii na lokalnite vlasti. 

      Op{tinata, zaradi ostvaruvawe na 

zaedni~ki interesi i vr{ewe na zaedni~ki 

raboti od nivna nadle`nost, mo`e so drugi 

Op{tini od Republikata da zdru`uva sredstva i 

da formira zaedni~ki javni slu`bi, vo 

Vula e Komunës 
neni 9 

    Komuna ka vulën e vetë me formë rrethore në mesin e së cilës 

shkruan: Capaj -Saraj, në anën e majtë të vulës shkruan               ,, 

Republika Makedonija - Op{tina Saraj “ në pjesën e 

djathë të vulës : ,,Rebulika e Maqedonisë  - Komuna e Sarajit” .  

   Vula e Komunës që e përdor Këshilli i Komunës ka formën 

rrethore  me tekst të shkruar në gjysmën e majtë të vulës: ,, 

Republika - Makedonija - Op{tina Saraj , dhe në 

rendin e dytë ,,  Sovetot na Op{tinata “ përderisa në 

pjesën e djathtë të vulës ,, Republika e Maqedonisë – Komuna e 

Sarajit” dhe në rendin e dytë ,, Këshilli i Komunës “ dhe në mes 

Capaj - Saraj . 

    Vulën të cilën e  përdor Kryetari  ka formë të rrethit me tekst të 

shkruar në pjesën e majtë të vulës: ,,Republika Makedonija 

- Op{tina Saraj” dhe në rendin e dytë ,,Gradona~alnik 

“  përderisa në pjesën e djathtë të vulës: Republika e Maqedonisë- 

Komuna e Sarajit” dhe në rendin e dytë: ,,Kryetari i Komunës” 

dhe në mes: Capaj - Saraj. 

Komuna ka vulën katrore. 

      Vula katrore e Komunës ka formë katërkëndëshe në tekstin 

vijues:  

 

   Republika Makedonija-Republika e Maqedonisë 

             Op{tina Saraj- Komuna e Sarajit 

             Br. Nr.___________________________ 
Festa e Komunës 

neni 10 

      Festa e Komunës është dita e parë e themelimit  të Këshillit më 

datë 13.12.1996. 
neni 11 

     Në Komunë  themelohen mirënjohje dhe shpërblime. 

 

 
    Gjuha Zyrtare e Komunës 

neni 12 

      Në Komunën e Sarajit  gjuhë zyrtare janë: 

-gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj qirilik, dhe 

-gjuha shqipe dhe alfabeti i sajë.    
Bashkëpunimi - meskomunal dhe ndërkombëtar 

neni 13 

     Komuna mund me Vendim të Këshillit të bashkohet në Shoqat  

në përputhshmëri me Ligjin 
 

neni 14 

      Komuna bashkëpunon me Komunat në Republikë, me Qytetin 

e Shkupit dhe me njësi të Vetqeverisjes Lokale të vendeve tjera si 

dhe me organizatat ndërkombëtare të Bashkësive Lokale. 

     Komuna antarsohet në organizata ndërkombëtare të pushteteve 

lokale.  

     Komuna për të realizuar interese të përbashkëta dhe për të 

kryer punë të përbashkëta nga kompetenca e tyre, mund me 

Komunat tjera nga Republika të bashkojnë mjete dhe të formoj 

shërbime publike të përbashkëta në përputhshmëri me Ligjin. 

     Me qëllim të kryerjes së disa kompetencave, komunat mund të 

formoj trupa të përbashkëta administrative nga ndonjë fushë në 

përputhshmëri me Ligjin . 



soglasnost so Zakonot. 

      So cel izvr{uvawe opredeleni 

nadle`nosti, Op{tinite mo`at da formiraat  

zaedni~ki administrativni tela vo odredeni 

oblasti, vo soglasnost so Zakonot. 

 



a) Informirawe na gra|anite 

~len 15 

      Organite na op{tinata, Komisiite na 

Sovetot na Op{tinata javnite pretprijatija i 

ustanovi osnovani od Opt{inata, gi informiraat 

gra|anite za Odlukite i svoite aktivnosti koi 

se od neposredno zna~ewe za `ivotot i rabotata 

na gra|anite vo Op{tinata i za drugite 

informacii od javen interes. 

Gra|anite na Op{tinata se informiraat za: 

 -      propisite koi gi donesuva Sovetot na  

Op{tinata; 

 -      na~inot  i uslovite za ostvaruvawe na  

nivnite  prava; 

- obvrskite na gra|anite koi proizleguvaat od 

nadle`nosta na Op{tinata; 

- planovite, proektite i programite koi se vo 

podgotovka a se od zna~ewe za razvojot na 

Op{tinata; 

- uslugite koi gi dobivaat od javnite slu`bi 

i op{tinskata administracija i na~inot na 

nivno dobivawe; 

- prihodite koi se ostvaruvaat vo Op{tinata i 

na~inot na nivna raspredelba i tro{ewe; 

- javnite nabavki na osnovni sredstva za 

rabota; 

- imenuvaweto na direktori i pretstavnici vo 

upravnite odbori na javnite pretprijatija, 

ustanovi i u~ili{tata; 

- drugi informacii koi proizleguvaat od 

nadle`nosta na organite na op{tinata i 

javnite pretprijatija i ustanovi vo 

soglasnost so Zakonot. 

~len 16 

  Informiraweto na gra|anite na Op{tinata se 

vr{i redovno, bez nadomestok,preku: 

- izdavawe slu`ben glasnik na Op{tinata;  

- izdavawe i distribucija do gra|anite na mese~ni 

informativni bilteni; 

- objavuvawe na publikacii; 

- informativni kancelarii vodeni od op{tinskata 

administracija i javnite slu`bi osnovani od 

Op{tinata; 

- oglasni tabli (prostorii na organite na 

Op{tinata, Mesnite Zaednici, javnite 

pretprijatija i ustanovi); 

- veb stranica; 

- javni tribini vo mesnite zaednici za 

odredeni pra{awa; 

- sredstvata za javno informirawe i  

- na drug soodveten na~in koj e najpovolen za 

informirawe na javnosta 

- internet  

~len 17 

     Sovetot na Op{tinata so posebna Odluka 

mo`e da utvrdi za odredeni informacii da se 

informira i na jazikot koj ne e slu`ben jazik 

vo Op{tinata a go zboruvaat del od `itelite na 

Op{tinata. 

b) Sloboden pristap do informaciite od javen 

karakter 

~len 18 

       Vo op{tinata se obezbeduva pravoto na 

sloboden pristap do informacii od javen 

a) Informimi i qytetarëve 

neni 15 

     Organet e Komunës, Komisioni i Këshillit të Komunës 

ndërrmarjet publike, themelatat e formuara të Komunës, i 

njoftojnë qytetarër për Vendimet dhe  aktivetetet të cilat  janë me 

rëndësi për jetën dhe punën e qytetarëve në Komu006Eë dhe 

informatat tjera me interes publik 

 

Qytetarët e Komunës informohen për:  

- normat të cilat i aprovon Këshilli i Komunës; 

- mënyrën dhe kushtet për realizimin për të drejatat e tyre; 

- obligimet e qytetarëve që dalin nga kompetenca e Komunës; 

- planet, proektet dhe programet që janë në përgaditje me 

rëndësi për zhvillimin e Komunës; 

- shërbimet të cilat i marrin prej shërbimeve publike dhe 

administratës së Komunës dhe mënyrën e dhenjes së tyre; 

- të ardhurat të cilat realizohen në Komunë mënyra e 

shpërndarej dhe harxhimit; 

- furnizimet publike për mjetet themelore të punës; 

- emërimin e drejtorëve dhe përfaqësuesve të Këshillave 

udhëheqëse të ndërmarjeve publike, enteve dhe shkollave; 

- informatat tjera që dalin nga kompetencat e Komunës dhe 

ndërrmarjet publike dhe entet në përputhshmëri me ligjin . 

 

 

 

 

neni 16 

       Informimi i qytetarëve në Komunë bëhet me rregull, pa 

kompenzim nëpërmjet: 

 

- botimin e gazetës zyrtare të Komunës; 

- botimin dhe distribuimin e buletinit informative mujor; 

- shpalljen e publikimeve; 

- zyrat informative që udhëhiqen nga administrata e Komunës 

dhe shërbimet publike që i ka themeluar Komuna; 

- tabelat për shpallje (hapsira për organet e Komunës, 

Bashkësive Lokale, ndërrmarjeve publike dhe themelatave); 

- veb faqe 

- tribunave publike në Bashkësitë Lokale për çështje të 

ndryshme; 

- mjetet për informim publik dhe  

- mënyrë tjetër gjegjëse për informim të mirë të opinionit 

 

 

neni 17 

      Këshilli i Komunës mer Vendim të veçantë  mund të përcaktoj 

që informatat të caktuara të jepen edhe në gjuhën që nuk është 

gjuhë zyrtare e Komunës por se e flasim një pjesë e banorëve të 

Komunës. 

b) Qasje e lirë deri te informatat me karakter publik 

neni 18 

      Në Komunë sigurohet e drejta për qasje të lirë deri te 

informatat me karakter publik me të cilat disponojnë organet e 

Komunës ( Këshilli dhe Kryetari i Komunës) ndërrmarjet publike, 

themelatat  të themeluara nga Komuna dhe persona fizik dhe 

juridik  të cilëve u janë besuar kompetenca nga Komunat.  

      Me përjashtim në raste të përcaktuara me Ligj e drejta për 

qasje të lirë te disa informata me të cilat disponojnë poseduesit e 

informatave  nga paragrafi 1 i këtij neni  mund të jetë i kufizuar 

ose të siguroj qasje  të pjesërishme.   



karakter so koi raspolagaat organite na 

Op{tinata (Sovetot i Gradona~alnikot) javnite 

pretprijatija i ustanovi osnovani od 

Op{tinata, i pravni  i fizi~ki lica so 

dovereni javni ovlastuvawa od Op{tinata. 

       Po isklu~ok, vo slu~ai utvrdeni so 

Zakon, pravoto na sloboden pristap do nekoi 

informacii so koi raspolagaat imatelite na 

informacii od stav 1 na ovoj ~len, mo`e da 

bide ograni~en ili da se obezbedi delumen 

pristap.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~len 19 

   Za informaciite so koi raspolagaat i do koi 

se obezbeduva sloboden pristap, imatelite na 

informacii od stav 1 na ovoj ~len 

vostanovuvaat i vodat  lista na informaciite 

za koja se objavuva na na~in koj e dostapen za 

baratelite na informacii. 

     Za listata na informacii i uslovite i 

na~inot na sloboden pristap do  informaciite, 

gra|anite na Op{tinata se izvestuvaat preku 

oglasna tabla ili na drug pogoden na~in. 

     Imatelite na informacii se dol`ni redovno 

a najdocna vo rok od tri meseci da ja 

a`uriraat listata na informacii od javen 

karakter so koi raspolagaat. 

      Listata na informacii od javen karakter 

za organite na Op{tinata ja predlaga 

Gradona~alnikot, a ja utvrduva (donesuva) 

Sovetot na Op{tinata. 

     Listata na informacii od javen karakter 

za javnite pretprijatija i ustanovi osnovani 

od Op{tinata ja utvrduva Upravniot Odbor na 

predlog na Direktorot. 

                                            

~len 20 

     Postapkata za ostvaruvawe na pravoto na 

sloboden pristap do informacii se ostvaruva vo 

soglasnost so Zakonot. 

     Gradona~alnikot na Op{tinata sozdava 

uslovi i prezema merki propi{ani so Zakonot, 

za ostvaruvawe na pravoto na sloboden pristap 

do informaciite od javen karakter so koi 

raspolagaat Sovetot na Op{tinata i op{tinskata 

administracija. 

     Direktorot na javnoto pretprijatie i 

javnata ustanova osnovani od Op{tinata, 

sozdava uslovi i prezema  merki propi{ani so 

Zakonot, za ostvaruvawe na pravoto na sloboden 

pristap do informaciite od javen karakter so 

koi raspolagaat, soglasno statutot na 

pretprijatieto i ustanovata. 

~len 21 

     Sloboden pristap do informaciite od javen 

karakter so koi raspolagaat  imatelite na 

informacii od stav 1 na ~len - imaat site 

pravni i fizi~ki lica (vo natamo{niot tekst: 

baratel na informacija). 

      Slobodniot pristap do informacii se 

ostvaruva: 

- so uvid vo dokumentite so koi raspolaga 

imatelot na informacija,  

- so dobivawe prepis, fotokopija ili 

elektronski zapis od dokumentite so koi 

raspolaga imatelot na informacijata. 

    Imatelot na informacijata za posreduvawe 

pri ostvaruvawe na pravoto na sloboden pristap 

do informaciite opredeluva slu`beno lice. 

~len 22 

     Baratelot na informacijata za izvr{eniot 

uvid ili dobieniot prepis, fotokopija ili 

elektronski zapis na informacijata, pla}a 

soodveten nadomestok vo visina na materijalite 

tro{oci. 

neni 19 

     Për informata të cilat disponohen dhe deri te të cilat sigurohet 

një qasje e lirë, poseduesit e informatave nga paragrafi 1 i këtij 

neni  vendos dhe mban  listën e informatave e cila shpallet në 

mënyrë të qartë për kërkuesit e informatave.  

     Për listën e informatave kushtet dhe mënyrën e qasjes së lirë 

deri te informatat , qytetarët e Komunës njoftohen nëpërmjet  

shpalljes tabelare ose në mënyrë tjetër të duhur.  

      Poseduesit e informatave  obligohen që rregullisht më së voni 

në afat prej 3 muajsh ta azhurojnë  listën e informatave me 

karakter publik të cilën e disponojnë. 

     Lista e informatave me karakter publik për organet e Komunës 

propozohet nga Kryetari i Komunës ndërsa aprovohet (sillet nga 

Këshilli i Komunës). 

       Listat për informata me karakter publik për ndërrmarjet 

publike dhe institucionet e themeluara nga Komuna i vërteton 

Këshilli Drejtues me propozim të Drejtorit. 

 

 

 neni  20 

       Procedura  për realizimin e të drejtës për qasje të lirë deri te 

informatat  realizohet në përputhshmëri me Ligjin.   

       Kryetari i Komunës krijon kushte dhe ndërmer masa të 

përcaktuara me Ligj  për realizimin e të drejtës për qasje të lirë  të 

informatave me karakter publik me të cilat disponon Këshilli i 

Komunës dhe administrata e Komunës . 

      Drejtori i Ndërrmarjes Publike  dhe i themelatës publike të 

themeluara nga Komuna krijon kushte dhe ndërrmer masa të 

përshkruara me ligj për realizimin e të drejtës për qasje të lirë deri 

te informata me karakter publik me të cilat disponon në 

përputhshmëri me ndërrmarjet dhe themelatat.   

 

 

 

neni 21 

      Qasje të lirë deri te inforamtat me karakter publik me të cilat 

disponojnë  poseduesit e informatave  nga paragrafi 1 i këtij neni – 

janë të gjithë subjektet juridike dhe fizike  (në tekstin e 

mëposhtëm : kërkuesi i informacionit ).  

       Qasja e lirë  deri te informatat arrihet:  

- me qasje te dokumentet me të cilat posedon  poseduesi i 

informacionit, 

- me marrjen e kopjes, fotokopjes ose përshkrimit elektronik 

nga dokumenti të cilin e disponon poseduesi i informacionit. 

Poseduesi i informacionit gjatë ndërmjetësimit  për të 

arritur të drejtën e qasjes së lirë  deri te informatat përcakton  

person gjegjës . 

 

 

neni 22 

      Kërkuesi i informatës për pamjen  e informatës ose  marrjen e 

kopjes ose  përshkrimit elektronik të informatës  paguan 

kompenzim adekuat në lartësi  të harxhimeve materiale. 

     Kërkuesi  i informatës gjatë dorzimit të kërkesës  njoftohet për 

pagesën  si dhe lartësin e kompenzimit. 

       

 

neni 23 

     Poseduesi i informatës nëse nuk e dorzon informatën e kërkuar, 

kërkuesit i jep të drejtë  në ankesë deri te Komisioni Shtetëror për 

mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë deri te informatat  me 

karakter publik .  



     Baratelot na informacijata pri 

podnesuvaweto na baraweto se izvestuva za  

pla}aweto i visinata na sodvetniot nadomestok. 

~len 23 

       Imatelot na informacijata ako ne ja 

dostavi baranata informacija, baratelot  ima 

pravo na `alba do Dr`anata Komisija za za{tita 

na pravoto za sloboden pristap do informacii 

od javen karakter. 



~len 24 

      Sovetot na Op{tinata usvojuva godi{en 

izve{taj za ostvaruvaweto na pravoto na 

sloboden pristap do informaciite vo minatata 

godina vo Op{tinata. 

      Godi{niot izve{taj  za Ostvaruvaweto na 

sloboden pristap do informacii go podgotvuva 

Gradona~alnikot na Op{tinata i go dostavuva do 

Sovetot najdocna  do 31 januari vo tekovnata 

godina. 

     Izve{tajot od stav 1 na ovoj ~len gi 

sodr`i i podatocite za ostvareniot sloboden 

pristap do informaciite so koi raspolagaat  i 

javnite slu`bi koi gi formira Op{tinata. 

     Izve{tajot od stavot 1, po usvojuvaweto 

se dostavuva do Dr`avnata  Komisija za za{tita 

na pravoto na sloboden pristap do informaciite 

od javen karakter. 

~len 25 

      Imatelot na informacijata e dol`en vo 

rok od {est  meseci od denot na usvojuvaweto 

na Statutot da ja donese i objavi listata na 

informacii so koi raspolagaat. 

~len 26 

     Gradona~alnikot na Op{tinata e dol`en vo 

rok od tri meseci od denot na usvojuvaweto na 

Statutot, soglasno aktot za organizacija na 

op{tinskata  administracija, da rasporedi 

dr`aven slu`benik od op{tinaskata 

administracija koj }e gi izvr{uva rabotite na 

posreduvawe pri ostvaruvaweto na pravoto na 

sloboden pristap do informaciite od javen 

karakter. 

~len 27 

      Op{tinata samostojno, vo ramkite na 

Zakonot i ovoj Statut gi ureduva vr{i rabotite 

od javen interes od lokalno zna~ewe, utvrdeni 

so Zakonot za Lokalna Samouprava ili drug 

Zakon, kako i rabotite koi ne se isklu~eni od 

nejzina nadle`nostili ne se vo nadle`nost na 

organite na dr`avnata vlast. 

~len 28 

Op{tinata e nadle`na za vr{ewe na slednite 

raboti: 

 

1. Planirawe i ureduvawe na prostorot: 

 

 * pokrenuvawe inicijativi za donesuvawe   

izmenata 

    i dopolnuvawe   na    prostorniot plan  na    

Gradot        

    Skopje i generalniot urbanisti~ki  plan na 

Gradot   

    Skopje. 

*  davawe mislewa po nacrtite na prostorniot 

plan na    

    Gradot Skopje i generalniot  urbanisti~ki 

plan na             

    Gradot Skopje; 

*  donesuvawe   detalni     urbanisti~ki    

planovi,  

   urbanisti~ki   proekti  i  urbanisti~ki  

planovi za       

neni 24 

       Këshilli i Komunës aprovon raport vjetor  për realizimin e së 

drejtës për qasje të lirë  të informatave nga viti i kaluar  në 

Komunë. 

      Raporti vjetor për realizimin  e qasjes së lirë  deri te informatat 

e pregadit Kryetari i Komunës dhe e dorzon  deri te  Këshilli më 

së voni deri më 31 janar të vitit rrjedhës. Raporti nga paragrafi 1 i 

këtij neni  i përmban të dhënat  për  realizimin e qasjes të lirë  deri 

te informatat me të cilat  disponojnë shërbimet publike që i ka 

themeluar Komuna. 

       Raporti nga paragrafi 1 pas aprovimit dorzohet deri te 

Komisioni shtetëror për mbrojtje të së drejtës  për qasje të lirë te 

informatat me karakter publik. 

 

neni 25 

       Poseduesi informacionit është i obliguar në afat prej 6 muajsh 

nga dita e aprovimit të Statutit  ta sjell dhe shpall listën e 

informatave me të cilat disponon. 

neni 26 

      Kryetari i Komunës është i obliguar në afat prej 3 muajsh nga 

ditë e aprovimit të Statutit, në përputhje me aktin për organizimin 

e administratës komunale të përcaktoj nënpunës shtetëror nga 

administrata e Komunës i cili  do ti kryej punët e ndërmjetësimit 

gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë të informatave me 

karakter publik. 

 

neni 27 

      Komuna në mënyrë të pamvarur në kaudër të ligjit dhe këtij 

Statuti i regullon dhe i kryen punët me interes publik me rëndësi 

lokale, të përcaktuara me ligjin për Vetqeverisje Lokale  ose me 

ligj tjetër, si dhe  punët  të cilat nuk përjashtohen nga kompetenca 

e saj ose nuk janë kompetencë e organit të pushtetit shtetëror. 

 

 

neni 28 

Komuna është kompetente për kryerjen e këtyre punëve: 

  

1. Planifikimi dhe rregullimin hapsinor: 

 

*  ngritja e iniciativës për aprovimin e ndryshimeve dhe     

    plotësimeve të planit hapsinor të Qytetit të Shkupit dhe         

    planit general urbanistik të Qytetit të Shkupit.  

*  jep mendime për  proekte të planit hapsinor të Qytetit     

    të Shkupit dhe planit gjeneral të Qytetit të Shkupit; 

* aprovimin e planeve detale urbanistike, proekte urbanistike             

   dhe plane urbanistike për vendbanimet në Komunë dhe  

    planet urbanistike jashtë vendbanimeve; 

*  realizimin e planit urbanistik , proekteve dhënjen e    

   dokumentacionit për ndërtimin e objekteve (me rëndësi    

    lokale kushtet për ndërtim, pëlqimi  urbanistik, lejë për  

    ndërtim ); 

*  dhënjen e lejës për vendosjen e objektve të përkohshme 

    paisje urbane dhe 

*  rregullimi i tokës ndërtimore në pjesën e paisjes së tokës  

    ndërtimore me objekte dhe instalime të infrastrukturës  

    sekundare. 

 

 

 

2. Mbrojtja e ambientit jetësor dhe natyrës: 

 

* ngritja e inicijativës për të marë masa për mbrojtje dhe   



    naselenite   mesta  vo Op{tinata i  

urbanisti~ki  

    planovi von naseleno mesto;  

* Sproveduvawe urbanisti~ki planovi i proekti 

i      

    izdavawe dokumentacija za  izgradba na 

objekti od lokalno zna~ewe (uslovi za gradba, 

urbanisti~ka  soglasnost, odobrenija za 

gradewe); 

* izdavawe na odobrenija za postavuvawe 

vremeni objekti, mebel i urbana oprema i  

* ureduvawe na grade`no zemji{te  vo delot na 

opremuvawe na gradenoto zemji{te so objekti i 

instalacii od sekundarnata infrastruktura. 

 

2. Za{tita na `ivotnata sredina i prirodata: 

* pokrenuvawe iniciajtivi i prezemawe na merki 

za  za{tita i spre~uvawe od  zagaduvawe na 

vodata,  vozduhot,   zemji{teto,   za{tita na    

prirodata,  za{titata od bu~ava i 

nejonizira~ko zra~ewe. 

 

3. Lokalen ekonomski razvoj: 

 

* planirawe i lokalniot ekonomski razvoj 

Op{tinata; 

* utvrduvawe na razvojni i strukturni 

prioriteti na   

   Op{tinata vo  

* podr{ka na razvoj na mali i sredni 

pretprijatija i  

   na pretpriemni{tvoto vo Op{tinata. 

 

4. Komunalni dejnosti: 

 

* izgradba, odr`uvawe rekonstrukcija i za{tita 

na  

   lokalnite pati{ta i ulici i  drugi 

infrastrukturni  

    objekti; 

*  odr`uvawe javnata ~istota na servisnite i  

    stambenite ulici; 

*  organiziarawe, iznesuvawe i transportirawe 

na  

    komunalen i drug vid na neopasen otpad; 

*  izgradba i odr`uvawe na javno osvetluvawe 

na  

    stanbeni i servisni ulici na podra~jeto na  

    Op{tinata; 

*  odr`uvawe na grobovite, grobi{tata i davawe  

    pogrebalni uslugi na op{tinskite grobi{ta     

    utvrdeni so urbanisti~ki plan; 

*  izgradba i odr`uvawe na javni parkirali{ta 

od  

    zna~ewe za op{tinata utvrdeni so 

urbanisti~ki   

    plan; 

*  odr`uvawe i koristewe na zeleniloto na  

    servisnite i stambenite ulici; 

*  otstranuvawe na neregistriranite motorni i 

drugi  

    vozila od javnite povr{ini; 

*   odr`uvawe i koristewe na javnite pazari; 

   pengimin nga ndotjet e ujit, ajrit , tokës,   mbrojtjes  së  

   natyrës , mbrojtjes  nga    zhurma     dhe   rezatimit    të  

   pajonizuar. 

 

3. Zhvillimi ekonomik lokal: 

 

* planifikimi I zhvillimit ekonomik lokal të Komunës; 

* përcaktimi I prioriteteve strukturale-zhvillimore të Komunës  

   dhe  

* përkrahja e zhvillimit të ndërmarjeve të vogla dhe të  

   mesme dhe të ndërrmarsve në Komunë. 

 

4. Veprimtarit komunale: 

 

* ndërtimi, mirëmbajtja, rekonstruimi dhe mbrojtja e rrugëve    

   lokale dhe rrugicave si dhe objekteve tjera të  

   infrastrukturës; 

* mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta e rrugëve servis     

   dhe rrugëve të banimit; 

* organizimi, mbledhja dhe transporti i mbeturinave  

   komunale dhe mbeturinave tjera të parezikshme; 

* ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik në rrugicat e  

   vendbanimit dhe ato servis në teritorin e Komunës; 

* mirmbajtja e vareve, varezave dhe shërbimet e varimit në  

   varezat e Komunës të përcaktuara me plan urbanistik; 

* ndërtimi dhe mirëmbajtja e parkingjeve me rëndësi për  

   Komunën të përcaktuara me planin urbanistik; 

* mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i gjelbrimeve në rrugët servis  

  dhe të vendbanimit; 

* menjanimi i maqinave të paregjistruara dhe maqinave tjera  

   nga siparfaqet publike; 

* mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i tregjeve publike; 

* dezifektimi dhe deratizimi dhe  

* ndërtimi dhe mirëmbajtja e gropave publike sanitare. 

 

 

 

 

 

5. Kultura:  

 

* përkrahja institucionale finansiare e themelatave të  

   kulturës dhe proekteve me rëndësi për Komunën; 

* kultivimin e folklorit , dokeve, adeteve të vjetrave dhe  

   vlerave tjera të kulturës; 

* organizimi i manifestimeve të kulturës, nxitja e formave të  

   llojllojshme të krijimtaris e të tjerë  dhe  

* festimin e ngjarjeve dhe personaliteteve me rëndësi për  

   Komunën. 

 

 

 

6. Arsimi: 

 

* themelimin, finansimin  dhe pjesëmarjen në udhëheqje në  

   sh.f. në teritorin e saj në përputhshmëri me Ligjin; 

* emërimin e drejtorëve në sh.f. në përputhshmëri me Ligjin  

   dhe  

* transportin dhe ushqimin e nxënësve në shkolla në  

   kompetencë të sajë në përputhshmëri me Ligjin. 

 

 



*   dezinfekcija i deratizacija i  

*   izgradba i odr`uvawe  na javni sanitarni 

jazli. 

 

5. Kultura:  

 

*  institucionalna i finansiska podr{ka na  

    kulturnite ustanovi i proekti od zna~ewe 

na  

    Op{tinata; 

*  neguvawe na folklorot, obi~aite, starite 

zanaeti i  

    sli~ni kulturni vrednosti; 

*  organizirawe kulturni manifestacii,  

    potiknuvawe; 

    na raznovidnite specifi~ni formi na 

tvore{tvo i  

*  odbele`uvawe na nastani li~nosti od zna~ewe 

na       

   Op{tinata. 

 

6. Obrazovanie:  

 

*  osnovawe, finansirawe i u~estvo vo 

upravuaeweto  

   so osnovnite u~ili{ta na nejzinoto 

podra~je, vo  

    soglasnost so Zakonot; 

*  imenuvawe direktori na osnovnite u~ili{ta 

vo  

    soglasnost so Zakonot i  

*  prevoz i ishrana na u~enicite vo u~ili{tata 

od  

    nejzinata nadle`nost vo soglasnost so 

Zakonot. 

 

7. Socialna i detska za{tita 

 

*  sopstvenost,   upravuawe,    osnovawe,  

finansirawe  

    i   odr`uvawe  na  javnite   ustanovi za 

deca-detski    

    gradinki   vo  soglasnost so Zakon i          

*  prezemawe merki od oblasta na socijalnata 

za{tita         

    vo soglasnost so Zakon. 

  

8. Zdrastvena za{tita  

 

*  prezemawe   merki    za    za{tita   na    

zdravjeto na  

    rabotnicite  i za{tita pri rabota; 

*  zdrastveno vospituvawe; 

*  preventivni aktivnosti; 

*  zdrastven  nadzor nad `ivotnata   sredina  

i  nad  

    zarazenite bolesti i  

*  pomo{ na pacienti so speciajlni potrebi. 

 

9. Za{tita i spasuvawe 

 

*  za{tita     i   spasuvawe     na         

gra|anite         i     

7. Mbrojtja sociale dhe e fëmijëve 

 

* prona, udhëheqja, themelimi, finansimi, mirëmbajtja e  

   themelatave publike për fëmijë-çerdhet për fëmi në  

   përputhshmëri me Ligjin dhe  

*  merr masa  nga fusha e mbrojtjes sociale në         

    përputhshmëri  me Ligjin. 

    

8. Mbrojtje shëndetsore 

 

* merr  masa për mbrojtjen e shëndetit të puntorëve dhe  

   mbrojtje në punë; 

* edukimi shëndetsor; 

* aktivetete të preventivës; 

* mbikqyrje shëndetsore mbi mjedisin jetësor dhe sëmundjet  

   ngjitëse si dhe 

* ndihmë pacientëve për nevoja speciale. 

 

 

9. Mbrojtja dhe shpëtimi 

 

* mbrojtja dhe shpëtimi i qytetarëve dhe të mirave materiale  

   prej shkatrimeve të luftës dhe fatkeqsive elementare dhe  

   fatkeqsive tjera si dhe shkaktarëve të tyre. 

 

 *Mbrojtje dhe shpëtim dhe realizimin e përgaditjeve për mbrojtje 

*Realizim të pregaditjeve për mbrojtje dhe funksionim të komunës 

në kushte të gjendjes së luftës. 

 

 

10. Mbikqyrja  

 

* Mbikqyrja mbi kryerjen e punëve kompetencë e Komunës. 

    Planet dhe proektet nga paragrafi 1 pika 1 alinea 3 e këtij  

    neni Komuna i sjell pas marrjes së mendimit pozitiv nga Qyteti 

i Shkupit   dhe   në përputhje me organin  shtetëror  

kompetent për punët e rregullimit hapsinor. 

    Punët nga paragrafi 1 pika 1 alinea 5 të këtij neni kryhen në 

përputhshmëri me standardet e përcaktuara dhe me  

pëlqimin paraprak të Qytetit të Shkupit. 

    Punët nga paragrafi 1 pika 4 alinea 3 e këtij neni kryhen në 

përputhshmëri me Qytetin e Shkupit. 

    Punët nga paragrafi 1 pika 9 e këtij neni kryhen në bashkëpunim 

me Qytetin e Shkupit.  

 

 

 

 

 



   materijalnite    dobra    od  voeni    

razurnuvawa  i 

   elementarni   nepogodi   i   drugi    

nesre}ni   i  od  

   posledicite predizvikani od niv. 

 

 *Za{tita i spasuvawe i sproveduvawe na 

podgotovka za odbrana 

*Sproveduvawe podgotovka za odbrana i 

funkcionirawe na op{tinata vo voena sostojba. 

 

10. Nadzor 

 

*  Nadzor nad  vr{eweto  na rabotite  od  

nadle`nost 

    na Op{tinata.  

   Planovite i proektite od stavot 1 to~ka 1 

alinea 3 

na  ovoj ~len  Op{tinata  gi   donesuva   po   

prethodno    

dobienoto   pozitivno   mislewe  od  Gradot  

Skopje  i    

soglasnost    od    organot    na     

dr`avnata     uprava  

nadle`en za rabotite na ureduvawe na 

prostorot. 

   Rabotite od stavot 1 to~ka 1 alinea 5 na 

ovoj ~len se     

vr{at   vo   soglasnost   so    utvrdeni   

standardi, a po     

prethodno dobiena soglasnost od Gradot Skopje. 

    Rabotite od stavot 1 to~ka 4 alinea 3 na 

ovoj ~len  

se vr{at vo soglasnost so Gradot  Skopje.  

    Rabotite od stavot 1 to~ka 9 na ovoj ~len 

se vr{at  

vo sorabotka so Gradot Skopje. 

 



~len 29 

     Rabotite od ~lenot 16 na ovoj Statut, se 

ureduvaat so propisi na Sovetot  na Op{tinata, 

vo soglasnost so postapkite i standardite 

utvrdeni so Zakon. 

     Rabotite od ~len 16 na ovoj Statut, koi 

zadol`itelno }e gi izr{uva Op{tinata }e bidat 

opredeleni so posebnite zakoni i nacionalni 

programi. 

~len 30 

       Rabotite koi ne se isklu~eni od 

nadle`nost na Op{tinata ili ne se vo 

nadle`nost na organite na dr`avnata vlast se 

opredeluvaat so Odluka na Sovetot na 

Op{tinata. 

      So Odlukata od stav 1 na ovoj ~len se 

ureduva na~inot i postapkata za vr{ewe na tie 

raboti. 

III. ORGANIZACIJA I RABOTA NA    

     ORGANITE NA OP[TINATA 

   

~len 31 

       Organi na Op{tinata se: Sovet na 

Op{tinata i Gradoa~alnik na Op{tinata (vo 

ponatamo{niot tekst: Sovetot i 

Gradona~alnikot). 

III. 1.  -  Sovet na Op{tinata 

~len 32 

      Sovetot e pretstavni~ki organ na 

gra|anite, koj odlu~uva vo ramkite na 

nadle`nosta na Op{tinata. 

      Sovetot go so~inuvaat 19 (devetnaeset) 

~lenovi - pretstavnici na gra|anite izbrani na 

op{ti, neposredni i slobodni izbori so  tajno 

glasawe. 

       Mandatot na ~lenovite na Sovetot trae 4 

(~etri) godini. 

       ^lenot na Sovetot ne mo`e da bide 

otpovikan. 

       ^lenovite na Sovetot gi pretstavuvaat 

gra|anite i vo Sovetot odlu~uvaat po svoe 

uveruvawe. 

Konstituirawe na Sovetot 

~len 33 

      Prvata sednica na novoizbraniot Sovet ja 

svikuva Pretsedatelot na Sovetot od  

prethodniot sostav, najdocna vo rok od 20 dena 

od denot na zavr{uvaweto na izborite. 

      Ako Sovetot ne se svika vo rok od stav 1 

na ovoj ~len, ~lenovite na Sovetot sami se 

sostanuvaat i pod pretsedavawe na najstariot 

~len na Sovetot go konstituirat Sovetot vo rok 

od 10 dena po istekot na rokot od stav 1 na 

ovoj ~len. 

       Ako sednicata ne se odr`i vo rok od 

stav 2 na ovoj ~len, }e se raspi{at novi 

izbori za ~lenovite na Sovetot, na na~in 

utvrden so Zakon. 

Zakletva 

   

~len 34 

       ^lenovite na Sovetot davaat i 

potpi{uvaat sve~ana izjava koja glasi:  

neni 29 

      Punët nga neni 16 i këtij Statuti, rregullohen me normat të 

Këshillit të Komunës në përputhshmëri me procedurat dhe 

standardet e përcakutara me  Ligj. 

       Punët nga neni 16 i këtij Statuti të cilat në mënyrë të obliguar 

i kryen Komuna  do të përcaktohet me Ligje  të posaçme dhe 

programe nacionale, 

neni 30 

       Punët të cilat nuk përjashtohen  nga kompetenca e Komunës 

ose që nuk janë kompetencë  e organeve të pushtetit shtetëror 

përcaktohen me Vendim të Këshillit të Komunës. 

       Ky Vendim nga paragrafi 1 i këtij neni rregullohet në mënyrë 

dhe procedurë për kryerjen e këtyre punëve. 

 

III. ORGANIZIMI DHE PUNA E  

      ORGANEVE NË KOMUNË 

 neni 31  

         Organe në Komunë janë:  Këshilli i     Komunës  dhe 

Kryetari i Komunës ( në tekstin e mëposhtëm: Këshilli dhe 

Kryetari). 

 

III. 1.- Këshilli i Komunës 

neni 32 

       Këshilli është organ përfaqësues i qytetarëve që vendos në 

kuadër të kompetencave të Komunës. 

       Këshillin e përbëjnë 19 (nëntëmëdhjet) antarë  përfaqësues të 

qytetarëve të zgjedhur në zgjedhje të  përgjithshme, të  

drejtpërsëdrejta, të lira dhe me vota të fshehta.  

    Mandati i anëtarëve të Këshillit zgjat 4 (katër) vjet. 

    Antari i Këshillit  nuk mund të revokohet. 

    Antarët e Këshillit i përfaqësojnë  qytetarët  dhe në Këshill 

vendosin sipas bindjes së tyre. 

 

 

Konstituimi i Këshillit 

neni 33 

    Mbledhjen e parë të Këshillit të zgjedhur e thëret Kryetari i 

Këshillit nga përbërja e mëparshme, më së voni 20 ditë nga dita e 

kryerjes së zgjedhjeve. 

    Nëse Këshilli nuk thëritet në afat sipas paragrafit 1 të këtij neni, 

antarët e Këshillit  vetë mblidhen dhe nën kryesimin e antarit më 

të vjetër të Këshillit e konstituojnë Këshillin në afat prej 10 ditësh 

pas mbarimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni. 

   Nëse mbledhja nuk mbahet në afat sipas paragrafit 2 të këtij neni 

do të shpallen zgjedhje të reja për antarët e Këshillit në mënyrë të 

përcaktuar me Ligj. 

Betimi 

 

neni 34 

    Antarët e Këshillit  japin dhe nënshkruajnë deklaratën solemne 

e cila thotë: 

    ,,Unë (emir mbiemri) solemnisht deklaroj se të drejtat dhe 

obligimet si anëtar  i Këshillit do ti kryej  me vetëdije dhe gjatë  

kryerjes së tyre do ti respektoj Kushtetutën, Ligjet, aktet e 

Këshillit dhe do ta mbroj  rendin Kushtetues të Republikës së 

Maqedonisë”. 



      ,,Jas (ime i prezime) sve~eno izjavuvam 

deka pravata i dol`nostite na ~len na Sovetot 

}e gi vr{am sovesno i deka pri nivnoto vr{ewe 

}e gi po~ituvam Ustavot , Zakonot, propisite 

na Sovetot i deka }e go {titam ustavniot  

poredok na Republika Makedonija . 



Svikuvawe sednica na Sovetot 

~len 35 

     Sednicite na Sovetot se svikuvaat po 

potreba, no najmalku edna{ na 3 meseci. 

     Sednicite gi svikuva Pretsedatelot na 

Sovetot na svoja inicijativa, na barawe na 

Gradona~alnikot ili na barawe od najmalku ¼ od 

~lenovite na Sovetot najdocna  vo rok od 15 

dena od denot na negovoto podnesuvawe. 

     Dokolku vo rok od stav 2 na ovoj ~len 

Pretsedatelot na Sovetot ne ja svika sednicata 

na Sovetot, ~lenovite na Sovetot sami se 

sostanuvaat i izbiraat Pretsedatel za taa 

sednica. 

      Denot, ~asot i mestoto na odr`uvaweto na 

sednicite na Sovetot kako i predlogot  na 

dnevniot red po koj }e  se raboti, 

zadol`itelno se objavuvaat najdocna 7 dena 

pred  denot na odr`uvaweto na sednicata. 

Vondredna sednica  

~len 36 

         Vondrednata sednica ja svikuva 

Pretsedatelot na Sovetot po sopstvena 

inicijativa, na predlog na najmalku 1/3 od 

~lenovite na Sovetot ili na predlog na 

Gradona~alnikot. 

         Vo izvestuvawe za svikuvawe na 

vonrednata sednica se navedua vremeto, mestoto 

na odr`uvawe i dneven red na  sednicata. 

          Pred otpo~nuvawe na sednicata 

zadol`itelno se glasa za opravdanosta na 

pri~inite za svikuvawe na sednicata bez 

materijalna rasprava. 

~len 37 

        Vondredna sednica se svikuva za 

pra{awa od zna~ewe za bezbednosta i sigurnosta 

na  gra|anite, za pra{awa koi nastanale poradi 

vonredni okolnosti (po`ar, poplavi, zemjotresi 

i sl.) i pri poseta na delegacija od druga 

dr`ava koga pretstavnik na  istata saka da se 

obrati na ~lenovite na Sovetot. 

  

 

Rabota na sednicite na Sovetot 

~len 38 

       Sovetot mo`e da raboti ako na sednicata 

prisustvuvaat mnozinstvo od vkupniot  broj na 

~lenovi na Sovetot. 

        Sovetot odlu~uva so mnozinstvo glasovi 

od prisutnite ~lenovi na Sovetot, no ne  

pomalku od edna tretina od vkupniot broj na 

~lenovi na Sovetot ako so Statutot ne e  

predvideno posebno mnozinstvo. 

          Glasaweto na sednicite na Sovetot e 

javno, osven ako Sovetot ne odlu~i za oddelni  

pra{awa glasaweto da e tajno. Za sekoja 

sednica na Sovetot se vodi zapisnik. 

 

Javnosta vo rabotata na Sovetot  

~len 39  

        Sovetot raboti na sednici. 

        Sednicite na Sovetot se javni. 

        Za isklu~uvawe na prisustvoto na 

Konvokimi i mbledhjeve të Këshillit 
  

neni 35 

       Mbledhjen e Këshillit konvokohen sipas nevojës , por  më së 

paku një herë në tremuaj. 

       Mbledhjet i thëret Kryetari i Këshillit me vetiniciativë, me 

kërkesë të Kryetarit të Komunës ose në kërkesë të ¼ -ve të 

Këshillit  më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e dorzimit të 

kërkesës. 

       Përderisa në afat sipas paragrafit 2 të këtij neni Kryetari i 

Këshillit  nuk e konvokon mbledhjen e Këshillit, antarët e 

Këshillit vetë mblidhen dhe zgjedhin Kryetarin për atë mbledhje. 

       Dita, ora  dhe vendi i mbajtjes së mbledhjes si dhe propozimi i 

rendit të ditës me të cilin do të punohet në mënyrë obligative 

shpallen më së voni 7 ditë  para ditës së mbajtjes së mbledhjes. 

Mbledhja e jashtëzakonshme 

 

neni 36 

        Mbledhjen e jashtëzakonshme e konvokon Kryetari i 

Këshillit me vetëinciativë, me propozim të më sëpaku 1/3 e 

antarëve të Këshillit ose me propozim të Kryetarit të Komunës.  

         Në ftesën për konvokimin e mbledhjes së jashtëzakonshme u 

caktohet koha, vendi i mbajtjes dhe rendi i ditës për mbledhje. 

        Para fillimit të seancës Këshilli obligohet që të votojë për 

arsyeshmërinë dhe shkaqet e konvokimit të mbledhjes pa 

diskutime materiale. 

 

  

neni 37 

        Mbledhja e jashtëzakonshme thëritet për çështje me rëndësi 

të sigurisë dhe mirëqenjes që qytetarëve, për çështje që dalin për 

shkak të kushteve të jashtëzakonshme (zjare, vërshime, tërmete 

etj.) dhe gjatë vizitës së delegacioneve nga donjë shtet  kur 

përfaqësuesi i të njëjtës don tu drejtohet antarëve të Këshillit. 

 

 

 
Puna në seancat e Këshillit 

neni 38 

       Këshilli mund të punojë nëse në seancë prezenton shumica 

nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit. 

      Këshilli vendos me shumicë votash të antarëve prezentë të 

Këshillit, por jo më pak se 1/3 nga numri i përgjithshëm i antarëve 

të Këshillit nëse me Statut nuk është paraparë shumicë e posaçme. 

     Votimi në seancat e Këshillit është  publik përveç nëse Këshilli 

vendos që për çështje të veçanta votimi të jetë fshehtas. 

     Për çdo seancë të Këshillit mbahet proçesverbal. 

 

 

 

Puna e Këshillit është publike 

neni 39 

     Këshilli punon në seancë. 

     Seancat e Këshillit janë publike. 

     Për përjashtimin e prezencës së opinjonit publik vendoset me 

shumicë  e  dy të tretave të votave nga numri i përgjithshëm i 

Këshillit, nëse vendoset për çështje me karakter të besueshmërisë. 

     Në diskutimin për Buxhetin e Komunës, llogarinë vjetore të 

Buxhetit dhe për planet urbanistike opinjoni nuk mund të 

përjashtohet. 



javnosta se odlu~uva so dvotretinsko 

mnozinstvo  glasovi od vkupniot broj na 

~lenovi na Sovetot, ako se odlu~uva za  

pra{awa od doversliv karakter. 

         Na raspravata za Buxetot na 

Op{tinata, godi{nata smetka na Buxetot i za  

urbanisti~kite planovi, prisustvoto na 

javnosta ne mo`e da se isklu~i. 



~len 40 

        Statutot , Buxetot , godi{nata smetka 

na Buxetot, Delovnikot i drugi propisi 

utvrdeni so Zakon, se donesuvaat so mnozinstvo 

glasovi od vkupniot broj ~lenovi na Sovetot. 

Prava i dol`nosti na ~lenovite na Sovetot 

~len 41 

       ^lenovite na Sovetot imaat pravo i 

dol`nost da  prisustvuvaat vo rabotata  na 

Sovetot i na negovite postojani ili povremeni 

Komisii. 

      ^lenovite imaat pravo na sednicite  na 

Sovetot da davaat inicijativi i predlozi i da 

postavuvaat pra{awa na Gradona~alnikot. 

        ^lenot na Sovetot ne mo`e da bide 

povikan na krivi~na  odgovornost ili da bide 

pritvoren za iska`ano mislewe ili  za glasawe  

vo Sovetot. 

        Rabotodavecot e dol`en da go oslobodi 

od profesionalnata rabota ~lenot na Sovetot 

zaradi prisustvo na sednicite na  Sovetot i na 

Komisiite vo koi e ~len. 

         ^lenovite na Sovetot imaat i drugi 

prva i dol`nosti utvrdeni so Statutot i drugi 

propisi, vo soglasnost so Zakonot. 

Konflikt na interesi na ~lenovite na Sovetot 

~len 42 

        ^lenot na Sovetot ne mo`e da u~estvuva vo 

procesot na odlu~uvaweto za pra{awa vo koi toj ili 

negoviot bra~en drugar, dete ili rodnina od vtor 

stepen strani~na linija ima finansiski ili drug 

li~en interes. 

       ^lenot na Sovetot e dol`en da gi informira 

Sovetot za pra{awata za koi  toj ima finansiski ili 

drug li~en interes. 

       ^lenot na Sovetot, ne mo`e da bide vraboten 

vo op{tinskata administracija na Op{tinata vo koja e 

izbran. 

      So denot na vrabotuvaweto soglasno so stav 3 

na ovoj ~len }e  se smeta deka ~lenot na Sovetot 

podnel ostavka. 

       ^lenot na Sovetot vraboten vo javnite slu`bi 

koi gi osnovala Op{tinata, ne mo`e da u~estvuva vo 

procesot na odlu~uvaweto za pra{awa {to se 

odnesuvaat na javnata slu`ba vo koja e vraboten. 

Prestanok na mandatot 

~len 43 

       Na ~lenot na Sovetot mu prestanuva 

mandatot pred  istekot na vremeto za koi e 

izbran: 

- ako podnese ostavka; 

- vo slu~aj na smrt; 

- ako e osuden so pravosilna presuda za 

krivi~no delo na kazna zatvor vo traewe od 

nad {est meseci; 

- ako nastapi slu~aj na nespoivost so 

funkcijata ~len na Sovetot soglasno so 

Zakonot za lokalnite izbori; 

- ako so pravosilno re{enie bide li{en od 

delovna sposobnost i  

- ako  prestane da bide `itel na Op{tinata. 

- Sovetot, na prvata naredna sednica, }e ja 

konstatira pri~inata i denot na 

prestanuvawe na mandatot na ~lenot na 

Sovetot, i toa: 

neni 40 

        Statuti, Buxheti Llogari vjetore e Buxhetit, Regullorja dhe 

aktet tjera të përcaktuara me Ligj, aprovohen me shumicë votash 

nga numri i përgjithshëm i antarëve të Këshillit. 

 

Të drejtat dhe obligimet e anëtarëve të Këshillit 
  

neni 41 

      Anëtarët e Këshillit kanë të drejtë dhe obligim që të 

prezentojnë në mbledhjen e Këshillit dhe në trupat e përhershëm 

dhe  Komisionet e përkohshme. Anëtarët e Këshillit kanë të drejtë 

në seancat e Këshillit të japin  iniciativa  dhe propozime dhe të 

drejtojnë pyetje për Kryetarin e Komunës. 

     Anëtarët e Këshillit  nuk mund të thiren në përgjethsi penale 

ose të burgosen për mendimin e dhënë ose votimin në Këshill. 

    Punëdhënsi është i obliguar që ta lirojë nga puna profesionale 

anëtarin e Këshillit për shkak të  prezencën në mbledhjen e 

Këshillit dhe të Komisioneve në të cilat ai është anëtar. 

 

     Anëtarët e Këshillit kanë  edhe të drejta dhe obligime të tjera  

të përcatkuara me Statur dhe aktet tjera  në përputhshmëri me 

Ligjin. 

  

Konflikti i interesave të anëtarëve të Këshillit 

 

neni 42 
    Antari i Këshillit nuk mund të marin pjesë në procesin e vendosjes për 

çështje në të cilën ai ose bashkëshorti, fëmijë ose antari i familjes nga 

shkalla e dytë e linjës anësora ka interes finansiar ose interes tjetër 
personal.  

    Anëtari i këshillit është i obliguar ta informoj Këshillin për çështjet 

fiansiare ose për interes tjetër personal. 
    Anëtari i Këshillit, nuk mund të jetë i punstuar në administratën e 

Komunës në Komunën në të cilën është i zgjedhur. 

    Nga dita e punsimit në  përputhshmëri me paragrafin 3 të këtij neni do 
tu llogaritet se anëtari i Këshillit ka dorzuar dorheqjen. 

    Anëtari i Këshillit i punsuar në shërbimet publike të cilat i ka themeluar 

Komuna nuk mund të mar pjesë në procesin e vendosjes për çështje të cilat 
i dedikohet shërbimit publik ku ai është i punsuar.  

   

Ndërprerja e mandatit 

 

neni 43 

   Anëtarit të Këshillit i ndërpritet mandati para kalimit të kohës 

për të cilën ai është i zgjedhur:  

- nëse jep dorheqje; 

- në rast vdekjeje; 
- nëse gjykohet me vendim të plotfuqishëm për vepër penale me 

dënim me burg në kohëzgjatje mbi gjashtë muaj; 
- nëse kemi të bëjmë me pamundshmërinë e lidhjes së  funksionit 

anëtari i Këshillit në përputhshmëri me Ligjin për zgjedhje lokale; 

- nëse me vendim të plotfuqishëm privohet nga aftësia vepruese dhe  
- nëse ndërpritet banimi në Komunë. 

- Këshilli, në mbledhjen e parë të saj do ta konstatojë shkakun dhe 

ditën e ndërprerjes së mandatit për anëtarin e Këshillit dhe ate: 
- Në rast nga paragrafi 1 alinea 1 nga dita e mbajtjes së mbledhjes dhe  

- Në rast nga paragrafi 1 alinea 2,3,4,5 dhe 6 me ditën e përmbushjes  

së kushtit.  
    Anëtarit të Këshillit mund ti meret mandati nëse pa arsye mungon në 

tre mbledhje  e Këshillit me rend. 

     Për arsyeshmërinë  e mungesës nga paragrafi tre i këtij neni  vendos 
Këshilli  me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të 

Këshillit. 



- Vo slu~aite od stavot 1 alinea 1 od denot 

na odr`uvaweto na sednicata i  

- Vo slu~aite od stavot 1 alinea 2, 3, 4, 5 i 

6 so denot na ispolnuvaweto na uslovot. 

Na ~lenot na Sovetot mo`e da mu bide odzemen 

mandatot ako neopravdano  otsustvuva  od tri 

sednici na Sovetot po red.     

       Za opravdanosta na otsustvoto od stavot 3 na 
ovoj ~len odlu~uva Sovetot so mnozinstvo glasovi od 

vkupniot broj ~lenovi na Sovetot. 



                             Pretsedatel na 

Sovet   

~len 44 

       Sovetot izbira Pretsedatel od redot na 

~lenovite na Sovetot, so mandat  od ~etri 

godini. 

       Za Pretsedatel na Sovetot e izbran 

kandidat koj dobil mnozinstvo glasovi od 

vkupniot broj ~lenovi na Sovetot. 

        Dokolku vo prviot krug nikoj od 

kanidatite za Pretsedatel ne dobil potreben 

broj na glasovi, se pristapuva kon vtor krug 

na glasawe za dvajcata  kandidati koi vo 

prviot krug dobile najgolem broj na glasovi. 

      Za Pretsedatel e izbran ~lenot na 

Sovetot koj vo vtoriot krug dobil pove}e 

glasovi od vkupniot broj ~lenovi na Sovetot. 

       Do izbor na Pretsedatel, Sovetot i so 

nego rakovodi najstariot ~len na Sovetot. 

~len 45 

     Pretsedatelot na Sovetot gi svikuva i 

rakovodi so sednicite na Sovetot, se gri`i  za 

organizacijata i rabotata na Sovetot i gi 

potpi{uva propisite {to gi donel Sovetot i vo 

rok od 3 (tri) dena od denot na nivnoto 

donesuvawe gi dostavuva na Gradona~alnikot 

zaradi objavuvawe. 

Nadle`nost na Sovetot 

~len 46 

     Sovetot gi vr{i slednite raboti: 

 1. Donesuva Statut na Op{tinata; 

 2. Donesuva Delovodnik na Sovetot; 

 3. Donesuva Programa za rabota; 

 4. Donesuva Buxet na Op{tinata i Godi{na 

smetka na                   

     Op{tinata; 

 5. Ja utvrdua   visinata   na   sopstvenite   

izvori   na     

     prihodi za finansirawe na Op{tinata, vo 

ramkite     

     utvrdeni so Zakon; 

 6. Donesuva  detalni  urbanisti~ki  planovi    

i  

     urbanisti~ki   planovi   za    selo  i   

urbanisti~ki          

     planovi von naseleni mesta;  

 7. Donesuva Programa za ureduvawe na 

grade`noto  

     zemji{te; 

 8. Donesuva  propisi  od   oblasta   na   

za{titata  na  

     `ivotnata   sredina   na   prirodata,  

lokalniot  

     ekonomski   razvoj,   kulturata,       

sportot          i           

     rekreacijata,  socijalnata   za{tita   i 

za{tita na             

     decata,    obrazovanieto,   zdravstvenata 

za{tita              

     protivpo`arnata      za{tita,   vo    

ramkite   na       

     nadle`nosta opredelena so poseben  Zakon 

ili   vo 

                                  Kryetari i Këshillit 

neni 44 

       Këshilli zgjedh Kryetarin nga rradhët e anëtarëve të Këshillit 

me mandat katërvjeçar. 

     Për Kryetar të Këshillitë është i zgjedhur kandidati që ka fituar  

shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të 

Këshillit. 

     Përderisa në rrethin e parë asnjëri nga kandidatët për Kryetar 

nuk fitoi numrin e duhur të votave fillohet me rrethin e dytë të 

votimit për dy kandidatët të cilit në rrethin e parë fituan  më shumë 

vota. 

     Për Kryetar është i zgjedhur anëtari i Këshillit i cili në rrethin e 

dytë fitoi më shumë vota nga numri i përgjithshëm i Këshilli. 

    Deri në zgjedhjen e Kryetarit të  Këshilli  me atë udhëheq 

anëtari më i vjetër i Këshillit 

neni 45  

     Kryetari i Këshillit e konvokon dhe udhëheq me mbledhjen e 

Këshillit, kujdeset për organizimin e punëve atë Këshillit i 

nënshkruan aktet të cilët i sjell Këshilli në afat prej 3(tri) ditëve 

nga dita e aprovimit dhe i dorzon te Kryetari i Komunës për tu 

shpallur. 

Kompetencat e Këshillit 

 

neni 46 

   Këshilli  i kryen këto punë:  

 

1.  Sjell Statutin e Komunës; 

2.  Sjell Rregulloren e Këshillit; 

3.  Sjell programin për punë; 

4. Sjell Buxhetin e Komunës dhe Llogarin vjetore të Komunës; 

5.  Cakton lartësin e burimeve të të ardhurave     

     vetanake për finansimin e Komunës, në korniza të     

     përcaktuara Ligjore; 

6. Sjell planet detale urbanistike dhe planet urbanistike për  

    fshat si dhe planet urbanistike jashtë vendbanimeve; 

7. Sjell Program  për rregullimin e tokës ndërtimore; 

8. Sjell akte nga fusha e mbrojtjes së ambientit jetësor dhe 

    natyrës, zhvillimit ekonomik lokal, kulturës, sportit dhe    

    rekreimit, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve,  

    arsimimit, mbrojtjes shëndetsore, mbrojtja kundër zjarit 

    në kuadër të kompetencave të përcaktuara me ligj të  

    posaçëm ose në përputhshmëri me programin nacional; 

9. Sjell Programin për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e  

    rrugëve lokale dhe rugicave dhe sjell Programin për         

    ndriçim piblik; 

10. Sjell Program për ndriçime publike; 

11. Sjell Programin për ndërtimin rekonstruimin dhe  

      mirëmbajtjen e ujësjellsave lokal; 

12. Sjell Vendim për mirëmbajtjen e shfrytëzimin e  

      tregjeve publike;  

13. Rregullon mënyrën e pastrimin të ogjaqeve; 

14. Rregullon mirëmbajtjen e sipërfaqeve publike për  

      parkim dhe mënyrën e shfrytëzimin me rëndësi lokale; 

15. Lejon  Programin për mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin            

      e parqeve, sipërfaqeve të gjelbërta dhe sipërfaqeve  

      rekreative me rëndësi lokale; 

16. Rregullon mirëmbajtjen e varezave si veprimtari  

      komunale dhe funksion publik; 

17. Përcakton organizimin, fushëveprimin dhe  mënyrën e  

       kryerjes së detyrave në administratën e Komunës në  

       propozim të Kryetarit; 

18. Themelon shërbime publike dhe kryen mbikqyrjen mbi  



     soglasnost so nacionalna programa; 

 9. Donesuva Programa za izgradba i odr`uvawe 

na      

     lokalni  pati{ta i ulici; 

10. Donesuva Programa za javno osvetluvawe; 

11. Donesuva Programa za izgradba, 

rekonstrukcija i   

      odr`uvawe na lokalni vodovodi; 

12. Donesuva Odluka za odr`uvawe i koristewe 

na  

      javnite pazari{ta; 

13. Go ureduva na~inot na ~isteweto na 

oxacite; 

14. Go ureduva odr`uvaweto na javniot prostor 

za  

      parkirawe i na~inot na negovoto 

koristewe od  

      lokalno zna~ewe; 

15. Odobruva Programa za odr`uvawe i koristewe 

na  

       parkovite, zaleniloto i drugi javni 

rekreativni  

       povr{ini od lokalno zna~ewe; 

16. Go ureduva odr`uvaweto na grobi{tata, kako  

      komunalna dejnost i javna funkcija; 

17. Ja ureduva organizacijata, delokrugot i na~inot 

na  

      izvr{uvawe na zada~ite na op{tinskata  

      administracija na predlog na Gradona~alnikot; 

18. Osnova javni slu`bi i vr{i nadzor nad nivnata  

      rabota; 

19. Imenuva ~lenovi vo upravnite odbori na javnite  

      slu`bi, koi gi osnova; 

20. Usvojuva Progrma za rabota i finansiski planovi  

      za finansirawe na javnite slu`bi, koi go 

osnoval;  

21. Usvojuva izve{taj i za izvr{uvawe na Buxetot i  

      godi{nata smetka na Op{tinata kako i izve{tai  

za 

      izvr{uvawe na godi{nite programi na Op{tinata; 

      Op{tinata; 

22. Odlu~uva za davawe dozvola za vr{ewe dejnost od  

       javen interes od lokalno zna~ewe,vo 

soglasnost so   

23. Gi usvojuva izve{taite za rabotata i Godi{nite  

      smetki na javnite slu`bi, koi gi osnovala; 

24. Odlu~uva za na~inot na raspolagawe so 

sopstvenosta  

       na Op{tianta; 

25. Odlu~uva za na~inot na vr{ewe na finansiska  

       kontrola na Buxetot na Op{tinata, vo 

soglasnost so 

       Zakonot; 

26. So Odluka ja utvrdua visinata na komunalnite 

taksi 

       i nadomestoci; 

27. Formira   Komisija   za    utvrduvawe   na  

pazarnata  

      vrednost na imot spored propi{anata 

Metodologija 

      od strana na Vladata na Republika Makedonija i 

gi  

      utvrduva stapkite na donacii na  imot; 

28. Go opredeluva rabotnoto vreme na zanaet~iskite  

      dejnosti vo  zavisnost   od   mesnite     

obi~ai   vo   

      Op{tinata; 

29. Usvojuva plan za merki i aktivnosti za 

       punën e tyre; 

19. Emëron anëtarët e Këshillit drejtues të shërbimit publik 

       të cilit i themelon; 

20. Aprovon Programe për punë plane finansiare për  

      finansimin e shërbimeve publike të cilët i themelon ; 

21. Aprovon raportin për realizimin e Buxhetit dhe llogarin  

      vjetore të Komunës si dhe raporet për realizimin e  

      programeve vjetore të Komunës; 

22. Vendos për dhënjen e lejës për kryerjen e veprimtaris  

      publike me interes publik me rëndësi lokale në  

      përputhshmëri  me Ligjin; 

23. I aprovon raportet për punën e llogarisë vjetore të  

      shërbimeve publike të cilat i themelon; 

24. Vendos për mënyrën e pronosimit të pasuris së  

       Komunës ; 

25. Vendos për mënyrën e kryerjes së kontrollit finansiar  

       të Buxhetit të Komunës në përputhshmëri me Ligjin; 

26. Me Vendim përcakton lartësi e taksave komunale dhe  

       kompenzimeve; 

27. Formon Komision për caktimin e vlerës  së tregut të  

       pasuris sipas Metodologjisë së përshkruar nga ana e  

      Qeverisë së R.M. dhe i përcakton shkallët e tatimit në  

      pasuri; 

28. Përcakton kohën e punës për veprimtarin e  

      artizanateve në përputhshmëri me traditat e vendit në  

      Komunë; 

29. Aprovon Planin për masat dhe aktivitetet për tejkalimin  

      e jostabilitetit finansiar të Komunës propozuar nga  

      Kryetari i Komuës si i obliguar i Komunës; 

30. Zgjedh personin që udhëheq me Njësinë rajonale,  

      Njësinë e Ministrisë së Punëve të Brendshme në  

      Komunë, në përputhshëmri me Ligjin;  

31. Shqyrton  dhe aprovon raportin vjetor në teritorin e  

      Komunës të cilin e dorzon Ministria për Punë të  

      Brendshme dhe Avakoti Popullor; 

32. Mund të jep udhëzime për personin udhëheqës e  

       Njësisë Rajonale të Ministrisë të Punëve të  

     Mbrendshme nga fusha e sigurimit dhe sigurimit në  

     komunikacion ; 

33. Zgjedh dhe  shkarkon Kryetarin e Këshillit ; 

34. Formon Komisione të përhershme dhe të përkohshme; 

35. Jep mendim për propozim Ligjet që kanë të bëjnë me  

       Komunën; 

38. Kryen emërime dhe zgjedhje nga kompetenca e sajë ; 

39. Sjell dhe Vendime tjera për punë nga kompetenca e  

      sajë; 

40. Sjell Programe  për dezinfektim dhe deratizim dhe  

41. Sjell Programe tjera, akte, propozime dhe kryen punë të  

      tjera me inicijativë të Kryetarit të Komunës ose  

      shërbimeve profesionale në Komunë; 

42. Kryen edhe punë të tjera. 



nadminuvawe  

       na finansiskata   nestabilnost     na     

Op{tinata   

       predlo`en od Gradona~alnikot koj e  

zadol`itelen 

       za Op{tinata; 

30. Go izbira   liceto   koi   rakovidi so  

Podra~nata  

      Ednicia,  Edinica na Ministerstvoto za 

Vnatre{ni  

      Raboti vo Op{tinata, vo soglasnost so Zakonot; 

31. Go razgleduva i usvojuva  godi{niot izve{taj za  

      javna bezbednost na podra~jeto na Op{tinata, 

koj  

      go dostavuva do Ministerot za Vnatre{ni Raboti 

i  

      Narodniot Pravobranitel; 

32. Mo`e da dava preporaki na rakovodnoto lice na   

      Podra~nata Ednicia na Ministerstvoto za 

Vnatre{ni  

      Raboti     od   oblasta    na    javnata     

bezbednost i  

       bezbednosta vo soobra}aj; 

33. Izbira i razre{uva Pretsedatel na Sovetot; 

34. Formira postojani i povremeni komisii; 

35. Vr{i    oddelni     ovlastuvawe   vo   

soglasnost so  

      Zakonot vrz dobrata   od   op{ta    upotreba    

i   vrz  

      porirodnite bogatstva na podra~jeto  na 

Op{tinata; 

36. Vostanovuva op{tinski priznanija i nagradi; 

37. Dava  mislewe    po   predlog   zakonite    koi     

se  

      odnesuvaat na Op{tinata; 

38. Vr{i drugi izbori i imenuvawa od svoja 

nadle`nost;  

39. Donesuva drgi Odluki   za   rabotite      od     

svoja  

      nadle`nost; 

40. Donesuva programi za dezinfekcija i 

deratizacija i 

41. Donesuva i drugi Programi, propisi, 

predlozi i  

      vr{i i     drugi      raboti     po     

inicijativa       na  

      Gradona~alnikot    ili    stru~nite 

slu`bi na  

     Op{tinata; 

42. Vr{i  i drugi raboti. 



Op{tinska Administracija   

~len 47 

         Za izvr{uvawe na rabotite od 

nadle`nost na organite na Op{tinata se 

organizira Op{tinaska Administracija. 

         Op{tianskata Administracija se 

organizira vo sektori i oddelenija. 

          Op{tinata mo`e da organizira 

op{tinski inspektorat zaradi vr{ewe na 

inspekciski nadzor nad vr{ewe na rabotite od 

nejzina nadle`nost. 

          Organizacijata, delokrugot i na~inot 

na izv{uvawe na zada~ite na Op{tianskata 

Administracija gi utvrduva Sovetot vrz osnova 

na predlog na Gradona~alnikot. 

   

III. 2 - Komisii na Sovetot 

~len 48 

        Za razgleduvawe na pra{awa i 

utvrduvawe na predlozi od   odredena oblast,    

Sovetot   od    svojot 

sostav mo`e da formira postojani i povremeni 

komisii. 

        Sostavot na Komisiite soodvetstvuva na 

proporcionalnata zastapenost na politi~kite 

partii na Sovetot. 

         Mandatot na postojanite Komisii trae 

tolku kolku i mandatot na ~lenovite na 

Sovetot. 

         Sovetot i vremetraeweto na mandatot 

na povremenite Komisii }e se opredeli so 

Odlukata za nivno formirawe. 

~len 49 

 

Postaji komisii na Sovetot:  

 

1. Komisija za finansirawe i Buxet; 

2. Komisija za lokalen ekonomski razvoj; 

3. Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i  

    za{tita na `ivotnata sredina i prirodata; 

4. Komisija za obrazovanie, nauka i kultura; 

5. Komisija za mladi i sport; 

6. Komisija za socijalna i zdravstena za{tita; 

7. Komisija za Statut i propisi; 

8. Komisija za mandatni pra{awa, izbori i 

imenuvawa 

9. Komisija za manifestacii; 

10.Komisija za me|unacionalni i konfesionalni 

odnosi. 

 

       Komisiite se sosteveni od 3 do 5  ~lena 

na Sovetot od koi   Pretsedatel i 2 odnosno 4  

~lena. 

~len 50 

 

Komisiite na Sovetot: 

-    raspravaat za pra{awa   od   oblasta    

za koja   se      

     formirani; 

-    davaat mislewa i predlozi do Sovetot; 

-    gi razgleduvaat predlozite na 

Gradona~alnikot, na  

     ~lenovite na Sovetot; 

Administrata e Komunës 

neni 47 

     Për kryerjen e punëve kompetencë e organeve të Komunës 

organizohet Administrata e Komunës. 

     Administrata e Komunës organizohet në sektor  dhe njësi. 

      Komuna mund të organizoj inspektorat komunal për kryerjen e 

mbikqyrjes mbi punët që janë kompetencë e sajë. 

     Organizimin, fushëveprimin dhe mënyrën e kryerjes së 

detyrave në administratën e Komunës I përcakton Këshilli në bazë 

të propozimit të Kryetarit. 

 

 

 

III. 2 – Komisionet e Këshillit  
  

neni 48 

     Për shqyrtimin e çështjeve dhe përcaktimin e propozimeve nga 

një fushë e caktuar,  Këshilli nga përbërja e tij mund të numroj 

komisione të përhershme dhe të përkohshme. 

     Përbërja e Komisioneve është gjegjëse  me përfaqësimin 

propocjonal të partive politike në Këshill. 

     Mandati i Komisioneve të përhershme zgjat aq  sa zgjat edhe 

mandati i  anëtarëve të Këshillit. Përbërja dhe kohëzgjatja e 

mandatit të Komisioneve të përkohshme do të caktohet me 

vendimin për formimin e tyre. 

neni 49 

 

 Komisionet e përhershme të Këshillit janë 

 

1. Komisioni për finansa dhe Buxhet ; 

2. Komisioni për zhvillim  ekonomik lokal; 

3. Komisioni për urbanizam, Veprimtari komunale dhe        

    mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrër; 

4. Komisioni për arsim, shkencë dhe kulturë; 

5. Komisioni për të rinjtë dhe sport; 

6. Komisioni për mbrojtje sociale dhe shëndetsore; 

7. Komisioni për Statut dhe normativë; 

8. Komisioni për çështje mandatore, zgjedhje dhe emërime; 

9. Komisioni për manifestime; 

10.Komisioni për marrdhënje ndërnacionale dhe ndërkonfesionale. 

 

    Komisionet janë të përbëra prej 3  deri 5 anëtarë të Këshillit prej 

të cilit  Kryetari dhe 2 dhe 4 anëtarë. 

neni 50 

 

Komisionet e Këshillit 

- shqyrtojnë çështje nga fusha për  të cilën janë formuar ; 

-  japin mendime dhe propozime deri te Këshilli; 

- shqyrtojnë propozimet e Kryetarit të Komunës dhe anëtarëve 

të Këshillit dhe 

- iniciativat e qytetarëve nga fusha për të cilën janë formuar. 

 

 

 

neni 51 

    Komisioni  për finansa dhe Buxhet shqyrton çështje lidhur me 

finansimin e Komunës, Buxhetin  dhe Llogarin vjetore si dhe 

çështjen për shfrytëzimin  e mjeteve nga Fondi I përbashkët i 

Qytetit të Shkupit, mbledhjen e mjeteve nga tatimet lokale, taksat 

lokale, kompenzimet lokale, si dhe të ardhurat tjera  në Komunë. 



-    i inicijativite na gra|anite od oblastite 

za koi se    

      formirani. 

~len 51 

      Komisijata za Finansirawe i Buxet, gi 

razgleduva pra{awata vo vrska so finansiraweto 

na Op{tinata, Buxetot i Godi{nata smetka kako 

pra{awa za  koristewe na sredstvata od 

Zaedni~kiot fond na Gradot Skopje, pribirawe 

na sredstvata od lokalnite donaci, lokalnite 

taksi, lokalnite nadomestoci, kako i za 

drugite prihodi vo Op{tinata. 



~len 52 

         Komisija za lokalen ekonomski razvoj, 

gi razgeduva pra{awa za planirawe na lokalniot 

ekonomski razvoj, razvojnite i strukturni 

prioriteti, razvojot na malite i srednite 

pretprijatija kako i drugi pra{awa od ovaa 

oblast.  

~len 53  

        Komisijata za Urbanizam, komunalni 

dejnosti i za{tita na `ivotnata sredina i 

prirodata, gi razgleduva pra{awata od 

urbanisti~koto planirawe, pra{awa od rabotata 

na javnite slu`bi, pra{awata na komunalnoto 

ureduvawe i odr`uvawe na grade`noto zemji{te 

vo Op{tinata. 

       Komisijata od stav 1 na ovoj ~len gi 

razgledua i pra{awata od za{tita i unapreduvawe na 

`ivotnata sredina, gi razgleduva pra{awata od 

nadle`nost na Op{tinata, koi se odnesuvaat na 

za{titata i spre~uvawe od zagaduvawe na vodata, 

vozduhot, zemji{teto, za{tita na prirodata, za{tita 

od bu~ava i drugi pra{awa od ovaa oblast. 

~len 54 

      Komisijata za Obrazovanie, Nauka i kultura gi 

razgledua pra{awata vo vrska so osnovnoto 

obrazovanie (osnovawe, finansirawe i drugo) kako i 

drugi pra{awa povrzani so osnovnoto obrazovanie. 

      Razgleduva pra{awa od zna~ewe za u~enicite i 

nastavnicite vo teritorijata na Op{tina Saraj. 

~len 55 

     Komisijata za Mladi i sport gi razgleduva 

pra{awata od oblasta na sportot za razvojot i 

rekreativnite aktivnosti na mladite, u~ili{nite 

sportski priredbi i manifestacii, sistem na 

natprevari na op{tinsko nivo, sorabotka so 

sportskite op{testveni organizacii i razgleduvawe 

drugi pra{awa od ovaa oblast. 

~len 56 

     Komisijata za Socialna i zdrastvena za{tita, 

razgleduva pra{awa od oblasta na sostojbite vo 

javnite ustanovi za deca, socialnata za{tita i 

zdrastvena za{tita (zdravjeto na rabotnicite, 

zdravstvenoto vospituvawe, unapreduvawe na 

zdravjeto) I drugo. 

~len 57 

      Komisijata za Statut i propisi: 

- Go utvrduva predlogot na Statutot na Op{tinata, 

gi razgleduva inicijativite i predlozite na 

izmena i Statutot i ja sledi negovata primena i 

gi razgledua na~elnite pra{awa od statutaren 

karakter; 

- Go utvrduva predlogot na Delovodnikot na 

Sovetot; 

- Podgotvuva predlog mislewa po predlog zakonite 

koi se odnesuvaat na Op{tianta i  

- Razgleduva i drugi op{ti akti od nadle`nost na 

Sovetot. 

~len 58 

   Komisiajta za Mandatni pra{awa, izbori i 

imenuvawa: 

- Razgleduva  i podgotvua predlozi koi se 

odnesuvaat na mandatno imunitetnite pra{awata; 

- Razgleduva i podgotvuva predlozi za izbor i 

imenuvawe i razre{uvawe od nadle`nost na 

Sovetot; 

- Opredeluva plati, nadomestoci i drugi primawa na 

izbrani i imenuvani lica i 

- Ja opredeluva visinata na nadomestok na patnite 

neni 52 

    Komisioni për zhvillim ekonomik lokal  shqyrton çështje për  

planifikimin e zhvillimit ekonomik lokal, prioritetet zhvillimore 

strukturale, zhvillimin e ndërmarjeve të vogla dhe të mesme si dhe 

çështjet tjera nga kjo fushë. 

  

neni 53 

    Komisioni për urbanizëm, veprimtari komunale dhe mbrojtje të 

mjedisit jetësor dhe natyrës, i shqyrton çshjet nga planifikimi 

urbanistik, çështje  nga punët e shërbimeve publike, çështje nga 

rregullimi komunal  dhe mirëmbajtja e tokës ndërtimore në 

Komunë. 

   Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni shqyrton çështje nga 

mbrojtja dhe zhvillimi i mjedisit jetësor, shqyrton çështje nga 

kompetenca e Komunës që i dedikohet mbrojtjes dhe  pengimit  të 

ndotjes së ujit, ajrit, tokës, mbrojtjes së natyrës, mbrojtjes nga 

zhurma dhe çëthjet tjera nga kjo fushë . 

 

 

 

neni 54 

    Komisioni për arsim, shkencë dhe kulturë shqyrton çështjen 

lidhur me arsimin fillor (themelimin, finansimin e tjerë) si dhe 

çështje lidhur me arsimin fillor. 

    Shqyrton çështje me rëndësi për nxënësit dhe mësimdhënësit në 

teritorin e Komunës së Sarajit. 

 

neni 55 

     Komisioni për të rinjtë dhe sport i shqyrton çështjet nga fusha e 

sportit për zhvillimin e aktiviteteve rekreative për të rinjtë, 

manifestimet sportive të shkollave dhe manifestimet,  sistemin i 

garave në nivel komunal, bashkëpunimi me organizatat shoqërore-

sportive, shqyrtohen çështjet të tjera nga kjo fushë. 

 

neni 56 

     Komisioni për mbrojtje sociale dhe shëndetsore, shqyrton 

çështje nga fusha e gjendjes  së themelatave publike për fëmijë, 

mbrojtje sociale dhe shëndetsore  (shëndetin e puntorëve, 

edukimin shëndetsor, ngritjen e shëndetit) etj. 

  

neni 57 
     Komisioni për Statut dhe normative: 

- Përcakton dhe definon propozimin e Statutit të Komunës, shqyrton 
iniciativat dhe propozimet për  ndryshimin e Statutit dhe ndjek 

aplikimin e tij si dhe shqyrton çështje kryesore me karakter statutar; 

- Përcakton propozimin për rregulloren e Këshillit; 
- Përgatit propozim mendime për propozim Ligjet që kanë të bëjnë me 

Komunën dhe shqyrton akte tjera të përgjithshme kompetencë e 

Këshillit. 

neni 58 
     Komisioni për çështje mandatore, zgjedhje dhe emërime:  
- Shqyrton dhe përgatit propozime  që kanë të bëjnë me çështjet e 

mandatit dhe imunitetit; 

- Shqyrton dhe përgatit propozime për zgjedhje, emërime dhe 
shkarkime nga kompetenca e Këshillit; 

- Përcakton rroga, kompenzime dhe të ardhura tjera të personave të 

zgjedhur të emëruar dhe  
- Përcakton lartësin e kompenzimit për harxhimet e rrugës ditore për 

anëtarët e Këshillit si dhe harxhimet e bëra  në kryerjen e detyrave të 

cilat ua beson Këshilli.  
    Kryetari dhe anëtarët e Komisionit i zgjedh Këshilli i Komunës në 

mbledhjen e parë të saj. 

     Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga Kryetari dhe 4 
anëtarë të Këshillit.  



i dnevnite tro{oci na ~lenovite na sovetot, kako 

i na tro{oci napraveni vo izvr{uvaweto na 

zada~ite {to im gi doveril Sovetot. 

Pretsedatelot   i   ~lenovite   na    Komisijata  

gi  

        izbira  Sovetot na Op{tinata  na    svojata   

prva  

         sednica.   

        Komisiajta    od   stav 1 na ovoj ~len se 

sostoi od  

        Pretsedatel i 4 (~etri) ~lena na Sovetot. 



~len 59 

        Komisiajta za Manifestacii: 

- Pokrenuva inicijativi i predlozi za 

manifestacii  i gi razgleduva inicijativite 

i predlozite za manifestacii podneseni od 

drugi subjekti; 

- dava mislewe po podnesenite predlozi; 

- dava predlozi i gi razgleduva predlozite za 

proglasuvawe po~esen gra|anin na Op{tinata 

i  

- organizira sve~eno odbele`uvawe pri 

vra~uvawe na priznanijata i nagradite i ja 

izvestuva javnosta preku sredstvata za 

javno informirawe. 

~len 60 

        Komisiajta za Me|unacionalni i 

konfercionalni odnosi, gi razgleduva pra{awata  

od sferata na me|unacionalnite odnosi na 

etni~kite zaednici koj `ieveat vo teritorijata 

na Op{tina  Saraj. Dava mislewe za na~inot na 

re{avaweto na ovie problemi. 

       Pretsedatelot i ~lenovite na komisiite 

gi izbira Sovetot na Op{tianta na predlog na 

Komisijata za mandatni pra{awa izbori i 

imenuvawa. 

       Predlogot za izbor sodr`i onolku 

kandidati kolku {to se izbiraat ~lenovi na 

rabotnite tela. 

       Politi~kite partii koi participiraat vo 

Sovetot }e bidat proporcioanalno  zastapeni vo 

vkupniot broj na ~lenovi na site komisii. 

~len 62  

       Na~inot na rabota na komisiite poblisku 

se utvrdua so Delovodnikot na Sovetot. 

III. 3 - Raspu{tawe na Sovetot na Op{tinata 

~len 63 

      Sovetot se raspu{ta ako za toa se 

izjasni mnozinstvoto od vkupniot broj ~lenovi 

na Sovetot. 

~len 63 

Sovetot se raspu{ta i ako: 

- povtorno se donese propisot {to prethodno 

bil poni{ten  ili ukinat od Ustavniot  Sud 

na Republika Makedonija; 

- donese Odluka so koja se zagrozuvaat 

suverenitetot i teritorijalniot integritet 

na Republika Makedonija; 

- ne se sostane za period podolg od {est 

meseci ili 

- ne go donese Buxetot i godi{nata smetka na 

Buxetot do 31 Mart tekovnata godina. 

        Za  nastapuvawe na eden od uslovite od 

stav 1 na ovoj ~len, Gradona~alnikot e dol`en  

vedna{ da go izvesti Ministerstvoto nadle`no 

za vr{ewe na raboti od oblasta na  Lokalna 

Samouprava. 

 ~len 64  

        Do izbor na nov Sovet, rabotite na 

Sovetot gi vr{i Gradona~alnikot na Op{tinata. 

        Pri izvr{uvaweto na rabotite od stav 1 

na ovoj ~len Gradona~alnikot ne mo`e: 

- da odlu~uva za pra{awa {to se odnesuvaat na 

raspolagawe so sopstvenost na Op{tinata; 

                                            neni 59 

  Komisioni për Manifestime: 

- Ngre iniciativë dhe propozim për manifestime si dhe 

shqyrton iniciativa dhe propozime për manifestime të 

dorzuara nga subjektet tjera; 

- Jep mendime për propozimet e dorzuara; 

- Jep propozime dhe shqyrton propozime për shpalljen e 

qytetarit të nderit në Komunë dhe  

- organizon  në mënyrë solemne ndamjen e mirënjohjeve dhe 

dhuratave dhe e njofton opinjonin nëpërmjet të njeteve të 

informit publik 

neni 60 

     Komisioni për marrdhënje ndërnacionale dhe ndërkofesionale, 

shqyrton çështje nga sfera e mardhënjeve ndërnacionale të 

bashkësive etnike që jetojnë në teritorin e Komunës së Sarajit. Jep 

mendime për mënyrën e zgjidhjes së këtyre problemeve. 

    Kryetari dhe anëtarët e Komisionit i zgjedh Këshilli i Komunës 

në propozim të Komisionit për çështje mandatore zgjedhje dhe 

emërime. 

    Propozimin për zgjedhje përmban aq kandidatë sa do të 

zgjidhen si anëtarë të trupave punuese. 

    Partit politike që participojnë në Këshill në mënyrë 

proporcionale do të përfaqësohen në numrin e përgjithshëm të 

anëtarëve  në të gjitha komisionet.     

neni 61 

    Mënyra e punës së komisioneve më për së afërmi do të 

rregullohet me rregulloren e Këshillit. 

III. 3 -Shpërndarja e Këshillit të Komunës 

neni 62 

    Këshilli shpërndahet nëse për këtë gjë deklarohet shumica nga 

numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit. 

neni 63 

    Këshilli shkarkohet nëse: 

- përsëri sjell Vendimin ose aktin i cili më parë ka qenë i 

shfuqizuar ose i ndërprehet nga  Gjyqi Kushtetues i 

Republikës së Maqedonisë; 

- bie Vendim me të cilin rrezikohet sovraniteti dhe integriteti 

territorial i Republikës së Maqedonisë; 

- nuk mblidhet në periudhë më të gjatë se 6 muaj ose  

- nuk sjell Buxhet dhe llogari vjetore të Buxhetit deri më 31 

Mars të vitit rrjedhës. 

Nëse do të kemi paraqitje e njërit  nga kushtet e paragrafit 1 

të këtij neni, Kryetari i Komunës është i obliguar ta informoj 

Ministrinë gjegjëse nga fusha e Vetëqeverisjes Lokale. 

 

neni 64 

   Deri në zgjedhjen e Këshillit,  të ri punët e Këshillit i kryen 

Kryetari i Komunës. 

   Gjatë kryerjes së punëve nga paragrafi 1 i këtij neni Kryetari nuk 

mund: 

- të vendos për çështje që kanë të bëjnë me disponimin e 

pronës në Komunë; 

- të vendos për çështje në të cilat ai ose bashkëshorti, fëmija 

ose i afërmi deri në shkallë të dytë të linjës anësore ose ka 

interes finansiar dhe personal si dhe  

- bie akte nga kompetencat e Këshillit.  



- da odlu~uva za pra{awa vo koi toj ili 

negoviot bra~en drugar, deca rodnini  do 

vtor stepen strani~na linija ima finansiski 

ili drugi li~en interes i 

- da donesuva propisi od nadle`nost na 

Sovetot. 



III. 4 - Gradona~alnik na Op{tinata  

Izbor na Gradona~alnik 

~len 65 

         Gradona~alnikot se izbira na op{ti, 

neposredni i slobodni izbori so tajno glasawe 

vo soglasnost so Zakon za period od 4 (~etri) 

godini. 

         Gradona~alnikot svojata funkcija ja 

izvr{uva profesionalno. 

Nadle`nosti na Gradona~alnikot  

~len 66 

   Gradona~alnikot vo ramkite na svoite 

nadle`nosti; 

- Ja pretstavuva i zastapuva Op{tinata; 

- Ja kontrolira zakonitosta na propisite na 

Sovetot; 

- Gi objavuva propisite na Sovetot vo 

slu`enoto glasilo na Op{tinata; 

- Go obezbeduva izvruvaweto na rabotite koi 

{to so Zakon i se delegirani na Op{tinata; 

- Inicira predlaga donesuva na propisi od 

nadle`nost na Sovetot; 

- Go predlaga godi{niot Buxet i Godi{nata 

smetka na Buxetot na Op{tinata; 

- Go izvr{uva Buxetot na Op{tinata;  

- Izbira Direktori na Javni Slu`bi koj gi 

osnovalo Op{tinata vrz osnova na javen 

konkurs; 

- Donesuva Re{enija za utvrduvawe na danokot 

na imot za imot koj se nao|a na 

teritorijata na Op{tinata; 

- Vodi evidencija za ugostitelskite objekti i 

za rabotnoto vreme na ugostitelskite  

objekti koi rabotat na teritorijata na 

Op{tinata; 

- Sklu~uva dogovori za zakup na objekti ili 

delovi na objekti najavni ustanovi so i bez  

oprema za potrebite na Op{tinata; 

- Dol`en e vedna{ da go izvesti 

Ministerstvoto nadle`no za vr{ewe na 

rabotite od oblasta na Lokalnata Samouprava 

za nastanuvawe na eden od uslovite za 

predvremeno raspu{tawe na Sovetot. 

- Pri predvremeno raspu{tawe na Sovetot do 

izbor na nov Sovet, gi izvr{uva rabotite od 

nadle`nost na Sovetot so opredeleni 

ograni~uvawa utvrdeni so Zakon; 

- ^len e na Koordinativnoto telo na 

Gradona~alnicite na Grad Skopje i na 

Op{tinite vo Grad Skopje za ostvaruvawe na 

me|usebna sorabotka i re{avawe na pra{awa 

od zaedni~ki interes; 

- Podgotvua Rebalans na Buxetot vo nasoka na 

nadminuvawe na finansiskata nestabilnost na 

Op{tinata koj go odobruva Komisijata 

formirana za nadminuvawe ba finansiskata 

nestabilnost na Op{tinata; 

- Redovno go izvestuva Sovetot za izvr{uvaweto na 

svoite nadle`nosti vo soglasnost so Statutot; 

- Re{ava vo upravni raboti za prava, obvrski i 

interesi na pravni i fizi~ki lica,vo soglasnost 

so Zakon; 

- Donesuva Pravilnik za sistematizacija na 

rabotnite mesta na op{tinskata administracija; 

III. 4 - Kryetari i Komunës 

Zgjedhja e Kryetarit 

neni 65 

     Kryetari zgjidhet në zgjedhjet të lira të drejtpërsëdrejta dhe të 

përgjithshme me vota të fshehta në përputhshmëri me ligjin me 

mandate 4 (katër) vjeçar. 

     Kryetari  funksionin e kryen në mënyrë profesionale. 

Kompetencat e Kryetarit 

neni 66 

     Kryetari i Komunës në kuadër të kompetencave: 

- E përfaqëson dhe prezenton Komunën; 

- Kontrollon ligjshmërinë e akteve të Këshillit; 

- Shpall akte të Këshillit në ,,Gazetën Zyrtare të Komunës”; 

- Siguron kryerjen e punëve të cilat me ligj i janë deleguar 

Komunës; 

- Inicon dhe propozon spalljen e akteve kompetencë e 

Këshillit; 

- Propozon Buxhetin vjetor dhe llogarin vjetore të Buxhetit të 

Komunës; 

- Realizon Buxhetin e Komunës; 

- Zgjedh  drejtor në shërbimet publike të cilat i themelon 

Komuna në bazë të konkursit; 

- Sjell aktvendim për caktimin e tatimit  në pasuri  për pasurin 

që gjendet në teritorin e Komunës; 

- Mban evidencën për kohën e punës për duqanet dhe kohën e 

punës së këtyre objekteve në teritorin e Komunës; 

- Nënshkruan marrëveshje për hua për objekte ose pjesë të 

objekteve të themelatave publike, me apo pa paisje për 

nevojat e Komunës; 

- Është i obliguar që menjëherë ta njoftojë Ministrinë 

kompetente për kryerjen e punëve nga fusha e Vetqevrisjes 

Lokale nëse kemi të bëjmë me njërin nga kushtet e 

shpërndarjes të parakohshme të Këshillit; 

- Gjatë shpërndarjes së parakohshme të Këshillit deri në 

zgjdhjet e Këshillit të ri punët nga kompetencat e Këshillit 

me disa kufizime të përcaktuara me ligj i kryen Kryetari i 

Komunës; 

- Është antar i trupit kordinativ të Kryetarit të  Qytetit të 

Shkupit  dhe Komunave në Qytetin e Shkupit për arritjen  e 

bashkëpunimit të ndërsjelltë në zgjidhjen e çësthjeve me 

interes të përbashkët; 

- Përgatit Reballansin e Buxhetit në drejtim të tejkalimit të 

krizës finansiare në Komunë të cilin e lejon Komisioni  i 

formuar  për tejkalimin  e krizës finansiare në Komunë; 

- Rregullisht e njofton Këshillin për kryerjen e kompetencave 

në përputhshmëri me Statusin; 

- Zgjedh punë juridike për të drejtat, obligimet dhe interese të 

subjekteve fizik dhe juridik në përputhshmëri me Ligjin; 

- Sjell Rregulloren  për Sistematizimin e vendeve të punës në 

administratën e Komunës; 

- Vendos për punsimet, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë 

e puntorëve në administratën e Komunës, deri sa ndryshe 

nuk është rregulluar me Ligj; 

- Siguron përdorimin si duhet dhe në mënyrë ligjore të pronës 

së Komunës në përputhshmëri me Ligjin dhe Statutin dhe  

- Kryen edhe punë të tjera të caktuara me Ligjet e Statutit 



- Odlu~uva za vrabotuvaweto, pravata, dol`nostite 

i odgovornostite na vrabotenite vo op{tinaskata 

administracija, dokolku poinaku ne e opredeleno 

so Zakon; 

- Obezbeduva pravilno i zakonito koristewe, 

odr`uvawe i za{tita na sopstvenosta  na 

Op{tinata, vo soglasnost so Zakon i Statut i  

- Vr{i i drugi raboti utvrdeni so Zakon i so 

Statutot. 



~len 67 

    Gradona~alnikot e dol`en na Sovetot dam u 

podnesuva izve{taj za izvr{uvawe na Odlukite 

doneseni od strana na Sovetot na sekoi 3 (tri) 

meseci vo tekot na godinata. 

        Za izvr{uvawe na svoite nadle`nosti 

Gradona~alnikot go informira Sovetot po 

potreba, a najmalku 2 (dva) pati vo godinata. 

Kontrola na zakonitosta na propisite pred 

nivnoto objavuvawe 

~len 68 

         Ako Gradona~alnikot smeta deka 

propisot na Sovetot ne e vo soglasnost so 

Ustavot i Zakonite, dol`en e vo rok od sedum 

dena od denot na dostavuaweto so Re{enie da go 

zapre negovoto objavuvawe, so koe }e gi 

obrazlo`i pri~inite za zapiraweto. 

          Sovetot e dol`en, vo rok od 15 

(petnaset) dena od denot na objavuvaweto na 

Re{enieto da go razgleda i da odlu~i po nego. 

           Ako Sovetot go potvrdi propisot, 

Gradona~alnikot e dol`en da go objavi i 

istovremeno da podnese inicijativa za 

povreduvawe postapka za ocenuvawe na 

ustavnosta i zakonitosta na osporeniot propis 

pred Ustavniot Sud na Republika Makedonija. 

        Za inicijativata od stavot 3 od ovoj 

~len, Gradona~alnikot e dol`en da go informira 

Ministerstvoto nadle`no za vr{ewe na rabotite 

{to se odnesuvaat na Lokalnata Samouprava. 

Izvr{uvawe na funkcijata Gradona~alnik 

~len 69 

       Novoizbraniot Gradona~alnik ja prezema 

dol`nosta od prethodniot Gradona~alnik vo rok 

od sedum dena od denot na izborot. 

        Za vreme na vr{eweto na funkcijata 

Gradona~alnikot ne mo`e da vr{i druga 

profesionalna dejnost. 

        Gradona~alnikot ne mo`e da bide 

povikan na krivi~na odgovornost ili da bide 

pritvoren za iska`ano mislewe vo Sovetot.  

        Gradona~alnikot opredeluva koj  od 

~lenovite na Sovetot }e go zamenuva vo slu~ai 

na spre~enost ili otsustvo, vo soglasnost so 

postapka utvrdena so Statutot. 

       Na ~len na Sovetot mu miruva funkcijata 

~len na Sovetot za vremeto  koga go zamenuva 

Gradona~alnikot. 

       Pretsedatelot na Sovetot ne mo`e da go 

zamenuva Gradona~alnikot  

       Platata i nadomestocite na 

Gradona~alnikot, kako i nadomestok za ~lenot 

na Sovetot koj go  zamenuva Gradona~alnikot, 

se ureduvaat so Zakon. 

Konflikt na interesi na Gradona~alnikot 

~len 70 

        Gradona~alnikot ne mo`e da bide 

imenuvan za ~len vo nadzorni, upravni i 

kontrolni organi na trgovski dru{tva i javnite 

slu`bi.  

       Gradona~alnikot ne mo`e da u~estvuva vo 

procesot na odlu~uvawe za pra{awa vo koi toj 

ili negoviot bra~en drugar, deca ili rodnina 

neni 67 

     Kryetari është i obliguar  që Këshillit ti dorzoj raport për 

kryerjen e Vendimeve të sjellura nga ana e Këshillit në çdo 3 muaj 

gjatë vitit.  

      Për kryerjen e kompetencave Kryetari e informon Këshillin 

sipas nevojës më së paku dy herë në vjet. 

 

Kontrollimi i ligjshmërisë së akteve para shpalljes së tyre 

 

 

neni 68 

     Nëse Kryetari i Komunës vlerëson se akti i Këshillit nuk është 

në përputhshmëri me Kushtetutën dhe Ligjin është i obliguar në 

afat prej shtatë ditësh nga dita e dorzimit të Vendimit ta ndaloj 

shpalljen e tij, me çka do të sqaroj shkaqet e ndalimit.  

   Këshilli është i obliguar prej 15 (pesëmbëdhjet) ditësh nga dita e 

shpalljes së Vendimit që ta shqyrtoj dhe të vendos për ate. 

   Nëse Këshilli e vërteton aktin, Kryetari i Komunës ka obligim 

që ta shpall dhe njëkohësisht të ngrej iniciativë për fillimin e 

procedurës për vlerësimin e kushtetutshmëris dhe ligjshmërisë së 

aktit kontestues para Gjyqit Kushtetues në Republikën e 

Maqedonisë. 

   Për iniciativën nga paragrafi 3 i këtij neni Kryetari i Komunës ka 

obligim që ta informoj Ministrinë kompetente për kryerjen e 

punëve që i dedikohen Vetqeverisjes Lokale. 

Kryerja e funksionit të Kryetarit të Komunës 

 

   

 

neni 69 

    Kryetari i posazgjedhur e mer detyrën nga Kryetari i 

mëparshëm në afat prej shtatë ditësh nga dita e zgjedhjes.  

    Gjatë kryerjes së funksionit Kryetari i Komunës nuk mund të 

krijoj veprimtari tjetër profesionale. 

     Kryetari i Komunës nuk mund të thëritet në përgjethsi penale 

ose  të paraburgoset për mendimin e dhënur në Këshill. 

     Kryetari i Komunës cakton se cili nga anëtarët e Këshilli do ta 

zavendësoj në rast se është i penguar ose në mungesë që ta kryen 

detyrën, në përputhshmëri dhe procedurë të paraparë me Statut. 

     Anëtarit të Këshillit i pushon funksioni anëtar e Këshillit për 

kohën gjatë së cilës e zavendëson Kryetarin e Komunës. 

     Kryetari i Këshillit nuk mund ta zavendësoj Kryetarin e 

Komunës. Rroga dhe kompenzimet e Kryetarit të Komunës si dhe 

kompenzimet e anëtarit të Këshillit i cili e zavendëson Kryetarin 

rregullohen me Ligj. 

 

Konflikti i interesave të Kryetarit të Komunës 

 

neni 70 

    Kryetari i Komunës nuk mund të zgjidhet për anëtar të organit 

mbikqyrës, udhëheqës ose kontrollor të shoqërive trektare dhe 

shërbimeve publike. 

  Kryetari i Komunës nuk mund të mer pjesë në vendosjen e 

çështjeve në të cilin ai dhe  bashkëshorti, fëmijët ose të afërmit 

deri në shkallën e dytë të linjës anësore ka interes finansiar ose 

interes personal. 

    Kryetari i Komunës ka obligim që të informoj Këshill për 

interesin nga paragrafi 2 i këtij neni. 

     Në rastet nga paragrafi 2 i këtij neni vendos njëri nga anëtarët e 

Këshillit i zgjedhur në mënyrë siç zgjidhet Kryetari i Këshillit. 



do vtor stepen strani~na linija  ima 

finansiski ili drug li~en interes. 

       Gradona~alnikot e dol`en da go 

informira Sovetot za interesot od stavot 2 na 

ovoj ~len. 

       Vo slu~aj od stavot 2 na ovoj ~len 

odlu~uva eden od ~lenovite na Sovetot izbran 

na na~in na koj se izbira Pretsedatel na 

Sovetot. 



~len 71 

        Za vreme na spre~enost ili otsustvo do 

{est meseci Gradona~alnikot go zamenuva ~len 

na Sovetot na Op{tinata koj go nazna~uva 

Gradona~alnikot so Re{enie. 

       Re{enieto od stav 1 na ovoj ~len se 

objavuva vo ,,Slu`ben Glasnik na Op{tinata”. 

       Za denot na nastapuvaweto na 

spre~enosta ili otsustvoto Gradona~alnikot go 

informira Pretsedatelot na Sovetot. 

       Na ~len na Sovetot mu miruva funkcijata 

~len na Sovetot za vremeto koga go zamenuva 

Gradona~alnikot. 

Delegirana nadle`nost 

~len 72 

        Organot na dr`avnata uprava mo`e da go 

delegira izvr{uvaweto na opredeleni raboti od 

svoja nadle`nost na Gradona~alnikot, vo 

soglasnost so Zakon. 

     Vo slu~ai od stav 1 na ovoj ~len se 

prenesuvaat i sredstvata predvideni vo Buxetot 

na Republika Makedonija za izvr{uvawe na tie 

raboti. 

       Na~inot na izvr{uvawe na rabotite od 

stav 1 na ovoj ~len mo`e da se prisposobi na 

lokalnite uslovi, so po~ituvawe na standardite 

utvrdeni so Zakon. 

      Organot na dr`avnata uprava od stav 1 na 

ovoj ~len e supsidijarno odgovoren za 

izvr{uvae na delegiranite raboti. 

Prestakon na mandatot na Gradona~alnikot 

    

~len 73 

       Na Gradona~alnikot mu prestanuva mandatot po 

sila na Zakon: 

- ako podnese ostavka; 

- vo slu~aj na smrt; 

- ako e osuden so provosilna presuda za krivi~no 

delo na kazna zatvor vo traewe od nad {est 

meseci; 

- ako so pravosilno re{enie bide li{en od delovna 

sposobnost; 

- ako nastapi slu~aj na nespoivost za vr{ewe na 

funkcijata soglasno so zakonot za lokalnite 

izbori; 

- vo slu~aj na nepravdano otsustvo podolgo od {est 

meseci i ako prestane da bide `itel na 

Op{tinata. 

 

Za opravdanosta na otsustvoto od stavot 1 alinea 

6 na ovoj ~len odlu~uva Sovetot, so 2/3 mnozinstvo 

glasovi od vkupniot broj ~lenovi na Sovetot. 

        ^lenot na Sovetot koj go zamenuva 

Gradona~alnikot, vo rok od 15 dena od denot na 

nastapuvawe na eden od slu~aite od stavot 1 na ovoj 

~len e dol`en za toa da go izvesti Ministerstvoto 

nadle`no za rabotite {to se odnesuvaat na Lokalnata 

Samouprava. 

        Ministerstvoto nadle`no za rabotite {to se 

odnesuvaat na Lokalnata Samouprava  vo rok od 15 

dena od denot na priemot na izvestuvaweto od stav 3 

na ovoj ~len ja izvestuva Vladata na Republika 

Makedonija, koja vo rok od 1 mesec od denot na 

priemot na izvestuvaweto, konstatira deka nastapil 

eden od slu~aite  so stav 1 na ovoj ~len i 

istovremeno inicira postapka za raspi{uvawe na novi 

izbori za Gradona~alnik, vo soglasnost so Zakonot. 

neni 71 

       Në kohën e pengimit ose mungesës deri më gjashtë muaj 

Kryetarin e Komunës e zavendëson anëtari i Këshillit të Komunës 

të cilin  e emëron Kryetari me Aktvendim. 

    Aktvendimi nga paragrafi 1 i këtij neni shpallet në ,,Fletoren 

Zyrtare të Komunës”. 

    Për ditën  kur ndodh pengesa ose mungesa Kryetari i Komunës 

e informon Kryetarin e Këshillit. 

   Anëtarit të Këshillit i pushon funksioni anëtar i Këshillit në 

kohën kur e zavendëson Kryetarin e Komunës. 
Kompetencat e deleguara 

neni 72 

    Organi shtetëror mund të delegoj kryerjen e disa punëve nga 

kompetenca e vetë Kryetarit të Komunës në përputhshmëri me 

Ligjin . 

    Në rastet sipas paragrafit 1 të këtij neni barten edhe mjetet e 

parapara në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë për kryerjen e 

këtyrë punëve.  

     Mënyra e kryerjes së punëve nga paragrafi 1 i këtij neni mund 

të adaptohet në kushtet lokale me respektimin e standardeve të 

përcaktuara me Ligj. 

      Organi shtetëror nga paragrafi 1 i këtij neni është përgjegjësi 

supsidiar për kryerjen e punëve të deleguara. 
Ndërprerja  e mandatit të Kryetarit të Komunës 

 

 

 

neni 73 

    Kryetarit të Komunës i ndërpritet mandati sipas fuqisë së Ligjit:  

- nëse jep dorheqje; 

- në rast  vdekjeje; 

- nëse gjykohet me gjykim të plotfuqishëm për vepër penale 

me dënim burgim në kohëzgjatje mbi gjashtë muaj; 

- nëse me vendim të plotfuqishëm i meret aftësia vepruese; 

- nëse kemi rast të palidhshmërisë së kryerjes së funksionit në 

përputhshmëri me ligjin për zgjedhjet lokale; 

- në rast të mungesës të paarsyshme më shumë se gjashtë muaj 

dhe nëse ndërpritet që të jetë banor  i Komunës. 

     

     Për arsayeshmërin e mungesës nga paragrafi 1 alinea 6 e këtij 

neni vendos Këshilli me 2/3 e votave nga numri i përgjithshëm i 

anëtarëve të Këshillit. 

      Anëtasri i Këshillit i cili e zavendëson Kryetarin e Komunës  

në afat prej 15 ditësh  nga dita kur kemi të bëjmë me njërin nga 

rastet sipas paragrafit 1 të këtij neni është i obliguar që ta njoftojë 

ministrinë kompetente për punët që janë kompetencë e 

Vetqeverisjes Lokale. 
     Ministria gjegjëse për punët që janë kompetencë e Vetqeverisjes Lokale 

në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi 3 i këtij 
neni e njofton Qeverinë e Republikës së Maqedonisë e cila në afat prej 1 

muaj prej ditës së pranimit të njoftimit  konstaton se kemi  njëri nga rastet 

sipas paragrafit 1 të këtij neni dhe njëkohësisht ngren iniciativë dhe 
procedurë për shpalljen e zgjedhjeve të reja për Kryetar Komunë në 

përputhshmëri me Ligjin. 

       Këshilli në afat prej 30 ditësh nga dita e shpalljes së Vendimit të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga paragrafi 4 i këtij neni do të 

zgjedh njëri nga anëtarët e Këshillit që ta kryej funksionin e Kruetarit të 

Komunës për periudhë deri në zgjedhjen e Kryetarit të ri, në mënyrë siç 
zgjidhet Kryetari i Këshillit. 

     Anëtarit të Këshillit i pushon funksioni anëtar i Këshillit për kohën kur 

ai kryen detyrën e Kryetarit në përputhshsmëri me paragrafin 5 të këtij 
neni. 

      Zgjedhjet sipas paragrafit 4 të këtij neni nuk do të zbatohen deri sa  të 

zgjedhjet e reja ka më pak se 6 muaj. 



        Sovetot vo rok od 30 dena od denot na 

objavuvaweto na Odluka na Vladata na Republika 

Makedonija od stav 4 na ovoj ~len, }e  izbere edne 

od ~lenovite na Sovetot koj }e vr{i dol`nost na 

Gradona~alnikot za periodot do izborot na nov 

Gradona~alnik, na na~in na koj se izbira Pretsedatel 

na Sovetot. 

       Na ~lenot na Sovetot mu miruva funkcijata 

~len na Sovetot za vreme navr{ewe  na dol`nosta 

Gradona~alnik, vo soglasnost so stav 5 na ovoj ~len. 

       Izborite od stav 4 na ovoj ~len nema da se 

sprovedat dokolku do noviot izboren period ima 

pomalku od 6 meseci. 



IV.  SOVETOT NA POTRO[IVA^I  

~len 74 

        Vo Op{tinata Saraj se formira Sovet na 

potro{uva~i. 

        Sovet na potro{uva~ite }e razgleduva 

pra{awe i }e utvrduva predlozi koi se 

odnesuvaat na kvalitetot na uslugite na javni 

slu`bi vo Op{tinata. 

   

~len 75 

        Sovetot na potro{uva~ite se sostoi od 

5 (pet) ~lena, od koi 2 (dva) se prestavnici 

na pogolemite grupi na korisnici na javnite 

uslugi i 3 (tri) se prestavnici na gra|anite-

korisnici na uslugite. 

~len 76 

         ^lenovite na Sovetot na potro{uva~ite 

gi izbira Sovetot na Op{tinata na  predlog na 

Komisijata za mandatni pra{awa, izbori i 

imenuvawa. 

         Mandatot na ~lenovite na Sovetot na  

potro{uva~ite trae 2 (dve) godini. 

~len 77 

        Sovetot na potro{uva~ite: 

- ja sledi sostojbata na davawe na uslugi od 

strana na javnite slu`bi; 

- se gri`i na problemite {to gra|anite gi 

imaat pri koristewe na uslugite od 

pretprijatijata i ustanovite koi vr{at 

javni uslugi; 

- se gri`i za unapreduvawe na odnosot na 

slu`benicite kon korisnicite na uslugite; 

- organizira javni tribini i trkalezni masi 

na koi }e se rasprava za unapreduvawe na 

za{titnata na potro{uva~ite, i  

- vr{i i drugi raboti utvrdeni so ovoj Statut 

ili drug akt na Op{tinata. 

V. AKTI NA ORGANITE NA OP[TINATA 

V. 1 Op{ti akti i postapka za donesuvawe 

Predlog za donesuvawe na Op{ti akti 

~len 78 

        Postapkata za donesuvawe na op{ti akti 

zapo~nuva so podnesuvawe predlog za donesuvawe 

op{t akt od strana na ovlasten prestavnik. 

~len 79 

       Predlog za donesuvawe op{t akt od 

nadle`nost na Sovetot, vo forma na nacrt,  

odnosno predlog na akt podnesuvaat: 

Gradona~alnikot na Op{tinata, rabotnoto telo 

na  Sovetot, ~len na Sovetot, javni slu`bi, 

ustanovi i pretprijatija koi gi osnova 

Sovetot.  

~len 80 

       Predlog za donesuvawe op{t akt sodr`i 

praven osnov za donesuvawe i pri~inite  poradi 

koi se predlaga donesuvawe na akt. 

IV. KËSHILLI  I KONSUMATORËVE 

neni 74 

     Në komunën e Sarajit formohet këshilli i konsumatorëve. 

   Këshilli i konsumatorëve do të shqyrotoj çështje dhe do të 

përcaktoj propozime të cilët kanë të bëjnë me kualitetin e 

shërbimeve publike në Komunë. 

 

     

neni 75 

   Këshilli i konsumatorëve përbëhet prej 5 (pesë) anëtarësh, prej të 

cilëve 2 (dy) janë përfaqësues të grupeve më të mëdha të 

shfrytëzuesve të shërbimeve publike dhe 3 (tre) janë përfaqësues 

të qytetarëve –shfrytëzues të shërbimeve. 

neni 76 

    Anëtarët e Këshillit të konsumatorëve i zgjedh Këshilli i 

Komunës me propozim të komisionit për mandate zgjdheje dhe 

emërime. 

    Mandati i anëtarëve të Këshillit të konsumatorëve zgjat 2(dy) 

vjet. 

neni 77 

    Këshilli i konsumatorëve:  

- e ndjek gjendjen e dhënjes së shërbimeve nga ana e 

shërbimeve publike; 

- kujdeset për zgjidhjen e problemeve që qytetarët e kanë me 

shfrytëzimin e shërbimeve nga ndërmarjet dhe themelatat të 

cilat kryejnë shërbime; 

- kujdesen për zhvillimin e raportit të nënpunsave kah 

shfrytëzuesit e shërbimeve; 

- organizon tribuna publike dhe tryezë të rrumbullakët në të 

cilën do të shqyrtohet ngritja dhe mbrojtja e konsumatorëve, 

dhe  

- kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me këtë Statut ose akt 

tjetër të Komunës 

V. AKTET E ORGANEVE TË KOMUNËS 

V. 1. Aktet e përgjithshme dhe procedura e sjelljes 

Propozim për sjelljen  e aktit të përgjithshëm 

neni 78 

      Procedura për sjelljen e akteve të përgjithshme fillon me 

dorzimin e propozimit për sjelljen e aktit të përgjithshëm nga ana e 

personit të autorizuar. 

neni 79 

    Propozimi për sjelljen e aktit nga kompetenca e Këshillit në 

formë të proektit gjegjësisht propozimit dorzoj: Kryetari i 

Komunës, trupi punues i Këshillit, anëtari i Këshillit, shërbimet 

publike, themelatat dhe ndërmarjet të cilat i themelon Këshilli. 

 

neni 80 

    Propozimi për sjelljen e aktit të përgjithshëm  përmban bazë 

juridike për sjelljen dhe shkaqet se për çka propozohet sjellja e 

aktit. 



~len 81 

      Predlog za donesuvawe op{t akt vo forma 

na nacrt se podnesuva vo pismeno forma  do 

Pretsedatelot na Sovetot ili usno na sednica 

na Sovetot, dokolku vo rok od 7 dena go 

dostavi vo izmena forma. 

      Predlog za donesuvawe op{t akt 

pretsedatelot na Sovetot go dostavuva do 

soodvetno rabotno telo ili nadle`niot upraven 

organ vo rok od 10 dena od denot na negovoto 

podnesuvawe. 

      Predlog za podnesuvawe op{t akt se 

dostavuva i od Gradona~alnikot na Op{tinata. 

~len 82  

      Rabotnoto telo ili upravniot organ go 

rezgledua predlogot i zazema stav za 

osnovanosta i potrebata od donesuvawe na aktot 

i za toa go informira Sovetot. 

~len 83 

     Sovetot go razgleduva predlogot za 

donesuvawe op{t akt so stavot na rabotnoto 

telo ili upravniot organ i ja utvrdua 

osnovanosta i potreba od donesuvawe na aktot. 

      Ako Sovetot oceni deka nema osnov i 

potrebna za donesuvawe na aktot, za toa go 

izvestuva podnositelot. 

~len 84 

      Koga Sovetot }e utvrdi osnovanosta i 

potreba za donesuvawe na op{t akt, 

opredeluvawe izgotvua~ na aktot, dokolku so 

predlog za donesuvawe na op{t akt ne e 

podensen i predlog na aktot. 

      Ako  so predlog za donesuvawe na aktot e 

dostaven i predlog na aktot. Sovetot vodi 

rasprava za donesuvawe na aktot. 

~len 85 

      Predlogot za op{tiot akt sodr`i praven 

osnov za negovo donesuvawe, pri~inite poradi 

koi se donesuva aktot, obrazlo`enie, potrebni 

sredstva za negovo saproveduvawe i na~inot na 

obezbeduvawe na tie sredstva. 

Donesuvawe Statut na Op{tinata  

~len 86 

         Statutot e osnoven akt na Op{tinata 

so koj se utvrduvaat osnovnite pra{awa vo 

vrska so nadle`nostite i organizacijata na 

Op{tinata i drugi pra{awa od zna~ewe na 

Op{tinata. 

         Statutot na Op{tinata se donesuva vo 

dve fazi i toa: kako nacrt i kako predlog 

Statutot. 

         Nacrtot na Statutot go utvrduva 

Komisijata za Statut i propis, imaj}i gi 

predvid iznesenite predlozi, zabele{ki i 

mislewe vo tekot na raspravata na sednicata na 

Sovetot. 

~len 87 

 Statutot na Op{tinata  go donesuva Sovetot so 

mnozinstvo glasovi od vkupniot broj ~lenovi na 

Sovetot.  

~len 88 

         Izmeni i dopolnuvawa na Statutot 

mo`at da predlo`at najmalku edna polovina od 

neni 81 

    Propozimi për sjelljen e aktit të përjgithshëm në formë të 

proektit dorzohet  në formë të shkruar deri te Kryetari i Këshillit  

ose gojarisht në mbledhjen e Këshillit , përderisa  në afat prej 7 

ditësh e dorzon në formë të shkruar. 

     Propozimi për sjelljen e aktit të përgjithshëm propozimin e 

sjelljes së aktit të përgjithshëm Kryetari i Këshillit e dorzon deri te 

trupi punues gjegjës ose organi udhëheqës administrative në afat 

prej 10 ditësh nga dita e dorzimit të tij. 

   Propozimi për sjelljen e aktit të përgjithshëm dorzohet edhe nga 

Kryetari i Komunës 

     

neni 82 

    Trupi punues ose organi shtetëror e shqyrton propozimin dhe 

mer qëndrim për arsyen dhe nevojën e sjelljes së aktit dhe për atë e 

informon Këshillin. 

neni 83 

     Këshilli e shqyrton propozimin  për sjelljen e aktit të 

përgjithshëm me qëndrimin e trupit punues  ose organit udhëheqës 

i cili e vërteton arsyen dhe nevojën e sjelljes së aktit. 

    Nëse Këshilli vlerëson se ka bazë dhe nevojë për sjelljen e aktit 

e njofton  dorzuesin (inizuesin). 

neni 84 

      Kur Këshilli do të vlerësoj se ka bazë dhe nevoj  për sjelljen e 

aktit të përgjithshëm, cakton përgadisin  akte,s përderisa  

propozimi për sjelljen e aktit të përgjithshëm nuk është I dorzuar 

me propozim aktin. 

   Nëse  propozimi për sjelljen e aktit është I dorzuar me propozim 

aktin, Këshilli zhvillon diskutim për sjelljen e aktit. 

neni 85 

        Propozimi për aktin e përgjithshëm përmban bazë juridike 

për sjelljen, shkaqet për të cilat  sillet akti, arsyetim, mjetet e 

duhura për  realizimin dhe mënyrën e sigurimit të mjeteve. 

  

Sjellja e Statutit të Komunës 

neni 86 

         Statuti është akt themelor i Komunës me të cilin përcaktohen 

çështjet themelore lidhur me kompetencat dhe organizimin e 

Komunës dhe çështje të tjera me rëndësi për Komunën. 

         Statuti i Komunës sillet në dy faza dhe atë në: si proekt dhe 

si propozim Satut. 

        Proektin e Stautit e përcakton Komisioni për Statut dhe 

normativë, duke pasur parasysh propozimet e dhëna, vërejtjet dhe 

mendimet gjatë rrjedhës së diskutimeve në mbledhejen e Këshillit. 

 

 

neni 87 

        Statutin e Komunës e sjell Këshilli me shumicën e votave nga 

numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit. 

 

neni 88 

     Ndryshimet dhe plotësimet të Statutit mund ti propozojmë më 

së paku gjysma e anëtarëve të Këshillit të Komunës, Kryetari i 

Komunës ose 10% të zgjedhësve në Komunë. 

      Vendimi për t`ju qasur ndryshimeve dhe plotësimeve të 

Statutit në Komunë e sjell Këshilli me shumicë votash nga numri i 

përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit. 

    Ndryshimet të Statutit në Komunë janë të aprovuara nëse për 

ato votojnë shumica e anëtarëve të Këshillit. 

    



~lenovite na Sovetot na Op{tinata, 

Gradona~alnikot na Op{tinata ili najmalku 10% 

od izbira~ite na Op{tinata. 

       Odlukata za pristapuvawe kon izmeni i 

dopolnuvawe na Statutot na Op{tinata ja 

donesuva Sovetot so mnozinstvo glasovi od 

vkupniot broj ~lenovi na Sovetot. 

       Izmenite na Statutot na Op{tina se 

doneseni ako za niv glasale mnozinstvo od 

~lenovite na Sovetot. 



Donesuvawe Delovnik na Sovetot  

~len 89 

       Predlog na Delovnik na Sovetot go 

utvrduva Komisijata za Statut I propisi  

~len 90 

       Delovnikot na Sovetot se donesuva so 

mnozinstvo glasovi od vkupniot broj ~lenovi na 

Sovetot. 

~len 91 

      Izmeni i dopolnuvawa na Delovnikot na 

Sovetot mo`at da predlo`at ~lenovite na 

Sovetot i rabotnite tela na Sovetot. 

Donesuvawe Programa na Sovetot 

~len 92 

      Predlog na programata za rabota na 

Sovetot go utvrduva komisiajta vrz osnova na 

prethodno pribaveni predlozi i mislewe od 

ovlasteni predlaga~i i zainteresirani 

subjekti. 

      Komisijata od stav 1 ja formira  Sovetot 

i e sostavena od pretsedatel i dva ~lena.  

      Predlogot na programata sodr`i naziv na 

materijalot, odnosno aktot, kratka sodr`ina, 

predlaga~ i rok. 

~len 93 

      Programata za rabota na Sovetot se 

donesuva na krajot na kalendarskata godina za 

narednata godina.  

 Donesuvawe na Pravilnik za sistematizacija na 

rabotni     mesta    na      op{tinskata 

administracija vo Op{tinata  

~len 94 

      Pravilnikot za sistematizacija na 

rabotni mesta na op{tinaskata administracija 

vo Op{tinata go donesuva Gradona~alnikot. 

      Pravilnikot sodr`i odredbi za 

organizacija, delokrug i na~in na izvr{uvawe 

na zada~ite na Op{tinskata administracija. 

      Pravilnikot treba da ovozmo`i nepre~eno 

odvivawe na rabotite od nadle`nost na 

op{tinata. 

Donesuvawe Programi, Odluki i drugi Op{ti Akti 

~len 95 

       Nositelite na predlozite na programite 

i Odlukite od  nadle`nost na Sovetot se  

dol`ni vo predvidenite rokovi utvrdeni vo 

programata za rabota na Sovetot tie  predlozi 

na akti da gi dostavat do Sovetot vo soodvetna 

forma na razgleduvawe i donesuvawe. 

 

~len 96 

      Pridonesuvaweto na programite i 

odlukite, prelga~ite prisustvuvaat  na 

sednicata na Sovetot i po potreba davaat  

stru~ni pojasnuvawa od oblasta za koja se 

predlagat za donesuvawe na programata ili 

Odlukata. 

~len 97 

      Detalnite urbanisti~ki planovi na 

Op{tinata gi donesuva Sovetot vo postapka  

utvrdena so Zakonot. 

Sjellja e Regullores së Këshillit 

neni 89 

    Propozimi  për Regulloren e Këshillit përcaktohet nga 

Komisioni për Statut dhe normative. 

neni 90 

     Regullorja e Këshillit sillet me shumicë votash nga numri i 

përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit.  

neni 91 

      Ndryshimet dhe plotësimet  e Regullores së Këshillit mund ti 

propozojnë anëtarët e Këshillit dhe trupat punuese të Këshillit. 

Sjellja e Programës së Këshillit 

neni 92 

      Propozim Programi për punën e Këshillit e përcakton 

Komisioni në bazë të propozimeve dhe mendimeve prej më parë të 

marrura nga propozuesit e autorizuara dhe subjektet e interesuara. 

      Komisionin nga paragrafi  1 e formon Këshilli dhe është i 

përbërë nga Kryetari dhe dy anëtarë . 

     Propozimi i programës përmban emrin e materialit, gjegjësisht 

aktit, përmbajtje të shkurtër propozuesin dhe afatin. 

  

neni 93 

       Programi për punën e Këshillit sillet në fund të vitit 

kalendarik për vitin e ardhshëm . 

     

  

Sjellja e Regullores për sistematizimin e vendeve të punës në 

administratën e Komunës 

neni 94 

       Regulloren për sistematizimin e vendeve të punës në 

administratën e Komunës e sjell Kryetari i Komunës. 

     Regullorja përmban norma për organizimin, fushëveprimin dhe 

mënyrën e kryerjes së punës në administratën e Komunës. 

      Regullorja duhet të mundësoj kryerjen pa pengesa të punëve 

kompetencë e Komunës. 

  

Sjellja e Programeve, Vendimeve dhe akteve tjera 

  

neni 95 

        Bartësit e propozimeve, Programeve dhe Vendimeve nga 

kompetencat e Këshillit  janë të obliguar që në afate të parapara të 

përcaktuar me programën për punë të Këshillit , propozimet e 

akteve ti dozojnë deri te Këshilli në formë adekuate për shqyrtim 

dhe sjellje. 

neni 96 

        Para sjelljes së programeve dhe vendimeve, propozuesit 

prezentojnë në seancën e Këshillit dhe sipas nevojës japin sqarime 

profesionale nga fusha për të cilin propozohet sjellja e programeve 

ose Vendimeve. 

neni 97 

        Planet detale urbanistike të Komunës i sjell Këshilli në 

procedurë të përcaktuar me Ligj. 

      



Odobruvawe Programi i drugi akti 

~len 98 

      Sovetot odobruva programi za rabota na 

javnite slu`bi ustanovi i pretprijatija  koi 

gi osnova, a koi vr{aat raboti od nadle`nost 

na Op{tinata i oblicite na Mesnata Samouprava. 

~len 99 

      Ako Sovetot ne ja odobri programata od 

~len 8, toga{ formira rabotno telo koe  zaedno 

so prestavnici na podnositelot na programata, 

rabotat do kone~no usoglasuvawe na stavovite. 

~len 100 

      Sovetot odobruva i drugi akti vo 

soglasnost so Zakon. 

~len 101 

      Sovetot za odobruvawe na programata ili 

drugi akti donesuva zaklu~ok.  

Itna postapka za donesuvawe Odluki 

~len 102 

     Po isklu~ok , Sovetot  mo`e i po itna 

postapka da donese Odluka koga e toa  

neophodno za spre~uvawe na elementarni 

nepogodi, drugi vondredni okolnosti ili  koga 

e od interes za ostvaruvaëe na funkciite na 

Op{tinata. 

     Pred da se donese Odluka, Sovetot 

prethodno odlu~uva dali e neophodno donesuvawe 

odluka po itna postapka, a potoa vodi rasprava 

po predlog na Odlukata. 

Rasprava po predlog na akt i predlozite za 

izmenite i dopolnuvawa 

~len 103 

     Po predlozite na aktite se vodi rasprava. 

     Vo tekot na raspravata se odlu~uva i za 

izmeni i dopolnuvawa na oddeleni odredbi od 

predlogot na aktot. 

~len 104 

     Predlog za izmeni i dopolnuvawe na 

predlogot na odlukata ili drug op{t akt se 

podnesuva vo pismena forma. 

     Predlog mo`e da podnese ovlasten 

predlaga~ od ~len 70 na ovoj Statut i istiot 

mora da bide obrazlo`en. 

     Predlog za izmeni i dopolnuvawe, po 

predlogot na odlukata ili drug op{t akt se 

podnesuva najdocna 3 dena pred denot opredelen 

za odlu~uvawe na sednica na Sovetot,preku 

pretsedatelot na Sovetot. 

     Predlogot, pretsedatelot na Sovetot go 

dostasvuva do ~lenovite na Sovetot do 

soodvetnoto rabotno telo ili nadle`en upraven 

organ i do Gradona~alnikot na Op{tinata. 

      Vo raspravata na rabotnoto telo 

zadol`itelno se povikuv predlaga~ot ili negov 

pretstavnik. 

~len 105 

      Predlaga~ot na predlogot, mo`e da 

podnese predlog za izmeni i dopolnuvawe na 

predlogot na odluka ili drug op{t akt na 

sednicata na Sovetot, vo tekot na pretresot  

na predlogot. 

     Predlogot od prethodniot stav se 

podnesuva pismeno i mora da bide obrazlo`en. 

Miratimi i Programeve dhe akteve tjera 

neni 98 

       Këshilli miraton programe për punë të shërbimeve publike, 

themelatave dhe ndërrmarjeve  të cilat i themelon, të cilat kryen 

punë nga kompetenca e Komunës dhe formave të Vetëqeverisjes 

vendore. 

neni 99 

        Nëse Këshilli  nuk e miraton programin nga neni 8 atëherë 

formon trup punues i cili së bashku me propozuesit e programit, 

punojnë deri në përputhjen definitive të qëndrimeve. 

neni 100 

        Këshilli miraton edhe akte të tjera në pëputhshmëri me Ligjin 

. 

neni 101 

      Këshilli për miratimin e programit dhe akteve të tjera sjell 

konkluza. 

Procedura e shpejtë për sjelljen e Vendimeve 

neni 102 

       Me përjashtim, Këshilli mundet me procedurë të shpejtë të 

sjell vendim atëherë kur është e patjetërsueshme që të evitohet 

fatkeqsi elementare,  gjendje të jashtzakonshme ose kur është në 

interes të realizimit të funksioneve në Komunë. 

    Para se të sillet Vendimi, Këshilli paraprakisht vendos se a është 

patjetër sjellja e Vendimit me procedurë të shpejtë   dhe pastaj 

mban diskutime për propozim Vendimi 

Diskutimi pas propozim aktit dhe propozimeve për ndryshime 

dhe plotësime 

                         neni 103 

        Për propozimin e Akteve bëhen diskutime 

      Gjatë diskutimeve vendoset për ndryshime dhe plotësime e 

disa normave  nga  propozimi i aktit. 

neni 104 

       Propozimi për ndryshimin dhe plotësimin e propozimit të 

Vendimit ose aktit tjetër të përgjithshëm dorzohet në fomë të 

shkurar. 

   Propozim mund të  dorzoj propozuesi i autorizuar nga neni 70 i 

këtij Statuti dhe i njëjti  patjetër duhet të sqarohet. 

    Propozimi për ndryshime dhe plotësime  për propozim vendimi 

ose katin tjetër dorzohet më së voni tre ditë  para se të vendoset në 

seancën e Këshilli, nëpërmjet Kryetarit të Këshillit. 

     Propozimin Kryetari i Këshillit e dorzon deri te anëtarët e 

Këshillit, deri te trupi punues ose organi kompetent udhëheqës dhe 

deri te Kryetari i Komunës. 

    Në diskutimin e trupit punues në mënyrë obligative thëritet  

propozuesi ose përfaqësuesi. 

neni 105 

    Propozues i propozimit mund të dorzojnë propozim për 

ndryshime dhe plotësime të propozim Vendimit ose aktit tjetër të 

përgjithshëm në seancën e Këshillit gjatë shqyrtimit të propozimit. 

    Propozimi nga paragrafi i mëparshëm dorzohet në formë të 

shkruar dhe patjetër të sqarohet. 



~len 106 

        Za predlogot se vodi poseben pretres 

na sednica na Sovetot. 

       Po predlogot za izmeni i popolnuvawa 

podnesen na sednici ili pretresot da se 

prekine dodeka ~lenovite na Sovetot ne go 

prou~at i po nego ne se izjasnat. 

~len 107 

       Za predlogot se odlu~uva pred da se 

glasat za predlog na odlukata ili drugiot op{t  

akt. 

Avtenti~no  tolkuvawe na op{ti akti 

~len 108 

        Barawe za avtenti~no  tolkuvawe na 

op{t akt mo`e da podnesat ~lenovite na  

Sovetot, gra|anite od Op{tinata, javno 

pretprijatie koe izvr{uva  dejnost na 

podra~jeto na Op{tina  i dr`avnite organi koga 

potrebata od avtenti~no tolkuvawe nastanal vo 

vrska so primenata na aktite vo nivnoto 

rabotewe. 

~len 109 

         Baraweto za davawe na avtenti~no  

tolkuvawe na op{ti akti se podnesuva do 

Pretsedatelot na Sovetot koj vedna{ baraweto 

go dostavuva do Komisija za Statut  i propisi. 

~len 110 

    Komisiajta za Statut i propisi po barawe 

za avtenti~no tokluvawe ima pravo  da pobara 

mislewe od rabotnite tela na Sovetot i 

upravnite i akdministrativnite organi na 

Op{tinata. 

~len 111 

     Ako Komisijata za Statut i propisi oceni 

deka baraweto za davawe na avtenti~no 

tolkuvawe e opravdano }e izgotvi predlog na 

avtenti~no tolkuvawe i }e go dostavi do 

Sovetot na usvojuvawe, a dokolku oceni deka 

baraweto za davawe na avtenti~no  tokluvawe ne 

e opravdano, Komisijata za Statut i propisi za 

toa }e  podnese Izve{taj od Sovetot koj 

odlu~uva po barawe i podneseniot izve{taj. 

Utvrduvawe na pre~isten tekst na Op{ti akti 

~len 112 

       Ako vo op{tiot akt se vr{at poobemeni 

ili pove}e pati izmeni i dopolnuvawe, Sovetot 

mo`e da odlu~i da se izgotvi pre~isten tekst 

na aktot. 

     Pre~isteniot tekst na aktot go izgotvuva 

Komisiajta za Statut i propisi i go objavuva 

vo ,,Slu`ben Glasnik na Op{tinata” . 

Pretresuvawe na izve{tai, informacii i drugi 

materijali 

~len 113 

       Sovetot pretresuva izve{tai, informacii 

i drugi materijali koi se vo negova 

nadle`nost. 

       Pred da gi pretresuva Sovetot, 

materijalite od stav 1 na ovoj ~len gi 

razgleduva nadle`noto rabotno telo. 

      Po izve{taite, informaciite i drugite 

materijali, Sovetot donesuva zaklu~ok. 

      Sovetot dava mislewe, soglasnost i 

neni 106 

    Për propozimin mbahet shqyrtim i  posaçëm në seasncën e 

Këshillit. 

    Për propozimin për ndryshime dhe plotësime të dorzuar në 

seancë ose shqyrtim bëhet  ndërprerje deri sa anëtarëve të Këshillit 

nuk e shqyrtojnë dhe nuk deklarohen për të njëjtën. 

neni 107 

    Për propozimin vendoset para se të votohet për propozim 

vendimin ose aktin tjetër të përgjithshëm. 

  

Spjegimi autentik i akteve të përgjithshme 

neni 108 

    Kërkesë për spjegim autentik të aktit të përgjithshëm mund të 

dorzoj anëtarët e Këshillit, qytetarët e Komunës, ndërrmarjet 

publike që kryejnë veprimtari në teritorin e Komunës, organet 

shtetërore kur kanë nevoj për spjegime autentike  kur kanë të bëjnë 

me praktikimin e akteve në punën e tyre. 

neni 109 

   Kërkesa për dhënje të spjegimit autentik të aktit të përgjithshëm 

dorzohet deri te Kryetari i Këshillit i cili menjëherë kërkesën e 

dorzon deri te Komisioni për Statut dhe normativë. 

 

neni 110 

    Komisioni për Statut  dhe  normativë me kërkesë për spjegim 

autentik ka të drejtë të kërkoj mendim nga trupi punues I Këshillit, 

organet udhëheqëse dhe administrative. 

 

neni 111 

     Nëse Komisioni për Statut dhe normativë  vlerëson se kërkesa 

për dhënjen e spjegimit autentik është e arsyeshme, do të përgatit 

propozim për spjegim autentik dhe do ta dorzojë deri te Këshilli 

për aprovim, përderisa vlerëson se kërkesa për dhënjen të 

spjegimit autentik është e arsyeshme, Komisioni për Statut  dhe 

normativë dorzon Raport deri te Këshilli i cili vendos për kërkesën 

dhe raportin e dorzuar. 

Përcaktimi i tekstit të pastruar të aktit të përgjithshëm  

neni 112 

    Nëse në aktin e përgjithshëm  bëhen ndryshime dhe plotësime 

më të mëdha ose më shumë herë, Këshilli mund të vendos të 

përgatit tekst të pastruar të aktit. 

     Tekstin e pastruar të aktit e përgatit Komisioni për Statut dhe 

normativë dhe e shpall në ,,Fletoren Zyrtare të Komunës”. 

 

 

Shqyrtimi i raporteve, informacioneve dhe materialit tjetër 

neni 113 

       Këshilli shqyrton raporte, informata dhe material tjetër i cili 

është kompetencë e tij.  

   Para se ti shqyrtoj Këshilli materialet nga paragrafi 1 i këtij neni  

i shqyrton trupi punues kompetentë. 

       Pas  raporteve, informacioneve dhe materialit tjetër, Këshilli 

sjell konkluzë. 

        Këshilli jep mendim, miraton dhe propozon masa për 

rregullimin e punëve me interes të përbashkët për Qytetin e 

Shkupit si dhe përcakton drejtime për kryerjen e akteve dhe 

Vendimeve tjera. 



predlaga  merki za ureduvawe na rabotite  od 

zaedni~ki interes za gradot Skopje, kako i 

utvrduva nasoki za izvr{uvawe na propisite i 

drugi odluki. 



~len 114 

      Op{tite i drugite akti se objavuvaat  vo  

,,Slu`ben Glasnik na Op{tinata” , najdocna  vo 

rok od 7 dena od denot na nivnoto donesuvawe. 

      Op{tite akti stapuvaat vo sila 8 

(osmiot) den od denot na objavuvaweto, a po  

isklu~ok {to go utvrduvaa sovetot do denot na 

objavuvaweto. 

      Op{tinata vodi zbirka na objavenite 

propisi, koja e dostapna na op{t uvid. 

V. 2. Poedine~ni akti   

~len 115 

        Sovetot i Gradona~alnikot vo Ramkite 

na Svojata nadle`nost donesuvaat poedine~ni 

akti. 

       Sovetot donesuva re{enija za izbor i 

imenuvawe. 

       Gradona~alnikot na Op{tinata donesuva 

re{enie. 

~len 116 

       Gradona~alnikot na Op{tinata e dol`en 

vo rok od 7 (sedum) dena od denot na 

donesuvaweto na aktite da gi objavi vo slu`ben 

Glasnik na Op{tinata. 

VI. 2. OBLACI NA NEPOSREDNO U^ESTVO NA GRA\ANITE 

VO ODLU^UVAWETO NA OP[TINA  

Oblici na u~estvo na gra|anite 

~len 117 

        Gra|anite neposredno u~estvuvaat vo 

odlu~uvaweto za pra{awa  od lokalno   zna~ewe    

preku   gra|anska inicijativa, sobiri na 

gra|anite i referendum, na na~in i postapka 

utvrdeni so Zakon. 

       Tro{ocite za sproveduvawe na 

neposrednoto u~estvo na gra|anite vo 

odlu~uvaweto pa|aat na tovar 

Gra|anska iniciajtiva 

~len 118 

        Gra|anite imaat pravo da mu predlo`at 

na Sovetot  da donese odreden akt ili da re{i 

odredno pra{awe od negovata nadle`nost. 

       Gra|anska iniciajtiva ne mo`e da se 

podnese za kadrovski i finansiski  pra{awa. 

      Za predlogot od stav 1 na ovoj ~len, 

Sovetot e dol`en da rasprava ako go podr`at  

najmalku 10% od izbira~ite na Op{tinata, 

odnosno na Mesnata Samouprava na koja se 

odnesuva opredelenoto pra{awe. 

      Raspravata od stavot 3 na ovoj ~len, 

Sovetot e dol`en da ja odr`i najdocna vo rok 

od 90% dena po dostavenata inicijativa i da gi 

informira gra|anite za svojata Odluka.  

Sobir na gra|ani 

~len 119 

       Sobir na gra|anite mo`e da se svika za 

podra~jeto na celata Op{tina ili za  

podra~jeto na Mesnata Samouprava. 

       Sobirot na gra|anite go svikuva 

Gradona~alnikot na Op{tinata po sopstvena  

inicijativa, na barawe na Sovetot ili na 

barawe od najmalku 10% od izbira~ite na 

Op{tinata, odnosno na Mesnata Samouprava na 

koja se odnesuva opredelenoto pra{awe. 

neni 114 

         Aktet e përgjithshme dhe aktet tjera  shpallen në ,,Fletoren 

Zyrtare të Komunës” më së voni në afat prej 7 ditësh nga dita e 

sjelljes së tyre.  

       Akti i përgjithshëm hynë në fuqi  ditën e 8  (tetë) të shpalljes 

mirpo, me përjashtim Këshilli përcakton ditën e shpalljes. 

      Komuna mban përmbledhje të akteve të shpallura dhe kjo  i 

huazohet qasjes së përgjithshme. 

 

V. 2. Aktet e veçanta 

neni 115 

    Këshilli dhe Kryetari i Komunës në kuadër të kompetencave të 

tyre sjellin akte  të veçanta. 

    Këshilli sjell aktvendime për zgjedhje dhe emërime. 

    Kryetari i Komunës sjell Aktvendime. 

neni 116 

      Kryetari i Komunës është i obliguar në afat prej 7 (shtatë) 

ditësh nga dita e sjelljes së aktit që ti shapll në ,,Fletoren Zyrtare të 

Komunës”. 

VI. 2. FORMAT E PJESMARRJES DITEKTE TË 

QYTETARËVE NË VENDOSJE NË KOMUNË 

Format e pjesëmarrjes së qytetarëve 

neni 117 

        Qytetarët në mënyrë direkte marrin pjesë në vendosje për 

çështje me rëndësi lokale nëpërmjet  iniciativë qytetare, tubimit të 

qytetarëve dhe referendumit, në mënyrë dhe procedurë të 

përcaktuar me Ligj.  

     Harxhimet për realizimin e pjesëmarrjes direrkte të qytetarëve 

në vendosje mbulohen nga Buxheti i Komunës.  

  

Iniciativa qytetare 

neni 118 

         Qytetarët kanë të drejtë ti propozojnë Këshillit që të sjell akt 

të caktuar ose të vendos për çështje nga kompetenca e sajë. 

    Iniciativa qytetare mund të ngritet për çështje kadrovike dhe 

finansiare. 

    Për propozimin nga paragrafi 1 i këtij neni Këshilli është i 

obliguar që të diskutoj nëse përkrahet më së paku nga 10% e 

zgjedhësve në Komunë, Gjegjësisht të Vetëqeverisjes Vendore për 

të cilën shtrohet çështja. 

   Diskutimin nga paragrafi 3 i këtij neni Këshilli është i obliguar 

ta mbajë më së voni në afat prej 90 ditësh pas dorzimit të 

iniciativës dhe ti informoj qytetarët për vendimin e marë. 

Tubimi i qytetarëve 

neni 119 

       Tubimi i qytetarëve mund të thëritet për teritorin e mbar 

Komunës ose për teritorin e Vetqeverisjes Vendore. 

     Tubimin e qytetarëve e thret Kryetari i Komunës me iniciativë 

të vet, me kërkesë të Këshillit ose me kërkesën e 10% të 

zgjedhësve në Komunë, gjegjësisht të Vetqeverisjes Vendore për 

të cilin shtrohet çëshja. 

      Organet e Komunës kanë obligim në afat prej 90 ditësh që ti 

shqyrtojnë konkluzat e aprovuara nga Tubimi i Qytetarëve dhe ti 

ketë parasysh gjatë vendosjes dhe aprovimit të masave për 

çështjen për të cilën bëhet pyetje, si dhe ti informojnë qytetarët për 

vendimet e tyre. 



        Organite na Op{tinata se dol`ni rok od 

90 dena da gi razgledaat zaklu~ocite doneseni 

na Sobirot na gra|anite i da gi zema predvid 

pri odlu~uvaweto i  donesuvaweto merki po 

pra{awata na koi se odnesuvaat, kako I da gi 

informiraat  gra|anite za svoite Odluki. 



Referendum 

~len 120 

       Gra|anite preku referendum mo`at da 

odlu~uvaat za pra{awata od nadle`nost na 

Op{tinata, kako i za drugi pra{awa od lokalno 

zna~ewe. 

       Sovetot e dol`en da raspi{e referendum 

na barawe od najmalku 20% od  izbira~ite na 

Op{tinata. 

       Sovetot mo`e da raspi{e referendum za 

pra{awe od negova nadle`nost po  sopstvena 

inicijativa. 

       Odlukata donesena na referendumot e 

zadol`itelna za Sovetot. 

Pretstavki i predlozi 

~len 121 

        Za rabotata na organite na Op{tinata i 

op{tinskata administracija gra|anite imaat 

pravo, poedine~no ili zaedni~i so drugite da 

dostavuvaat pretstavki i predlozi. 

        Gradona~alnikot e dol`en da sozdade 

uslovi za dostavuvawe pretstavki i predlozi. 

~len 122 

        Pretstavki i predloziate se 

podnesuvaat vo pismena forma ili usno na 

zapisnik,poedine~no ili grupno, do 

Gradona~alnikot. 

       Za prestavkite i predlozite ne se pla}a 

taksa. 

~len 123 

       Podnositelot ne smee da trpi {tetni 

posledici poradi podnesuvawe na pretstavka, 

niti poradi toa mo`e da bide povikan na 

odgovornost. 

       

~len 124 

       Postapuvaweto po pretstavkite i 

predlozite opfa}a pribirawe na podatoci, 

izvestuvawa i mislewa za okolnostite {to se od 

zna~ewe za pravilno ocenuvawe na osnovanosta 

na pretstavkata, kako i przemawe na potrebni 

merki za otstranuvawe na povredata na pravoto 

na podnositelot ili povreda na javnite 

interesi. 

~len 125 

       Gradona~alnikot na Op{tinata e dol`en 

najdocna vo rok od 60 ({eset) dena od  denot 

na priemot na pretstavkata, odnosno predlogot  

na podnositelot da mu dostavi obrazlo`en  

odgovor. 

      Ako prestavkata ili predlogot ne se 

odnesuvaat na rabotata od nadle`nos na 

organite na Op{tinata, Gradona~alnikot gi 

dostavuva do soodvetniot nadle`en organ i 

zatoa go izvestuva  podnositelot. 

Javni tribini, anketi i predlozi 

~len 126 

        Organite na Op{tinata, pri 

donesuvaweto na propisi od svojata nadle`nost 

prethodno mo`at da organiziraat javna tribina, 

da sprovedat anketi ili da pobaraat predlozi 

od gra|anite. 

       Javna tribina se organizira koga se 

Referendumi 

neni 120 

         Qytetarët nëpërmjet referendumit mund të vendosin për 

çështjen nga kompetencat e Komunës si dhe për çështje më 

rëndësi lokale. 

     Këshilli është i obliguar që të shpall referendum me kërkesë të 

më së paku 20% të zgjedhësve në Komunë. 

     Këshilli mund të shpall referendum për çështje nga kompetenca 

e vetë me  vetëiniciativë. 

     Vendimi i sjellur në referendum është obligativ për Këshillin 

Vërejtje dhe propozime 

 

neni 121 

         Për punën e organeve të Komunës dhe administratës 

komunale qytetarët kanë të drejtë, personalisht ose në mënyrë të 

përbashkët me të tjerët të paraqesin vërejtje dhe propozime. 

    Kryetari i Komunës ka obligim që të krijojë kushte për dorzimin 

e vërejtjeve dhe propozimeve. 

neni 122 

      Vërejtjet dhe propozimet dorzohen në formë të shkruar ose 

gojarisht me proçesverbal, personalisht ose në grupe deri te 

kryetari i Komunës. 

      Për vërejtje dhe propozime nuk paguhet taksë. 

 

neni 123 

         Dorzuesi nuk mund të pësoj pasoja të dëmshme për shkak të 

dorzimit të vërejtjes, si dhe për këtë shkak nuk mund të thiret të 

përgjegjësi. 

 

neni 124 

       Puna me vërejtje dhe propozime përfshin mbledhjen e të 

dhënave, njoftime dhe mendime për rrethanat që janë me rëndësi 

për vlerësimin e drejtë të bazimit të vërejtjes, si dhe marrjen e 

masave konkrete për menjanimin e shkeljes së të drejtës së 

dorzuesit ose shkeljen e interesit publik. 

neni 125 

       Kryetari i Komunës ka obligim më së voni në afat prej 60 

(gjashtëdhjet) ditësh nga dita e pranimit të vërejtjes, gjegjësisht 

propozimit, dorzuesit ti dorzoj përgjigjje të duhur të sqaruar.  

     Nëse vërejtja dhe propozimi nuk i dedikohen punës 

kompetencë  e organeve të Komunës, Kryetari i Komunës i dorzon 

deri te organi kompetent dhe për të njëjtin e njofton dorzuesin. 

Tribunat publike, anketa dhe propozime 

 

 

neni 126 

     Organet e Komunës së Sarajit para sjelljes së normativeve nga 

kompetenca e sajë  paraprakisht mund të organizoj tribuna 

publike, të realizoj  anketime  ose të kërkojnë propozime nga 

qytetarët. 

     Tribuna publike organizohet  kur sillen  normative për çështje 

të zhvillimit  ekonomik lokal, nevojave komunale  (ujësjellsa, 

mirëmbajtje të pastrimit publik, mirëmbajtje të rrugëve lokale dhe 

rugicave) dhe çështjet tjera me rëndësi më të gjërë lokale; 

     Anketa për realizimin dhe sjelljen e planeve urbanistike me 

rëndësi lokale; 

     Mledhja e propozimeve nga qytetarët për zgjedhjen e çështjeve 

me rëndësi lokale bëhet  me shpalljen e shpalljeve me të cilat 

ftohen qytetarët që të japin propozimet e tyre.  

 

 

 



donesuvaat propisi za pra{awa od lokalniot  

ekonomski razvoj komunalni potrebi ( 

vodosnabduvawe, odr`uvawe na javna ~istota,  

odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici) i drugi 

pra{awa od po{iroko lokalno zna~ewe; 

        Anketa se sproveduva za donesuvawe na 

urbanisti~ki planovi i drugi pra{awa od 

lokalno zna~ewe; 

      Pribirawe predlozi od gra|anite za 

re{avawe na pra{awe od lokalno zna~ewe }e se 

vr{i preku objavuvawe na soop{tenie so koe }e 

se povikaat gra|anite da davaat svoi predlozi. 

      Postapkata na~inot i vremeto na 

prezemawe na edna od navedenite aktivnosti od 

stavot 1 na ovoj ~len, }e se uredi so Odluka 

donesena od organot koj ja organiziral. 

  

 

                               ~len 126A 

Gradona~alnikot i Sovetot na Op{tina 

Saraj po sopstvena inicijativa organiziraat 

forumi na zaednica, kako forma na javno 

u~estvo na site gra|ani vo edinicata na 

Lokalnata Samouprava, zaradi javno raspravawe 

za problemite i utvrduvawe re{enija i 

prioriteti predlagawe i izbor ili razvivawe na 

proekri od interes na zaednicata. 

Organiziraweto na forumite opi{ani vo 

prehodniot stav od ovoj ~len mo`e da se 

pokrene i na inicijativa na zainteresirani 

pravni i fizi~ki lica koi se podgotveni 

finansiski materijalno da podr`at proekti vo 

interes na edinicata na Lokalnata Samouprava. 

Baraweto od stav 2 na ovoj ~len se 

podnesuva do Gradona~alnikot na Op{tina Saraj, 

koj vrz osnova na strate{kite dokumenti i celi 

za razvoj na edinicata na Lokalnata Samouprava 

odlu~uva dali inicijativata }e bide prifatena 

ili odbiena. 

             Na~inot i postapkata na 

funkcioniraweto na forumite na zaednicata se 

ureduva so Pravilnik {to go donesuva Sovetot 

na Op{tina Saraj po predlog na 

Gradona~alnikot. 

 

    Procedura, mënyra dhe koha e ndërrmarjes së njërit nga 

aktivitetet e përmendura nga paragrafi 1 i këtij neni do të 

rregullohet me vendim  të cilin e sjell  organi  që e organizon. 

 

 

neni 126A 

Kryetari i Komunës dhe Këshilli me vetë iniciativë 

organizojnë forume të bashkësisë si formë e pjesëmarrjes publike 

e të gjithë qytetarëve në njësinë e Vetëqeverisjes Lokale, për të 

debatuar publikisht për problemet dhe verifikimin e zgjidhjeve dhe 

prioriteteve, propozim dhe zgjedhje ose zhvillimin e projekteve në 

interes të bashkësisë. 

Organizimi i forumeve të përshkruara në paragrafin nga 

ky nen mund të ndërmerret iniciativë për personat e interesuar 

juridik dhe fizik të cilët janë të gatëshëm që finansiarisht dhe 

materialisht të mbështesin projektin në interes të njësisë së 

Vetëqeverisjes Lokale. 

Kërkesa nga paragrafi 2 i këtij neni dorzohet deri tek 

Kryatari i Komunës së Sarajit, i cili mbi bazë të dokumenteve 

strategjike dhe synimeve për zhvillim të Vetëqeverisjes Lokale 

vendos se a do të pranohet iniciativa ose do të refuzohet. 

Mënyra dhe procedura e funksionimit të forumeve të bashkësisë 

rregullohet me Rregulloren të cilën e miraton Këshilli i Komunës 

me propozim të Kryetarrit të Komunës. 



VII.SOPSTVENOST I FINANSIRAWE NA OP[TINATA 

VII. 1. Sopstvenost 
~len 127 

       Sopstvenosta na Op{tinata ja so~inuvaat 

nepodvi`ni i podvi`ni stvari, pari~ni sredstva 

i prava. 

       Sopstvenosta Op{tinata ja steknuva od 

sopstveni izvori na prihodni, po pat na 

finansirawe od gra|anite ili so nivno u~estvo 

na drug na~in, od  podaroci i po drugi osnovi. 

        Javnite slu`bi osnovani od Op{tinata 

se nejzina sopstvenost. 

~len 128 

         Za kupuvawe, otu|uvawe i optovaruvawe 

na sopstvenosta na nadvi`ni stvari odlu~uva 

Sovetot. 

         Otu|uvawe na sopstvenosta na 

Op{tinata se vr{i samo po pat na javno 

nadavawe, soglasno so Zakon. 

         Proda`nata cena na stvarite ne smee 

da bide pomala od nivnata pazarna  vrednost. 

         Sredstvata dobieni od proda`bata na 

stvarite mo`e da se investiraat samo za 

steknuvawe na novi ili rekonstrukcija  na 

postojni stvari vo sopstvenost na Op{tinata. 

~len 129 

          Op{tinata ja evidentira svojata 

soptvenost i nejzinata procenka se iska`uva vo 

godi{nata smetka. 

~len 130 

          Stvarite vo sopstvenost na Op{tinata 

mo`at da se dadat na koristewe na drugi 

subjekti po pat na javno nadavawe, vo 

soglasnost so Zakonot. 

~len 131 

          Op{tinata vodi gri`a za zakonsko i 

pravilno koristewe na dobrata  vo op{ta 

upotreba. 

VII. 2. Finansirawe  

~len 132 

         Op{tinata se finansira od sopstveni 

prihodi, prihodi od danoci, prihodi od Buxetot 

na Republika                 

         Makedonija i Buxetot na fondovite, 

prihodi od zadol`uvawe vo soglasnost so zakon 

i od drugi prihodi utvrdeni so zakon. 

          Op{tinata vo ramkite na svoite 

nadle`nosti, samostojno raspolaga so 

sopstvenite izvori na prihodi. 

~len 133 

         Sopstveni prihodi na Op{tinata se: 

- lokalnite danoci; 

- lokalnite komunalni taksi; 

- lokalnite nadomestoci; 

- prihodite od sopstvenost; 

- prihodite od samopridones; 

- prihodite od danocii; 

- drugi prihodi koi Op{tinata gi ostvaruva vo 

ramkite na izvr{uvaëe na svoite nadle`nosti 

i  

- drugi prihodi utvrdeni so Zakon. 

       Sopstvenite prihodi gi utvrduva i 

naplatuva Op{tinskata administracija, 

VII. PRONA DHE FINANSIMI I KOMUNËS 
VII. 1. Prona 

neni 127 

      Pronën e Komunës e përbëjnë gjëra të tundshme dhe të 

patundshme, mjete në para dhe të drejta. 

      Prona e Komunës fitohet nga burimet vetanake të të ardhurave, 

me finansim nga qytetarët ose me pjesëmarrje në mënyra të 

ndryshme, nga dhuratat mbi bazat të tjera . 

     Shërbimet  publike të themeluara nga Komuna janë pronë e saj. 

 

 

 
neni 128 

      Për blerje, tjetërsim dhe ngarkim të pronës për pasurinë e 

lëvishme vendos Këshilli i Komunës. 

      Tjetërsimi i pronës së Komunës bëhet  me anë të ankandit në 

përputhshmëri me Ligjin. 

      Çmimi për shitjen e sendeve nuk mund të jetë më i vogël se 

çmimi i tyre i tregut. 

     Mjetet e fituara nga shitja e gjërave mund të  investohet vetëm 

për të arritur  ose fituar të reja, rekonstruim  të atyre që i posedon 

Komuna. 

                             neni 129 

       Komuna bën evidencën e pronës dhe vlerësimin e sajë e 

paraqet në llogarin vjetore. 
neni 130 

       Mjetet pronësi e Komunës mund të jepen në shfrytëzim 

subjekteve tjera me ankand publik në përputhshmëri me Ligjin.  

 
neni 131 

       Komuna mban llogari për shfrytëzimin si duhet dhe në 

përputhje me Ligjin  të të mirave për përdorim të përgjithshëm. 
VII. 2. Finansimi 

neni 132 

          Komuna finansohet nga burimet vetanake, burimet nga 

tatimet, të ardhurat nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe 

Buxhetet e fondeve, të ardhurat  prej obligimeve në përputhshmëri 

me Ligjin dhe të ardhurat tjera të caktuara me Ligj. 

         Komuna në kuadër të kompetencave në mënyrë të 

pamvarurur  disponon  me burimin e të ardhurave . 

 
nene 133 

          Të ardhurat vetanake të Komunës janë: 

- tatimet lokale; 

- taksat komunale; 

- kontributet lokale; 

- të ardhurat nga prona; 

- të ardhurat nga vetkontributi; 

- të ardhurat nga donacionet; 

- të ardhurat tjera të cilat Komuna i realizon në kuadër të 

kryerjes së kompetencave të saja dhe 

- të ardhura tjera të përcaktuara me Ligj. 

            Të ardhurat vetanake i përcakton dhe realizon administrata e 

Komunës.  

         Me përjashtim nga paragrafi 2 të këtij neni, me marrveshje 

paraprake, të ardhurat nga paragrafi 1 i këtij neni mund ti realizoj  

administrate për taksa e Qytetit të Shkupit.  



        Po isklu~ok od stav 2 na ovoj ~len, a 

po prethoden dogovor, prihodite od stav 1 na 

ovoj ~len, mo`e da gi naplatuva dano~nata 

administracija na Grad Skopje. 



Buxet na Op{tinata 

~len 134 

        Prihodite i tro{ocite na Op{tinata se 

utvrduvaat so Buxetot na Op{tinata. 

        Buxetot na Op{tinata sodr`i bilans na 

prihodite i tro{ocite na Buxetot, a se  

odnesuva za fiskalna godina od 12 (dvanaset) 

meseci koja po~nuva  od 1-vi januari, a 

zavr{uva na 31-dekembri od sekoja kalendarska 

godina. 

~len 135 

        Predlogot na Buxetot na Op{tinata go 

utvrduva Gradona~alnikot i go dostavuva  do 

Sovetot na Op{tinata za donesuvawe ne podocna 

od sredinata na mesec noemvri. 

       Sovetot na Op{tinata ne mo`e da go 

razgleduva predlogot na Buxetot na Op{tinata  

pred istekot na 20 (dvaeset) dena  od denot na 

dostavuaweto do Sovetnicite na Sovetot  na 

Op{tinata. 

       Sovetot na Op{tinata  mo`e da vr{i 

Rebalans na Buxetot vo tekovnata godina, na 

predlogot na Gradona~alnikot. 

~len 136  

       So odluka na sovetot na Op{tinata mo`at 

da se zgolemat odredeni buxetski tro{oci pod 

uslov da se zgolemat buxetskite  prihodi ili  

da se namalat buxetskite  rashodi za 

soodvetniot iznos. 

~len 137 

       Za pokrivawe na nepredvidenite barawa 

za tro{oci koi }e se pojavaat vo tekot na 

Buxetskata godina, od vkupnite tekovni i 

kapitalni tro{oci se izdvojuva Buxetska 

rezerva vo visina utvrdena so Zakon. 

        Za koristewe na sredstvata od 

Buxetskata rezerva odlu~uva Sovetot na 

Op{tinata po predlog na Gradona~alnikot na 

Op{tinata. 

       Sovetot na Op{tinata so Odluka mo`e da 

go ovlasti Gradona~alnikot za na~inot na 

koristewe na Buxetskata rezerva. 

~len 138 

         Dokolku Buxetot na Op{tinata za 

narednata godina ne bide donesen do 31-vi 

dekemvri vo tekovnata godina, }e se postapi 

soglasno so Zakonot za Buxetite i se voveduva 

vremeno fiansirawe i toa najdolgo za 6 ({est) 

meseci. 

~len 139 

       Na krajot na sekoja fiskalna godina se 

izgotvuva Godi{na Smetka na Buxetot na 

Op{tinata. 

      Godi{nata smetka na Buxetot, Sovetot na 

Op{tinata treba da ja usvoi najdocna do 31-vi 

mart vo tekovnata godina, za prethodnata 

godina. 

~len 140 

      Izvr{uvaweto na Buxetot na Op{tinata go 

vr{i Gradona~alnikot, a pokokretno  se ureduva 

so Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na 

Op{tinata. 

~len 141 

Buxheti i Komunës 

neni 134 

       Të ardhurat dhe harxhimet e Komunës përcaktohen me 

Buxhetin e Komunës. 

      Buxheti i Komunës përmban bilansin e të ardhurave dhe 

harxhimeve të Buxhetit, që i dedikohen vitit fiskal prej 12 muajsh, 

i cili fillon prej 1 janari  dhe mbaron me 31 dhjetor të çdo viti 

kalendarik. 

neni 135 

      Propozim Buxhetin e Komunës e përcakton Kryetari i 

Komunës dhe ia dorzon Këshillit për aprovim më së voni deri në 

mesin e muait nëntor. 

     Këshilli I KOmunës nuk mund ta shqyrtoj propozimin e 

Buxhetit të Komunës para kalimit të 20 (njëzet) ditëve nga dita kur 

u është dorzuar Këshilltarëve të Komunës. 

     Këshilli i Komunës mund të bëj Reballansin e Buxhetit në vitin 

rrjedhë, me propozim të Kryetarit të Komunës. 

 

 

neni 136 

        Me Vendim të Këshillit të Komunës mund të rriten  disa 

harxhime buxhetore  me kusht që të riten të ardhurat buxhetore ose 

të zvoglohen të dalurat në shumë   gjegjëse. 

 

neni 137 

        Për mbulimin e kërkesave të pa parapara si harxhime që do të 

dalin gjatë vitit buxhetor, nga shuma e përgjithshme e harxhimeve 

kapitale rrjedhëse ndahet rezerva Buxhetore në lartësi të 

përcaktuar me Ligj. 

      Për shfrytëzimin e mjeteve të rezervës Buxhetore  vendos 

Këshilli i Komunës me propozim të Kryetarit të Komunës. 

     Këshilli i Komunës me Vendim mund ta autorizoj Kryetarin 

për  mënyrër e shfrytëzimit të rezervës Buxhetore. 

 

 

neni 138 

      Përderisa buxheti i Komunës për vitin e ardhshëm nuk 

aprovohet deri më 31-nji  dhejetor  të vitit rrjedhës, do të vendoset 

sipas Ligjit për Buxhet dhe do të bëhet finansimi I përkohshëm 

dhe atë  më së shumti 6 (gjashtë) muaj. 

 

neni 139 

      Në fund të çdo viti fiskal përgaditet Llogarija Vjetore e 

Buxhetit të Komunës. 

     Llogarin vjetore të Buxhetit Këshilli i Komunës duhet ta 

aprovoj më së voni deri më 31-nji mars të vitit rrjedhës për vitin e 

kaluar. 

neni 140 

     Realizimin  e Buxhetit të Komunës e bën Kryetari i Komunës,  

dhe më konkretisht rregullohet me Vendimin për realizimin e 

Buxhetit të Komunës. 

neni 141 

      Së bashku me Komunat e Qytetit e Shkup dhe Qytetin e 

Shkupit, Komuna formon Fondin e përbashkët të Qytetit të 

Shkupit dhe komunave në Qytetin e Shkupit dhe atë prej mjeteve 

të mbledhurave nga tatimi personal  i të ardhurave, taksa 

komunale e ndërrmarjeve dhe taksa komunale për shfrytëzimin e 

rugicave  me automjete, automobile, automjete me rimorkio dhe 

mjetet tjera me përputhshmëri me Ligjin, përderisa mjetet e Fondit 

të përbashkët ndahen në përpythshmëri me Metodologjinë për 

ndarjen e mjeteve të cilën e sjell Ministri për Finansa. 



       Zaedno so Op{tinite vo Grad Skopje i so 

Gradot Skopje, op{tinata formira  Zaedni~ki 

Fond na Gradot Skopje i Op{tinite vo gradot 

Skopje i toa od sredstvata  sobrani po osnov 

na personalniot danok od dohod, komunalnata 

taksa za firma i  komunalnata taksa za 

koristewe na ulicite so patni~ki, tovarni i 

priklu~ni vozila i drugi sredstva vo 

soglasnost so Zakon, a prihodite od 

Zaedni~kiot fond se raspredeluvaat vo 

soglasnost so Metodologijata za raspredleba na 

sredstvata koja ja donesuva Ministerot za 

finansii. 



VII. 3 Finansiska nestabilnost na Op{tinata 

~len 142 

        Finansiska nestabilnost na Op{tinata 

nastanuva koga: 

-     Dr`aniot  zavod   za revizija   }e   otkrie 

zna~itelni  

      neregularnosti   vo   fiannsiskoto    rabotewe   

na  

      Op{tinata; 

-     Op{tinata ne gi pla}a dostasanite obvrski 

podolgo     

       od 90 dena. 

-     Smetkata na Op{tianta e kontinuirano blokirana 

30  

      dena ili 45 dena so prekin  vo period od 60 

dena ili 

-     Op{tinata gi nadmine limitite za zadol`uvawe. 

~len 143 

        Vo rok od 5 dena od  denot koga }e 

konstatira pojava na finansiskata nestabilnost,  

Gradona~alnikot e dol`en da go izvesti Ministerot za 

Finansii zaradi prezemaëe  natamo{ni  aktivnosti vo 

soglasnost so Zakonot. 

~len 144 

        Od datumot na po~nuvawe na postapkata za 

nadminuvawe na finansiskata  nestabilnost, za {to se 

formira Komisija od strana na Ministerot za 

Finansii, Op{tinata ne mo`e: 

- da donesuva Odluki so koi mo`at da se zgolemat 

finansiskite obvrski  

- da osnova javni slu`bi (javni pretprijatija i 

ustanovi) 

- da vr{i pla}awa za obvrski koi se vo soglasnost 

so Planot za razre{uvawe na finansiskata 

nestabilnost na Op{tinata. 

VIII. MESNA SAMOUPRAVA VO OP[TIANTA 

~len 145 

         Gra|anite vo Op{tinata gi 

razgleduvaat i zavzemaat stavovi za rabotite  

od  neposredno i sekojdnevno zna~ewe od svojot 

`ivot i rabota i preku oblici na  Mesna 

Samouprava koi mo`at da gi osnovaat soglasno 

so ovoj Statut. 

~len 146 

         Vo Op{tinata kako oblici na Mesna 

Samouprava mo`at da se osnovaat vo naselenite 

mesta - Mesni Zaednici. 

~len 147 

         Oblikot na Mesna Samouprava se 

osnova, vo podra~jeto na Op{tinata za urbana  

edinica soglasno urbanisti~kiot plan, a za 

naselenite mesta na katastarskata Op{tina na 

naselenoto mesto. 

~len 148 

         Inicijativa za osnovawe oblici na 

Mesna Samouprava mo`at da pokrenat najmalku  

10% od gra|anite, `iteli na podra~jeto na 

Op{tinata za koi ima interes za osnovawe na 

oblik na Mesna Samouprava. 

~len 149 

         Gra|anite preku oblicite na Mesnata 

Samouprava, vo soglasnost so ovoj Statut i Odlukite 

za osnovawe se gri`at za: 

 

- re{avawe na pra{awa od komunalna infrastruktura 

za soodvetno podra~je; 

- izgradba i dor`uvawe na objekti od javen interes 

VII. 3. Jostabiliteti finansiar në Komunë 

neni 142 
     Jostabiliteti finansiar në Komunë  është kur: 

- enti shtetëror për Revizion zbulon paregullshmëri të konsiderueshme 

në punën finansiare të Komunës; 
- Komuna nuk i paguan obligimet e arritura më  gjatë se 90 ditë; 

- Llogaria e Komunës është e blokuar në mënyrë kontinuitive 30 ditë 

ose 45 ditë me ndërprerje në periudhë prej 60 ditësh ose  
- Komuna i tejkalon limitet  për obligime. 

neni 143 

        Në afat prej 5 ditësh nga dita kur konstatohet  jostabiliteti 

finansiar Kryetari i Komunës është i obliguar që ta njoftojë 

Ministrin e Finansave për shkaqet e ndërrmarjes së aktiviteteve  të 

më tutjeshme në përputhshmëri me Ligjin. 

 

neni 144 

      Nga dita e fillimit të procedurës për tejkalimin e jostabilitetit 

finansiar për çka formohet Komision nga ana e Ministrit për 

Finansa Komuna nuk mund: 

- të sjell  Vendim me të cilin rriten obligimet finansiare; 

- të themeloj shërbime publike (ndërrmarje publike dhe 

themelata); 

- të bëj pagesën e obligimeve  të cilat nuk janë në përputhje 

me Planin për zgjidhjen e jostabilitetit finansiar të Komunës. 

VIII. Vetqeverisja Vendore në Komunë 

neni 145 

    Qytetarët në Komunë i shqyrtojnë dhe marrin qëndrim për punë 

që janë me interes  të drejt për së drejti për jetën dhe punën 

nëpërmjet formave  të Vetqeverisjes Vendore të cilat mund të 

themelohen në  përputhshmëri me këtë Statut. 

  

neni 146 

       Në Komunë si foma të Vetëqeverisjes Vendore nëpër 

vendbanime mund të themelohen - Bashkësitë Lokale 

 

neni 147 

      Forma e Vetëqeverisjes Vendore themelohen në teritorin e 

Komunës për njësi urbane  në përputhshmëri me planin urbanistik 

dhe për vendet e banuara të Komunës katastrale në vendbanime. 

 

neni 148 
      Iniciativë për themelimin e formës së Vetqeverisjes Vendore mund të 
ngrejnë më së paku 10% e qytetarëve, banorë të teritorit të Komunës të 

cilët kanë interes për themelimin e formës së Vetëqeverisjes Vendore. 

neni 149 

      Qytetarët nëpërmjet formave të Vetqeverisjes Vendore, në 

përputhshmëri me këtë Statut dhe Vendimin për themelim kujdesen për: 

 
- zgjedhjen e çështjeve nga infrastruktura komunale për teritorin 

gjegjës; 

- ndërtimin dhe mirëmbajtjen e objekteve me interes publik 

(ujësjellës, rrugë, shtëpi kulture, objekte sportive etj.); 

- mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës; 

- rregullimin dhe mirëmbajtjen e varezave nëpër fshatra; 
- ngritjen e iniciativës për rregullimin e hapsirës; 

- organizimin e manifestimeve kulturore, sportive dhe zbavitëse si dhe 

- punë të tjera me rëndësi të përditshme për jetën dhe punën e 
qytetarëve. 

 

Këshilli për format e    Vetqeverisjes    Vendore     jep  
iniciativë dhe propozim deri te organet kompetente të Komunës për pyetje 

nga fusha e  arsimit, shëndetësisë, mbrojtjes sociale dhe çështjeve tjera me 
interes për qytetarët. 



(vodovodi, ulici, kulturni  domovi sportski 

objekti i dr.). 

- za{tita na `ivotnata sredina i prirodata; 

- ureduvawe i odr`uvawe na grobi{tata vo selskite 

naselbi; 

- pokrenuvaie inicijativa za ureduvawe na 

prostorot; 

- organizirawe kulturni, sportski, zabavni i drugi 

manifestacii i  

- drugi raboti od neposredno sekojdnevno zna~ewe 

za `ivotot i rabotata na gra|anite. 

Sovetot na oblicite na Mesnata Samouprava dava 

inicijativa i predlozi do nadle`nite organi na 

Op{tinata, za pra{awa od oblasta na 

obrazovanieto, zdravstvoto, socijalnata za{tita 

i drugi pra{awa od interes na gra|anite. 



~len 150 

       Rabotite od ~lenot 136 i 141 na ovoj 

Statut se finansiraat od: 

- sredstva koi {to Op{tinata }e  im gi 

odstapi na oblicite na Mesna Samouprava 

soglasno so planovite i programite za 

nivniot razvoj; 

- sredstva {to gra|anite neposredno gi 

zdru`uvaat; 

- sredstva {to }e gi izdvojat 

zainteresiranite pravni i fizi~ki lica; 

- sredstva od nadomest na uslugi i  

- podaroci i drugi sredstva. 

~len 151         

 Organ na oblicite na Mesnata Samouprava e 

Sovetot. 

         Sovetot go izbiraat gra|anite na 

oblikot na Mesnata Samouprava na sober na 

gra|ani so javno glasawe, dokolku sobirot ne 

odlu~i glasaweto da bide tajno. 

         Sovetot e sostaven od 7 (sedum) do 11 

(edinaeset) ~lena. 

         Mandatot na ~lenovite na Sovetot trae 

4 (~etri) godini. 

~len 152 

       Odluka za raspi{uvawe na izbor na 

~lenovi na Sovetot donesuva Sovetot vo  

stariot sostav, nadocna 30 (trieset) dena pred 

istekot na mandatot. 

      Ako odlukata od stav 1 na ovoj ~len ne 

se donese vo utvrdeniot rok, Odluka za 

raspi{uvawe na izbor na ~lenovi na Sovetot za 

formirawe i izbor na izbira~ki odbori, 

donesuva  Gradona~alnikot na Op{tinata vo rok 

od 15 (petnaeset) dena. 

~len 153 

      Predlagawe i utvrduvawe na kandidati za 

~lenovi na Sovetot se vr{i na Sobir na  

gra|ani. 

     Za utvrdeni se smetaat kandidati koi 

dobile mnozinstvo, odnosno najgolem broj 

glasovi od prisutnite gra|ani na Sobirot. 

~len 155 

     Postapkata za predlagawe, utvrduvawe i 

izbor na ~lenovi na Sovetot poblisku se 

ureduva so Statutot na oblikot na Mesnata 

Samouprava. 

~len 156 

     Za izbrani ~lenovi na Sovetot se smetaat 

kandidati koi dobile mnozinstvo  odnosno na 

golem broj na glasovi od izbira~ite koi 

glasale. 

~len 157 

     Pretsedatel na Sovetot se izbira od redot 

na ~lenovite na sovetot so mandat od 4 godini. 

     Za pretsedatel na Sovetot e izbran 

kandidatot koj dobil mnozinstvo glasovi od 

vkupniot broj ~lenovi na Sovetot. 

     Dokolku vo prviot krug nikoj od 

kandidatite za pretsedatel ne dobil potreben 

broj na glasovi, se pristapuva kon vtor krug 

na glasawe za dvajcata kandidati koi vo  

prviot krug dobile najgolem broj na glasovi. 

neni 150 

     Punët nga neni 136 dhe 141 të këtij Statuti finansohen nga: 

- mjetet që Komuna  do ti ndajë për format e Vetqeverisjes 

Vendore në përputhshmëri me planet dhe programet për 

zhvillimin e sajë; 

- mjetet  të cilat qytetarët në mënyrë direkte i grumbullojnë; 

- mjetet të cilat i ndajnë  personat juridik dhe fizik; 

- mjetet nga kompenzimi për shërbimet dhe  

- dhuratat dhe mjetet tjera. 

 

 

neni 151 

       Organi i formave të Vetqeverisjes Vendore është Këshilli. 

        Këshillin e  zgjidhin qytetarët  e formës së Vetqeverisjes 

Vendore në tubim të qytetarëve me vota të hapura , përderisa 

tubimi nuk vendos që votimi të jetë i fshehur. 

     Këshilli është i përbërë prej 7 (shatë)  deri më 11 (njimbëdhjet) 

anëtarë. 

     Mandati I anëtarëve të Këshillit zgjat 4 (katër) vjet. 

 

neni 152 

      Vendim për zhpalljen e zgjedhjeve të anëtarëve të Këshillit 

sjell Këshilli nga përbërja e vjetër, më së voni 30 (tridhjet)  ditë 

para skadimit të afatit. 

       Nëse Vendimi  nga paragrafi 1 i këtij neni nuk sillet në afatin 

e caktuar, Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për anëtar të 

Këshillit për formimin dhe zgjedhjen e Këshillit zgjedhor, sjell 

Kryetari i Komunës në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh. 

 

neni 153 

       Propozimi dhe përcaktimin e kandidatëve për anëtar të 

Këshillit bëhet në tubimin e qytetarëve. 

      Të përcaktuar llogariten kandidatët  që kanë marrë shumicën 

gjegjësisht numirn më të madh të votave nga qytetarët present të 

tubimit. 

neni 155 

       Procedura për propozim, përcaktim dhe zgjedhje të anëtarëve 

të Këshillit përsëafërmi rregullohet me Statutin si formë e 

Vetqeverisjes Vendore. 

neni 156 

        Për anëtarë të zgjedhur të Këshillit llogariten kandidatët që 

kanë fituar shimicën e votave të zgjedhësve që kanë votuar. 

 

neni 157 

        Kryetari i Këshillit zgjidhet nga rradha e antarëve të Këshillit 

me mandate 4 vjeçar. 

       Për Kryetar të këshillit është i zgjedhur kandidati i cili ka 

marrë shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të 

Këshillit. 

      Përderisa në rrethin e parë asnjëri nga kandidatët nuk e ka 

fituar numrin e duhur të votave, vazhdohet  në rrethin e dytë të 

votimit për dy kandidatët të cilët në rrethin e parë kanë fituar 

shumicën e votave. 

       Për kryetar është zgjedhur anëtari i Këshillit i cili në rrethin e 

dytë të votimit ka fituar më shumë vota. 

       Deri në zgjedhjen e Kryetarit Këshillin e thëret dhe me të 

udhëheq anëtari më i vjetër i Këshillit. 



    Za Pretsedatel e izbran ~len na Sovetot 

koj vo vtoriot krug na glasawe dobil  pove}e 

glasovi. 

    Do izborot na Pretsedatel, Sovetot go 

svikuva i so nego rakovodi najstariot ~len  na 

Sovetot. 



~len 158 

      Pretsedatelot na Sovetot gi svikuva i 

rakovidi so Sednicite na Sovetot, se gri`i za 

organizacija i rabota na sovetot, i gi 

potpi{uva propisite koi gi donel  Sovetot i vo 

rok od tri dena od denot na nivnoto donesuvawe 

gi dostavuva do Gradona~alnikot za objavuvawe. 

~len 159 

      Sovetot donesuva Statut so koj se 

ureduva rabotata na oblikot na Mesnata 

Samouprava, kako i Programa za rabota. 

~len 160 

      Gradona~alnikot na Op{tinata, so Re{enie 

mo`e da delegira vr{ewe na opredelena rabota 

od neposreden interes i sekojdnevno zna~ewe za 

`ivotot i rabotata  na `itelite, na 

Pretsedatelot na Sovetot na oblikot na Mesnata 

Samouprava. 

      Sredstvata potrebni za izvr{uvawe na 

rabotite, od stavot 1 od ovoj ~len se 

utvrduvaat vo Re{enieto za delegirawe na 

nadle`nosta. 

      So Re{enie se opredeluva organot i 

na~inot na vr{ewe na nadzor nad  izvr{uvaweto 

na rabotite od stavot 1 na ovoj ~len . 

~len 161 

      Op{tinskata administracija gi vr{i 

stru~nite, administrativno-tehni~ki i 

smetkovodstveno finansiskite raboti na organot 

na oblikot na Mesnata Samouprava. 

      Kontrola nad tro{eweto na sredstvata {to 

}e  bidat preneseni za izvr{uvawe na 

delegiranite nadle`nosti vr{i op{tinskata 

administracija. 

IH. NA^IN I POSTAPKA ZA UTVRDUVAWE I UPOTREBA 

NA GRBOT I ZNAMETO NA OP[TINATA 

 

~len 162 

       Grbot i znameto na Op{tinata se 

utvrduvaat so Odluka na Sovetot. 

      Za utvrduvawe na grbot i znameto na 

Op{tinata raspi{uva konkurs i obrazuva 

Komisija. 

 

~len 163 

        Komisijata od pristignatite trudovi po 

objaveniot konkurs utvrduva predlog za grb. 

Odnosno zname na Op{tinata i go dostavuva do 

Sovetot na Op{tinata na usvojuvawe. 

~len 164 

      Sovetot so mnozinstvo glasovi od 

vkupniot broj na ~lenovi na Sovetot odlu~uva 

po  predlogot na komisijata. 

      Odlukata na Sovetot za utvrduvawe na 

grb. Odnosno zname na Op{tinata e sostaven del 

na Statutot na Op{tinata. 

~len 165 

      Grbot na Op{tinata se upotrebuva vo 

sostav na pe~atot na Op{tinata. 

      Grbot na Op{tinata mo`e da se upotrebuva 

i na oficijalni pokani, ~estitki i na sli~ni 

akti {to gi koristat Sovetot i 

Gradona~alnikot. 

neni 158 

       Kryetari i Këshillit e thëret dhe udhëheq me seancat e 

Këshillit, kujdeset për organizimin e punës së Këshillit, i 

nënshkruan aktet të cilat i sjell Këshillit në afat prej tre ditësh nga 

dita e sjelljes i dorzon deri te Kryetari i Komunës për shpallje. 

 

neni 159 

        Këshilli sjell  Statut  me të cilën rregullohet forma e 

Vetqeverisjes Vendore si dhe Programi për punë. 

 

neni 160 

         Kryetari i Komunës me Aktvendim mund të delegoj kryerjen 

e punëve të caktuara me interest ë drejtpërsëdrejt me rëndësi për 

jetën e përditshme dhe punën e banorëve, Kryetarit të Këshillit të 

formës të Vetqeverisjes Vendore. 

       

        Mjetet e duhura për kryerjen e punëve, nga paragrafi 1 i këtij 

neni rrregullohen me Aktvendim për kompetencën e deleguar. 

 

        Me Aktvendim përcaktohet organi dhe mënyra e kryerjes së 

mbikqyrjes mbi kryerjen e punëve nga paragrafi 1 i këtij neni. 

 

neni 161 

      Administrata e Komunës i kryen punët profesionale, 

administrativo tekniko dhe finansiare llogaritore të organit të 

formës së Vetëqeverisjes Vendore. 

    Kontroli mbi harxhimin e mjeteve që do të barten për  

realizimin e kompetencave të deleguara e bën administra e 

Komunës. 

 

IX. MËNYRA DHE PROCEDURA PËR PËRCAKTIMIN E 

PËRDORIMIT TË STEMËS DHE FLAMURIT TË 

KOMUNËS 

neni 162 

        Stema  dhe flamuri i Komunës përcaktohen me Vendim të 

Këshillit. 

        Për përcaktimin e stemës dhe flamurit të Komunës, Këshilli i 

Komunës shpall konkurs dhe formon Komision. 

 

neni 163 

       Komisioni nga punët e arritura pas shpalljes së konkursit 

përcakton propozim për stemë gjegjësisht flamur të Komunës dhe 

ia dorzon Këshillit të Komunës për aprovim. 

 

neni 164 

      Këshilli me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i 

anëtarëve të Këshillit vendos pas propozimit të Komisionit. 

       Vendimi i Këshillit për përcaktimin e stemës dhe flamurit të 

Komunës është pjesë përbërëse e Statutit të Komunës. 

 

neni 165 

       Stema e Komunës përdoret në përbërje të vulës së Komunës. 

       Stema e Komunës mund të përdoret edhe në ftesa oficiale, 

urime dhe akte të ngjajshme  të cilat i shfrytëzonë Këshilli dhe 

Kryetari I Komunës. 

 

 

neni 166 

      Këshilli mund tu lejoj përdorimin e stemës së Komunës edhe 

personave fizik dhe juridik nëse vlerëson se është në interes të  

Komunës. 



 

~len 166 

      Sovetot mo`e da odobri upotreba na grbot 

na Op{tinata na fizi~ki i pravni lica, ako 

oceni deka e vo interes na Op{tinata. 



~len 167 

        Znameto na Op{tinata se istaknuva na 

zgradata na Op{tinata i na vidni mesta vo 

Op{tinata. 

        Znameto na Op{tinata mo`e da se 

istaknuva i pri me|unarodni sredbi, natprevari 

i drugi sobiri na koi u~estvuva ili I 

prezentira Op{tinata. 

 

~len 168 

        Grbot i znameto na Op{tinata ne smeat 

da se upotrebuvaat ako se o{teteni ili so 

svojot izgled se nepodobni za upotreba. 

H. ZA[TITA NA PRAVATA NA OP[TINATA 

~len 169 

       Inicijativa za ocena na ustavnosta na 

zakonite i ustavnosta i zakonitosta na op{tite 

akti na Ministerstvata i drugi organi na 

dr`avnata uprava  so koi se  naru{uva 

ustavnata polo`ba i pravata na Op{tinata 

utvrdeni so Ustavot i Zakonite, mo`e da 

podnesat Sovetot, odnosno Gradona~alnikot do 

Ustavniot  Sud na Republika Makedonija. 

~len 170 

     Gradona~alnikot na Op{tinata ima pravo da 

bara sudska za{tita pred nadle`nite sudovi 

koga na Op{tinata i se popre~uva  vr{ewe na 

dadenite nadle`nosti so Ustav i  Zakon, so 

akti i aktivnosti na organite na dr`avnata 

uprava  i na Vladata na Republika Makedonija. 

HI. NA^IN NA IZVR[UVA^E NA OBVRSKITE NA 

OP[TINATA OD OBLASTA NA ODBRANATA VO VOENA 

SOSTOJBA 

~len 171 

     Na~in na izvr{uvawe na obvrskite na 

Op{tinata od oblasta na odbranata vo voena 

sostojba, se ureduva so Pravilnik za na~inot 

na izvr{uvawe na obvrskite na Op{tinata od 

oblasta na odbranata vo voena sostojba, koj go 

donesuva Sovetot na Op{tinata. 

 

HII. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI  

 

~len 172 

     Aktite za organizacija i rabota i akti za 

sistematizacija na rabotnite mesta }e se 

donesat vo zakonski predviden rok. 

~len 173 

    So denot na vleguvawe vo sila na ovoj 

Statut prestanuva da va`i Statutot na Op{tina 

Saraj (Slu`ben Glasnik na Op{tian Saraj br. 

14/2006). 

~len 174 

     Ovoj Statut vleguva vo sila osmiot den od 

denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben Glasnik na 

Op{tina Saraj,,. 

 

Statutarna-Pravna Komisija 

Pretsedatel  

 

Besmira [abani 

neni 167 

     Flamuri i Komunës valon  në selinë e Komunës dhe në vendet e 

duhura në Komunë. 

     Flamuri i Komunës mund të vendoset edhe gjatë takimeve 

ndërkombëtare, ndeshjeve dhe tubimeve tjera ku merr pjesë ose 

prezenton Komuna. 

neni 168 

      Stema dhe flamuri i Komunës nuk mund të përdoren nëse janë 

të dëmtuara ose me pamje   të papërshtaçme për përdorim. 

 

 

X. MBROJTJA E TË DREJTAVE TË KOMUNËS 

neni 169 

      Iniciativë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjeve dhe 

kushtetuçmëri dhe ligjshmërinë  e akteve të përgjithshme të 

Ministrive  dhe organeve tjera të administratës shtetërore me të 

cilat cenohet pozita kushtetuese dhe e drejta e Komunës e 

përcaktuar me kushtetutën dhe ligjet mund të dorzoj Këshilli 

gjegjësisht Kryetari i Komunës deri te Gjygji Kushtetues i 

Republikës së Maqedonisë. 

neni 170 

     Kryetari i Komunës ka të drejtë të kërkoj mbrojtje Gjyqsore 

para Gjygjeve kompetente kur Komunës i pengohet në kryerjen e 

kompetencave të caktuara me Kushtetutë dhe Ligj, me akte dhe 

aktivitete të organeve shtetërore dhe Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë. 

XI. MËNYRA E KRYERJES SË OBLIGIMEVE TË 

KOMUNËS NGA FUSHA E MBROJTJES NË KUSHTE 

LUFTE 

neni 171 

      Mënyra e kryerjes së obligimeve të  Komunës  nga fusha e 

mbrojtjes në kushte lufte, rregullohet me Rregulloren për mënyrën 

e kryerjes së obligimeve në Komunë nga fusha e mbrojtjes në 

kushte lufte, të cilat i sjell Këshilli I Komunës. 

 

 

XII. NORMAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 

neni 172 

      Aktet e organizimit të punës dhe aktet e sistematizimit të 

vendeve të punës do të sillen në afatin e caktuar ligjor. 

 

neni 173 

     Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij Statuti shfuqizohet Statuti i 

Komunës së Sarajit  (Fletoren Zyrtare e Komunës së Sarajit nr. 

14/2006). 

neni 174 

      Ky Statut hyjnë në fuqi nga dita e 8 e shpalljes në  ,,Fletoren 

Zyrtare të Komunës së Sarajit”. 

 

Komisioni Statutar-Juridik 

Kryetarë 

 

Besmira Shabani 

 



 

 
 


