
 

 

 

 
И З Ј А В А 

за прифаќање на кандидатура за градоначалник од редовите на  
Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија 

 
 
 Врз основа на одредбите од Статутот на Социјалдемократскиот сојуз на 
Македонија како и Правилникот за постапката, начинот и критериумите за утврдување 
на кандидати за членови на советите на општините и советот на град Скопје и за 
градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје за локалните избори 
2021 година, на ден ________________  јас _______________________________________ 
            (целосно наведено име и презиме) 

дата на раѓање __________________________ со постојано место на живеење 
_______________________________________________ Изјавувам дека: 
                (адреса од лична карта) 
                                                                       

 Се согласувам со кандидатурата за градоначалник од редовите на 
Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за општина/градот Скопје ________________ 
за локалните избори 2021 година. 
 Во согласност со горенаведеното Изјавувам дека: 
 - Во извршувањето на општествената функцијата, ќе бидам, отворен, непосреден 
и достапен, објективно и навремено ќе ја информирам јавностa за одлуките и 
постапките поврзани со извршувањето на својата функција и ќе се залагам во целост да 
ја оправдам дадената доверба од граѓаните. 
 - Во вршењето на својата функција, нема да ја злоупотребувам својата положба 
за да остварам лична корист, корист за своето семејство, или за било кое друго лице. 
Ќе работам транспарентно и одговорно и преку својот личен пример ќе давам 
континуиран придонес во борбата против сите облици на незаконито работење на сите 
нивоа. 
 - Својата функција ќе ја извршувам согласно Уставот и законите на Република 
Северна Македонија, раководејќи се исклучиво од интересите на сите граѓани во 
општината/градот Скопје. 
 - Ќе се борам и спротиставувам на сите облици на полова, родова, расна, 
етничка, верска, политичка, културна или било каква друга дискриминација, 
почитувајќи ги различностите и правата на другите преку вреднување на принципите и 
вредностите едно општество за сите граѓани.  
 -  Се обврзувам за целовреметраење на општествената функција во континуитет 
за спроведување и реализација на проект/проекти за постојана комуникација со 
граѓаните (од аспект на прием на предлози и преставки се до нивно решавање и 
известување за истите). 
 
___________________________ 
(место и датум на потпишување) 
  
         КАНДИДАТ  
       _______________________________ 
                         (име и презиме) 
 
       _______________________________ 
                                                                    (своерачен потпис) 


