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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1199. 

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 13 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Законот на Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Собранието на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 31 мај 2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

1. За претседател на Владата на Република Македонија е избран Зоран Заев. 

 

2. За министри кои ќе раководат со одделни министерства се избрани: 

м-р Радмила Шекеринска Јанковска, за министер кој ќе раководи со Министерството за одбрана, 

Оливер Спасовски, за министер кој ќе раководи со Министерството за внатрешни работи, 

Билен Саљији, за министер кој ќе раководи со Министерството за правда, 

м-р Никола Димитров, за министер кој ќе раководи со Министерството за надворешни работи, 

проф. д-р Драган Тевдовски, за министер кој ќе раководи со Министерството за финансии, 

м-р Крешник Бектеши, за министер кој ќе раководи со Министерството за економија, 

Љупчо Николовски, за министер кој ќе раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-

панство, 

д-р Арбен Таравари, за министер кој ќе раководи со Министерството за здравство, 

проф. д-р Рената Тренеска Дескоска, за министер кој ќе раководи со Министерството за образование и наука, 

Мила Царовска, за министер кој ќе раководи со Министерството за труд и социјална политика, 

Сухејл Фазлиу, за министер кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа, 

м-р Роберт Алаѓозовски, за министер кој ќе раководи со Министерството за култура, 

Дамјан Манчевски, за министер кој ќе раководи со Министерството за информатичко општество и админис-

трација, 

м-р Горан Сугарески, за министер кој ќе раководи со Министерството за транспорт и врски и 

Садула Дураку, за министер кој ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање. 

 

3. За министри без ресор се избрани: 

- проф. д-р Кочо Анѓушев, 

- д-р Бујар Османи, 

- Роберт Поповски, 

- Едмонд Адеми, 

- Хазби Лика, 

- проф. д-р Аднан Ќахил, 

- Самка Ибраимовски, 

- д-р Рамиз Мерко, 

- Зорица Апостолска, 

- проф. д-р Зоран Шапуриќ. 

 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

      Бр. 08-1416/1 Претседател 

  31 мај 2017 година на Собранието на Република 

          Скопје Македонија, 

 м-р Талат Џафери, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

1200. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-
НА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВО-
ДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПО-
ТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА 
ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА 
ИНФЛУЕНЦА  ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПО ПОТЕКЛО ОД ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, 

производи и нуспроизводи од животинско потекло за-
ради заштита од внесување на вирусот на високо пато-
гена авијарна инфлуенца во Република Македонија по 
потекло од Велика Британија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 8/17 и 30/17), во членот 1 ста-
вот 1 се менува и гласи: 

„Со ова решение заради заштита од внесување на 
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-
ранува увозот во Република Македонија на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-
текло кои потекнуваат од регионот Ланкашир Ка-
унти/Lancashire County во Велика Британија.“  

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 

Бр. 02-847/2 
Агенција за храна  
и ветеринарство 

18 мај 2017 година Директор, 
Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 

 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1201. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 40 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 
151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 и 189/16), како 
и член 33 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапу-
вајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија УП1 бр.12-40/17 од 23.5.2017 година на Друш-
твото за производство и трговија МХЕ ТОПОЛКИ 
ДОО Скопје, на седницата одржана на 30.5.2017 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштвото за производство и трговија МХЕ 

ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар 

„Свети Климент Охридски“ бр.30 Скопје, согласно 

член 40 од Законот за енергетика, му се издава ли-

ценца, за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ 

„Врановска“ со реф. бр. 312. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-

ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од мала хидроелектрична центра-

ла лоцирана во општина Чашка. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности дополнително ќе донесе одлука за влегување во 

сила, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе 

достави извештај за извршен технички преглед од над-

зорен инженер со кој овој енергетски објект се става во 

употреба, а на тој начин ќе заврши испитувањето на 

опремата како и пробната работа на оваа мала хидрое-

лектрична централа. 

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-40/17  

30 мај 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

                                                                                                             

Прилог 1 

 

ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за производство и трговија МХЕ ТО-

ПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар „Све-

ти Климент Охридски“ бр.30 Скопје. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ - 290.01.1/17 

 

4. Датум на издавање на лиценцата 

30.5.2017 година 

 

5. Датум на важење на лиценцата 

30.11.2017 година 
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6. Број на деловниот субјект – 6974783 

 

7. Единствен даночен број – 4080014546101 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 

смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 

мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет. 

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Врановска“ 

со реф.бр. 312 на КП бр.70/2 и КП бр.361 за машинска 

зграда и зафати за делови КП бр.529/4, КП бр.525, КП 

бр.527 и КП бр. 682  КО Горно Врановци општина 

Чашка. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца. 

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на носителот 

на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, заштита на работниците, заштита на техничките 

средства и опрема; 

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична 

енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија, правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-

дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-

лука за одобрување на користење на повластена тарифа 

за откупување на целокупната произведена електрич-

ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 

Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 

Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-

куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во системот за дистрибуција 

на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 

моќност и енергија до точката на прием во системот за 

дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 

енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 

електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-

ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

 

13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 

производство на електрична енергија, носителот на ли-

ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 

функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 

енергетика да поднесе План за одржување на произ-

водните капацитети за период од пет години, годишна 

програма за реализација на планот, како и мислење за 

услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 

вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 

особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 

капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-

цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 

 

14. Обврска за информирање 

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 

пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-

трична енергија односно снабдувачот со електрична 

енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
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за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија, сите потребни податоци и информа-

ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-

врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-

ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-

ла за дистрибуција на електрична енергија и Правилата 

за пазар на електрична енергија. 

 

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

16. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации кои при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-

трична енергија. 

 

17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-

изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 

произведената и испорачаната електрична енергија на 

точка на прием во системот за дистрибуција на елек-

трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-

метраење на планираните и непланираните прекини, 

како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 

производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови, 

- применетите сметководствени политики, и 

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 

- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 

хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 

- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-

тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-

ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-

лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 

на услугата. 

 

18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известување за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност производство на електрична енергија. 

 

19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-

несе План за физичка заштита на производните капаци-

тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 

комисија за енергетика. 
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21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

22. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно пропишаниот правилник за снабдување со 

електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пе-

риод. 

 

23. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

Прилог 2 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ Врановска 

со реф.бр 312 

 

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Врановска со реф. бр. 312;  

2. локација на мала хидроелектрична централа на 

дистрибутивната мрежа согласно решение за соглас-

ност за приклучување на електродистрибутивната 

мрежа; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2017 година, 

- година на почеток на работа - 2017 година, 

- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 

4. податоци за турбина: 

- тип, производител и номинални податоци – Пел-

тон хоризонтална; 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст:  818 kW, 

- Номинален проток: 0,9 m3/s, 

- Номинален нето пад: 103,22, 

- Номинална брзина: 750 RPM 

5. Податоци за генератор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 990 kVA, 

- Моќнoст активна: 792 kW, 

- Номинален напон: 0,4 kV, 

- Номинална брзина: 750 RPM 

- Номинален фактор на моќност: 0,8 

 

6. Податоци за трансформатор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 1.500 kVA, 

- Номинален напон: 10(20)/0,4, kV/kV 

__________ 

 

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

1202. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Аеродром, до-

несени од Советот на Општина Аеродром, одржана на 

ден 30.3.2017 година, објавени во („Службен гласник 

на Општина Аеродром“), бр. 5/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши 

надзор над законитоста на прописите донесени од Со-

ветот на Општина Аеродром, објавени во (Службен 

гласник на Општина Аеродром, бр.5/2017 година) кој 

Градоначалникот на Општина Аеродром согласно чле-

нот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги 

достави до овој Инспекторат на ден 5.4.2017 година, 

утврди дека донесените Одлуки од 30.3.2017 година, 

донесени од Советот на Општина Аеродром, објавени 

во Службен гласник на Општина Аеродром, бр.5/2017 

година, не се во согласност со член 35 став 1 од Зако-

нот за локална самоуправа. 
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Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Аерод-

ром е со изминат мандат,односно со оглед на послед-

ните локални избори одржани на 24.3.2013 година нив-

ниот мандат е со времетраене до 24.3.2017година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Аеродром, Одлу-

ките донесени на ден 30.3.2017 година, објавени во 

Службен гласник на Општина Аеродром, со бр.5/2017 

година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за 

локална самоуправа, односно по истекот на законски 

утврдениот мандат на советниците во Општина Аерод-

ром. 
Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од 
Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-
рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, и на web страната на Минис-
тертвото за локална самоуправа во делот на  Државни-
от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Ае-
родром, и Претседателот на Совет на Општина Аерод-
ром. 

 
Бр. 02-637/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 
Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

__________ 

1203. 
Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за 
Државниот инспекторат за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Примената на Одлуките на Општина Гази Баба, до-

несени од Советот на Општина Гази Баба, одржана на 
ден 13.4.2017 година, објавени во („Службен гласник 
на Општина Гази Баба“), бр.04/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         
О б р а з л о ж е н и е 

 
Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-
конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-
ва („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност из-
врши надзор над законитоста на прописите донесени 
од Советот на Општина Гази Баба, објавени во („Служ-
бен Гласник на Општина Гази Баба“, бр.04/2017 го-
дина) кој Градоначалникот на Општина Гази Баба сог-
ласно со член 71, став 1 од Законот за локалната само-
управа ги достави до овој Инспекторат на ден 4.5.2017 
година, утврди дека донесените Одлуки од 13.4.2017 
година, донесени од Советот на Општина Гази Баба, 
објавени во „Службен Гласник на Општина Гази Баба“, 
бр. 4/2017 година, не се во согласност со член 35, став 
1 од Законот за локална самоуправа. 

Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Гази 

Баба е со изминат мандат, односно со оглед на послед-

ните локални избори одржани на 24.3.2013 година, 

нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Гази Баба, Одлу-

ките донесени на ден 13.4.2017 година, објавени во 

„Службен Гласник на Општина Гази Баба“, со 

бр.4/2017 година, се спротивни на член 35, став 1 од 

Законот за локална самоуправа, односно по истекот на 

законски утврдениот мандат на советниците во Општи-

на Гази Баба. 

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, и на web страната на Минис-

терството за локална самоуправа во делот на  Државни-

от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Гази 

Баба, и Претседателот на Совет на Општина Гази Баба. 

 

Бр. 02-638/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

___________ 

1204. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Аеродром, до-

несени од Советот на Општина Аеродром, одржана на 

ден 6.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на 

Општина Аеродром“), бр.07/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши 

надзор над законитоста на прописите донесени од Со-

ветот на Општина Аеродром, објавени во (Службен 

гласник на Општина Аеродром, бр.7/2017 година) кој 

Градоначалникот на Општина Аеродром согласно чле-

нот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги 

достави до овој Инспекторат на ден 21.4.2017 година, 

утврди дека донесените Одлуки од 6.4.2017 година до-

несени од Советот на Општина Аеродром, објавени во 

Службен гласник на Општина Аеродром, бр.7/2017 го-

дина, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот 

за локална самоуправа. 
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Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Аерод-

ром е со изминат мандат,односно со оглед на послед-

ните локални избори одржани на 24.3.2013 година нив-

ниот мандат е со времетраене до 24.3.2017година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Аеродром, Одлу-

ките донесени на ден 6.4.2017 година, објавени во 

Службен гласник на Општина Аеродром, со бр.7/2017 

година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за 

локална самоуправа, односно по истекот на законски 

утврдениот мандат на советниците во Општина Аерод-

ром. 
Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од 
Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-
рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, и на web страната на Минис-
терството за локална самоуправа во делот на  Државни-
от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Ае-
родром, и Претседателот на Совет на Општина Аерод-
ром. 

 
Бр. 02-639/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 
Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

__________ 

1205. 
Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за 
Државниот инспекторат за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Примената на Одлуките на Општина Аеродром, до-

несени од Советот на Општина Аеродром, одржана на 
ден 11.4.2017 година, објавени во („Службен гласник 
на Општина Аеродром“), бр.8/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         
О б р а з л о ж е н и е 

 
Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-
конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-
ва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши 
надзор над законитоста на прописите донесени од Со-
ветот на Општина Аеродром, објавени во (Службен 
гласник на Општина Аеродром, бр.8/2017 година) кој 
Градоначалникот на Општина Аеродром согласно чле-
нот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги 
достави до овој Инспекторат на ден 21.4.2017 година, 
утврди дека донесените Одлуки од 11.4.2017 година 
донесени од Советот на Општина Аеродром, објавени 
во Службен гласник на Општина Аеродром, бр.8/2017 
година, не се во согласност со член 35 став 1 од Зако-
нот за локална самоуправа. 

Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Аерод-

ром е со изминат мандат,односно со оглед на послед-

ните локални избори одржани на 24.3.2013 година нив-

ниот мандат е со времетраене до 24.3.2017година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Аеродром, Одлу-

ките донесени на ден 11.4.2017 година, објавени во 

Службен гласник на Општина Аеродром, со бр.8/2017 

година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за 

локална самоуправа, односно по истекот на законски 

утврдениот мандат на советниците во Општина Аерод-

ром. 

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 
Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, и на web страната на Минис-
терството за локална самоуправа во делот на  Државни-
от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Ае-
родром, и Претседателот на Совет на Општина Аерод-
ром. 

 
Бр. 02-640/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 
Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

__________ 

1206. 
Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за 
Државниот инспекторат за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Примената на Одлуките на Општина Битола, доне-

сени од Советот на Општина Битола, одржана на ден 
12.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на 
Општина Битола“), бр.04/2017, СЕ ЗАПИРА. 

        
О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност из-

врши надзор над законитоста на прописите донесени 

од Советот на Општина Битола, објавени во („Службен 

Гласник на Општина Битола“, бр.04/2017 година) кој 

Градоначалникот на Општина Битола  согласно членот 

71, став 1 од Законот за локалната самоуправа ги дос-

тави до овој Инспекторат на ден 4.5.2017 година, ут-

врди дека донесените Одлуки  од 12.4.2017 година, до-

несени од Советот на Општина Битола, објавени во 

„Службен Гласник на Општина Битола“, бр. 04/2017 

година, не се во согласност со член 35, став 1 од Зако-

нот за локална самоуправа. 
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Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Битола 

е со изминат мандат, односно со оглед на последните 

локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот 

мандат е со времетраење до 24.3.2017 година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Битола, Одлуките 

донесени на ден 12.4.2017 година, објавени во „Служ-

бен Гласник на Општина Битола“, со бр.04/2017 го-

дина, се спротивни на член 35, став 1 од Законот за ло-

кална самоуправа, односно по истекот на законски ут-

врдениот мандат на советниците во Општина Битола.  

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, и на web страната на Минис-

терството за локална самоуправа во делот на  Државни-

от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Бито-

ла , и Претседателот на Совет на Општина Битола. 

 

Бр. 02-641/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

___________ 

1207. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Чаир, донесе-

ни од Советот на Општина Чаир, одржана на ден 

5.5.2017 година, објавени во („Службен гласник на Оп-

штина Чаир“), бр.06/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши 

надзор над законитоста на прописите донесени од Со-

ветот на Општина Чаир, објавени во („Службен Глас-

ник на Општина Чаир“ бр.06/2017 година) кој Градона-

чалникот на Општина Чаир согласно член 71, став 1 од 

Законот за локалната самоуправа ги достави до овој 

Инспекторат на ден 12.5.2017 година, утврди дека до-

несените Одлуки од 5.5.2017 година, донесени од Со-

ветот на Општина Чаир, објавени во „Службен Глас-

ник на Општина Чаир“, бр. 06/2017 година, не се во 

согласност со член 35, став 1 од Законот за локална са-

моуправа. 

Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи Советот на Општина Чаир е 

со изминат мандат, односно со оглед на последните ло-

кални избори одржани на 24.3.2013 година, нивниот 

мандат е со времетраење до 24.3.2017 година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Чаир, Одлуките 

донесени на ден 5.5.2017 година, објавени во „Службен 

Гласник на Општина Чаир“, со бр.06/2017 година, се 

спротивни на член 35, став 1 од Законот за локална са-

моуправа, односно по истекот на законски утврдениот 

мандат на советниците во Општина Чаир.  

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, и на web страната на Минис-

терството за локална самоуправа во делот на  Државни-

от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Чаир, 

и Претседателот на Совет на Општина Чаир. 

 

Бр. 02-642/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

___________ 

1208. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Чаир, донесе-

ни од Советот на Општина Чаир, одржана на ден 

11.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на 

Општина Чаир“), бр.04/2017, СЕ ЗАПИРА. 

 

O б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност из-

врши надзор над законитоста на прописите донесени 

од Советот на Општина Чаир, објавени во („Службен 

Гласник на Општина Чаир“ бр.04/2017 година), кој 

Градоначалникот на Општина Чаир согласно со член 

71, став 1 од Законот за локалната самоуправа ги дос-

тави до овој Инспекторат на ден 26.4.2017 година, ут-

врди дека донесените Одлуки од 11.4.2017 година, до-

несени од Советот на Општина Чаир, објавени во 

„Службен Гласник на Општина Чаир“ бр. 04/2017 го-

дина, не се во согласност со член 35, став 1 од Законот 

за локална самоуправа. 



 Стр. 10 - Бр. 65                                                                                             1 јуни 2017 
 

 

Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Чаир е 

со изминат мандат,односно со оглед на последните ло-

кални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот 

мандат е со времетраење до 24.3.2017 година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Чаир, Одлуките 

донесени на ден 11.4.2017 година, објавени во „Служ-

бен Гласник на Општина Чаир“, со бр.04/2017 година, 

се спротивни на член 35, став 1 од Законот за локална 

самоуправа, односно по истекот на законски утврдени-

от мандат на советниците во Општина Чаир. 

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, и на web страната на Минис-

терството за локална самоуправа во делот на  Државни-

от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Чаир, 

и Претседателот на Совет на Општина Чаир. 

 

Бр. 02-643/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

___________ 

1209. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Карпош, доне-

сени од Советот на Општина Карпош, одржана на ден 

4.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Оп-

штина Карпош“), бр.06/2017, СЕ ЗАПИРА. 

       

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност из-

врши надзор над законитоста на прописите донесени 

од Советот на Општина Карпош, објавени во („Служ-

бен Гласник на Општина Карпош“ бр.06/2017 година) 

кој Градоначалникот на Општина Карпош согласно со 

член 71, став 1 од Законот за локалната самоуправа ги 

достави до овој Инспекторат на ден 19.4.2017 година, 

утврди дека донесените Одлуки од 4.4.2017 донесени 

од Советот на Општина Карпош, објавени во „Службен 

Гласник на Општина Карпош“, бр. 6/2017 година, не се 

во согласност со член 35, став 1 од Законот за локална 

самоуправа. 

Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи Советот на Општина Карпош 

е со изминат мандат, односно со оглед на последните 

локални избори одржани на 24.3.2013 година, нивниот 

мандат е со времетраење до 24.3.2017 година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Карпош, Одлуки-

те донесени на ден 4.4.2017 година, објавени во „Служ-

бен Гласник на Општина Карпош“, со бр.6/2017 го-

дина, се спротивни на член 35, став 1 од Законот за ло-

кална самоуправа, односно по истекот на законски ут-

врдениот мандат на советниците во Општина Карпош. 

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, и на web страната на Минис-

терството за локална самоуправа во делот на  Државни-

от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Кар-

пош, и Претседателот на Совет на Општина Карпош. 

 

Бр. 02-644/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

___________ 

1210. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Советот на Град Скопје, 

донесени од Советот на Град Скопје, на седницата од-

ржана на ден 12.04.2017 година, објавени во („Службен 

гласник на Град Скопје“), бр. 04/2017, СЕ ЗАПИРА. 

   

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши 

надзор над законитоста на прописите донесени од Со-

ветот на Град Скопје, објавени во („Службен Гласник 

на Град Скопје“ бр.04/2017 година) кој Градоначални-

кот на Град Скопје согласно со член 71, став 1 од Зако-

нот за локалната самоуправа ги достави до овој Ин-

спекторат на ден 15.5.2017 година, утврди дека донесе-

ните Одлуки од 12.4.2017 година, донесени од Советот 

на Град Скопје, објавени во „Службен Гласник на Град 

Скопје“, бр.4/2017 година, не се во согласност со член 

35, став 1 од Законот за локална самоуправа. 
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Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Град Скопје е со 

изминат мандат,односно со оглед на последните локал-

ни избори одржани на 24.3.2013 година нивниот ман-

дат е со времетраење до 24.3.2017 година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Град Скопје, Одлуките до-

несени на ден 12.4.2017 година, објавени во „Службен 

Гласник на Град Скопје“, со бр. 4/2017 година, се спро-

тивни на член 35, став 1 од Законот за локална самоуп-

рава, односно по истекот на законски утврдениот ман-

дат на советниците во Општина Аеродром. 

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, и на web страната на Минис-

терството за локална самоуправа во делот на  Државни-

от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Град Скопје, и 

Претседателот на Совет на Град Скопје. 

 

Бр. 02-645/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

___________ 

1211. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Кичево, доне-

сени од Советот на Општина Кичево, одржана на ден 

06.04.2017 година, објавени во („Службен гласник на 

Општина Кичево“), бр.04/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност из-

врши надзор над законитоста на прописите донесени 

од Советот на Општина Кичево, објавени во („Службен 

Гласник на Општина Кичево“, бр.04/2017 година), кој 

Градоначалникот на Општина Кичево согласно член 

71, став 1 од Законот за локалната самоуправа ги дос-

тави до овој Инспекторат на ден 8.5.2017 година, ут-

врди дека донесените Одлуки од 6.4.2017 година, доне-

сени од Советот на Општина Кичево, објавени во 

„Службен Гласник на Општина Кичево“, бр. 05/2017 

година, не се во согласност со член 35, став 1 од Зако-

нот за локална самоуправа. 

Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Кичево 

е со изминат мандат,односно со оглед на последните 

локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот 

мандат е со времетраење до 24.3.2017 година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Кичево, Одлуки-

те донесени на ден 6.4.2017 година, објавени во „Служ-

бен Гласник на Општина Кичево“, со бр.05/2017 го-

дина, се спротивни на член 35, став 1 од Законот за ло-

кална самоуправа, односно по истекот на законски ут-

врдениот мандат на советниците во Општина Кичево. 

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, и на web страната на Минис-

терството за локална самоуправа во делот на  Државни-

от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Ки-

чево, и Претседателот на Совет на Општина Кичево. 

 

Бр. 02-646/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

___________ 

1212. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Велес, донесе-

ни од Советот на Општина Велес, одржана на ден 

3.5.2017 година, објавени во („Службен гласник на Оп-

штина Велес“), бр.06/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши 

надзор над законитоста на прописите донесени од Со-

ветот на Општина Велес, објавени во („Службен глас-

ник на Општина Велес“ бр.06/2017 година) кој Градо-

началникот на Општина Велес согласно членот 71 став 

1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до 

овој Инспекторат на ден 15.5.2017 година, утврди дека 

донесените Одлуки од 3.5.2017 година, донесени од 

Советот на Општина Велес, објавени во Службен глас-

ник на Општина Велес, бр. 06/2017 година, не се во 

согласност со член 35 став 1 од Законот за локална са-

моуправа. 
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Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Велес е 

со изминат мандат,односно со оглед на последните ло-

кални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот 

мандат е со времетраене до 24.3.2017година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Велес, Одлуките 

донесени на ден 3.5.2017 година, објавени во Службен 

гласник на Општина Велес, со бр.06/2017 година, се 

спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална са-

моуправа, односно по истекот на законски утврдениот 

мандат на советниците во Општина Велес. 

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во Службен весник на Ре-

публика Македонија, и на web страната на Министер-

ството за локална самоуправа во делот на  Државниот 

инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Велес 

и Претседателот на Совет на Општина Велес. 

 

Бр. 02-647/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

__________ 

1213. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Охрид, доне-

сени од Советот на Општина Охрид, одржана на ден 

27.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на 

Општина Охрид“), бр.5/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност из-

врши надзор над законитоста на прописите донесени 

од Советот на Општина Охрид, објавени во (Службен 

гласник на Општина Охрид, бр.5/2017 година) кој Гра-

доначалникот на Општина Охрид согласно членот 71 

став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави 

до овој Инспекторат на ден 10.5.2017 година, утврди 

дека донесените Одлуки од 27.4.2017 година, донесени 

од Советот на Општина Охрид, објавени во Службен 

гласник на Општина Охрид, бр. 5/2017 година, не се во 

согласност со член 35 став 1 од Законот за локална са-

моуправа. 

Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Охрид 

е со изминат мандат,односно со оглед на последните 

локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот 

мандат е со времетраене до 24.3.2017година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Охрид, Одлуките 

донесени на ден 27.4.2017 година, објавени во Служ-

бен гласник на Општина Охрид, со бр.5/2017 година, се 

спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална са-

моуправа, односно по истекот на законски утврдениот 

мандат на советниците во Општина Охрид. 

 Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, и на web страната на Минис-

терството за локална самоуправа во делот на  Државни-

от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина 

Охрид, и Претседателот на Совет на Општина Охрид. 

 

Бр. 02-648//1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

__________ 

1214. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14) го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Велес, донесе-

ни од Советот на Општина Велес, одржана на ден 

13.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на 

Општина Велес“), бр.05/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши 

надзор над законитоста на прописите донесени од Со-

ветот на Општина Велес, објавени во („Службен глас-

ник на Општина Велес“ бр.05/2017 година) кој Градо-

началникот на Општина Велес согласно членот 71 став 

1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до 

овој Инспекторат на ден 24.4.2017 година, утврди дека 

донесените Одлуки од 13.4.2017 година, донесени од 

Советот на Општина Велес, објавени во Службен Глас-

ник на Општина Велес, бр. 05/2017 година, не се во 

согласност со член 35 став 1 од Законот за локална са-

моуправа. 
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Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Велес е 

со изминат мандат,односно со оглед на последните ло-

кални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот 

мандат е со времетраене до 24.3.2017година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Велес, Одлуките 

донесени на ден 13.4.2017 година, објавени во Служ-

бен Гласник на Општина Велес, со бр.05/2017 година, 

се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална 

самоуправа, односно по истекот на законски утврдени-

от мандат на советниците во Општина Велес. 

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во Службен весник на Ре-

публика Македонија, и на web страната на Министер-

ството за локална самоуправа во делот на  Државниот 

инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Велес 

и Претседателот на Совет на Општина Велес. 

 

Бр. 02-649/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

__________ 

1215. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Велес, донесе-

ни од Советот на Општина Велес, одржана на ден 

28.3.2017 година, објавени во („Службен гласник на 

Општина Велес“), бр.04/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши 

надзор над законитоста на прописите донесени од Со-

ветот на Општина Велес, објавени во („Службен глас-

ник на Општина Велес“ бр.04/2017 година) кој Градо-

началникот на Општина Велес согласно членот 71 став 

1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до 

овој Инспекторат на ден 5.4.2017 година, утврди дека 

донесените Одлуки од 28.3.2017 година, донесени од 

Советот на Општина Велес, објавени во Службен Глас-

ник на Општина Велес, бр. 04/2017 година, не се во 

согласност со член 35 став 1 од Законот за локална са-

моуправа. 

Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Велес е 

со изминат мандат,односно со оглед на последните ло-

кални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот 

мандат е со времетраене до 24.3.2017 година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Велес, Одлуките 

донесени на ден 28.3.2017 година, објавени во Служ-

бен Гласник на Општина Велес, со бр.04/2017 година, 

се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална 

самоуправа, односно по истекот на законски утврдени-

от мандат на советниците во Општина Велес. 

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во Службен весник на Ре-

публика Македонија, и на web страната на Министер-

ството за локална самоуправа во делот на  Државниот 

инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Велес 

и Претседателот на Совет на Општина Велес. 

 

Бр. 02-650/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

__________ 

1216. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Прилеп, доне-

сени од Советот на Општина Прилеп, одржана на ден 

13.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на 

Општина Прилеп“), бр.4/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност из-

врши надзор над законитоста на прописите донесени 

од Советот на Општина Прилеп, објавени во (Службен 

гласник на Општина Прилеп, бр.4/2017 година) кој 

Градоначалникот на Општина Прилеп согласно членот 

71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги дос-

тави до овој Инспекторат на ден 26.4.2017 година, ут-

врди дека донесените Одлуки од 13.4.2017 година, до-

несени од Советот на Општина Прилеп, објавени во 

Службен гласник на Општина Прилеп, бр. 4/2017 го-

дина, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот 

за локална самоуправа. 
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Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Прилеп 

е со изминат мандат,односно со оглед на последните 

локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот 

мандат е со времетраене до 24.3.2017година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Прилеп, Одлуки-

те донесени на ден 13.4.2017 година, објавени во Служ-

бен гласник на Општина Прилеп, со бр.4/2017 година, 

се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална 

самоуправа, односно по истекот на законски утврдени-

от мандат на советниците во Општина Прилеп. 

 Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, и на web страната на Минис-

терството за локална самоуправа во делот на  Државни-

от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина При-

леп, и Претседателот на Совет на Општина Прилеп. 

 

Бр. 02-651/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

__________ 

1217. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Гевгелија, до-

несени од Советот на Општина Гевгелија, одржана на 

ден 6.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на 

Општина Гевгелија“), бр.05/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност из-

врши надзор над законитоста на прописите донесени 

од Советот на Општина Гевгелија, објавени во („Служ-

бен Гласник на Општина Гевгелија“ бр.05/2017 година) 

кој Градоначалникот на Општина Гевгелија согласно 

со член 71, став 1 од Законот за локалната самоуправа 

ги достави до овој Инспекторат на ден 19.4.2017 го-

дина, утврди дека донесените Одлуки од 6.4.2017 го-

дина, донесени од Советот на Општина Гевгелија , об-

јавени во „Службен Гласник на Општина Гевгелија“, 

бр. 05/2017 година, не се во согласност со член 35, став 

1 од Законот за локална самоуправа. 

Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Гевге-

лија е со изминат мандат,односно со оглед на послед-

ните локални избори одржани на 24.3.2013 година нив-

ниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Гевгелија, Одлу-

ките донесени на ден 6.4.2017 година, објавени во 

„Службен Гласник на Општина Гевгелија“, со 

бр.05/2017 година, се спротивни на член 35, став 1 од 

Законот за локална самоуправа, односно по истекот на 

законски утврдениот мандат на советниците во Општи-

на Гевгелија . 

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, и на web страната на Минис-

терството за локална самоуправа во делот на  Државни-

от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Гевге-

лија Велес, и Претседателот на Совет на Општина Гев-

гелија. 

 

Бр. 02-652/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

___________ 

1218. 
Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за 
Државниот инспекторат за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Примената на Одлуките на Општина Тетово, доне-

сени од Советот на Општина Тетово, одржана на ден 
6.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Оп-
штина Тетово“), бр.51/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         
О б р а з л о ж е н и е 

 
Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-
конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-
ва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши 
надзор над законитоста на прописите донесени од Со-
ветот на Општина Тетово, објавени во („Службен глас-
ник на Општина Тетово“ бр.51/2017 година) кој Градо-
началникот на Општина Тетово согласно членот 71 
став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави 
до овој Инспекторат на ден 24.4.2017 година, утврди 
дека донесените Одлуки од 6.4.2017 година, донесени 
од Советот на Општина Тетово, објавени во Службен 
гласник на Општина Тетово, бр. 51/2017 година, не се 
во согласност со член 35 став 1 од Законот за локална 
самоуправа. 
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Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Тетово 

е со изминат мандат,односно со оглед на последните 

локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот 

мандат е со времетраене до 24.3.2017година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Тетово, Одлуките 

донесени на ден 6.4.2017 година, објавени во Службен 

Гласник на Општина Тетово, со бр.51/2017 година, се 

спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална са-

моуправа, односно по истекот на законски утврдениот 

мандат на советниците во Општина Тетово. 

 Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, и на web страната на Минис-

терството за локална самоуправа во делот на  Државни-

от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Те-

тово, и Претседателот на Совет на Општина Тетово. 

 

Бр. 02-662/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

__________ 

1219. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Тетово, доне-

сени од Советот на Општина Тетово, одржана на ден 

10.5.2017 година, објавени во („Службен гласник на 

Општина Тетово“), бр.52/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност из-

врши надзор над законитоста на прописите донесени 

од Советот на Општина Тетово, објавени во (Службен 

гласник на Општина Тетово, бр.52/2017 година) кој 

Градоначалникот на Општина Тетово согласно членот 

71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги дос-

тави до овој Инспекторат на ден 17.5.2017 година, ут-

врди дека донесените Одлуки од 10.5.2017 година, до-

несени од Советот на Општина Тетово, објавени во 

Службен гласник на Општина Тетово, бр. 52/2017 го-

дина, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот 

за локална самоуправа. 

Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Тетово 

е со изминат мандат,односно со оглед на последните 

локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот 

мандат е со времетраене до 24.3.2017година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Тетово, Одлуките 

донесени на ден 10.5.2017 година, објавени во Служ-

бен гласник на Општина Тетово, со бр.52/2017 година, 

се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална 

самоуправа, односно по истекот на законски утврдени-

от мандат на советниците во Општина Тетово. 

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за 

локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од 

Законот за државниот инспекторат за локална самоуп-

рава одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, и на web страната на Минис-

терството за локална самоуправа во делот на  Државни-

от инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Те-

тово, и Претседателот на Совет на Општина Тетово. 

 

Бр. 02-663/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 

__________ 

1220. 

Директорот на Државниот инспекторат за локална 

самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

Државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуките на Општина Куманово, до-

несени од Советот на Општина Куманово, одржана на 

ден 19.4.2017 година, објавени во („Службен гласник 

на Општина Куманово“), бр.07/2017, СЕ ЗАПИРА. 

         

О б р а з л о ж е н и е 

 

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во 

понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на За-

конот за Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши 

надзор над законитоста на прописите донесени од Со-

ветот на Општина Куманово, објавени во („Службен 

Гласник на Општина Куманово“ бр.07/2017 година) кој 

Градоначалникот на Општина Куманово согласно чле-

нот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги 

достави до овој Инспекторат на ден 27.4.2017 година, 

утврди дека донесените Одлуки од 19.4.2017 година, 

донесени од Советот на Општина Куманово, објавени 

во Службен Гласник на Општина Куманово бр. 7/2017 

година, не се во согласност со член 35 став 1 од Зако-

нот за локална самоуправа. 
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Имено, мандатот на членовите на Советот на еди-

ниците на локалната самоуправа е со времетраење од 

четири години што значи  Советот на Општина Кума-

ново е со изминат мандат,односно со оглед на послед-

ните локални избори одржани на 24.3.2013 година нив-

ниот мандат е со времетраене до 24.3.2017година. 

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот 

неспорно е дека Советот на Општина Куманово, Одлу-

ките донесени на ден 19.4.2017 година, објавени во 

Службен гласник на Општина Куманово, со бр.07/2017 

година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за 

локална самоуправа, односно по истекот на законски 

утврдениот мандат на советниците во Општина  Кума-

ново. 

 Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за ло-

кална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Зако-

нот за државниот инспекторат за локална самоуправа 

одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Ова Решение ќе се објави во Службен весник на Ре-

публика Македонија, и на web страната на Министер-

ството за локална самоуправа во делот на  Државниот 

инспекторат за локална самоуправа. 

Доставено до: Градоначалникот на Општина Кума-

ново и Претседателот на Совет на Општина Куманово. 

 

Бр. 02-664/1  

19 мај 2017 година в.д. Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  

 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 Цената на овој број е 90 денари.     
 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

