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ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение е дозволена жалба до Државна комисија за одлучување во втор
степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. Жалбата не го одлага извршувањето
на решението.
Бр. 02-822/1
22 септември 2017 година
в.д. Директор,
Скопје
Агим Муртезанов, с.р.
2714.
Државниот инспекторат за локална самоуправа –
Скопје, врз основа на член 23 став 1 од Законот за
државниот инспекторат за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“)
бр.158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Примената на Одлуката за распишување на референдум на локално ниво (Одлука бр.09-1620/1 од 31.8.2017
година), донесена од Советот на Општина Кочани, објавена во („Службен гласник на Општина Кочани“)
бр.08/2017, СЕ ЗАПИРА.
Образложение
Државниот инспекторат за локална самоуправа –
Скопје, врз основа на член 23 став 2 од Законот за
државниот инспекторат за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“)
бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени
од Советот на oпштина Кочани објавени во („Службен
гласник на Општина Кочани“) бр.08/2017, кои Градоначалникот на Општина Кочани согласно членот 71 став
1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до
овој Орган на 19-09-2017 година, и утврди дека Одлуката за распишување на референдум на локално ниво,
(Одлука бр.09-1620/1 од 31.8.2017 година, донесена од
Советот на општина Кочани, не е во согласност со членовите 20, 21, 22, 25 и 28 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“) бр.05/02.
Од фактите утврдени при извршениот вонреден
инспекциски надзор на ден 20.09.2017 година, на законитоста на одлуката и над постапката на донесувањето
(според член 5 став 2 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа) на Одлуката бр.091620/1, и другите активности преземени од страна на
инспекторот, кој го составил Записникот со арх.бр.08347/1, како и по добивање на бараната дополнителна документација, од претставникот на општина Кочани, е
констатирано дека гореспоменатата одредба не е во согласност со член 22 став (1), точките 1-13 став (2) и
став (3) од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“) бр.05/02, бидејќи во истиот член не им

е дадено надлежност на членовите на Советите на општините и општините во градот Скопје за да носат одлуки за населување и интеграција на мигранти на територија на општина Кочани, бидејќи таа надлежност е
на органите од централната власт.
Запрената одлука не е законита, бидејќи Советот
на општина Кочани, ја донел Одлуката за распишување
на референдум на локално ниво, без исполнување на
законските одредби од член 9, како и без претходно
обезбедени финансиски средства за организирање на
референдум, во согласност со член 62 став (1) и став
(2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на
РМ“) бр.81/05.
Со оглед на тоа дека Советот на општина Кочани,
со запрената Одлука за организирање на референдум
на локално ниво во општина Кочани, (Одлука бр.091620/1 од 31.08.2017 година, донесена од Советот на
општина Кочани, кое со закон не е пропишано, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на
член 23 став 2 од Законот за Државниот инспекторат за
локална самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“) бр.158/10, 187/13 и 43/14. Одлучи како
во диспозитивот.
Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија“) и на web страната на МЛС во
делот на ДИЛС.
Доставено до: Градоначалникот на општина Кочани
и Претседателот на Совет на општина Кочани.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение е дозволена жалба до Државна комисија за одлучување во втор
степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. Жалбата не го одлага извршувањето
на решението.
Бр. 02-817/1
22 септември 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Агим Муртезанов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2715.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството
за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец август
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2017 година, во однос на месец јули 2017 година, е повисока за 0,4 %.
2. Правото на пораст на платите за месец август
2017 година, во однос на месец јули 2017 година, за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата
на платите во Република Македонија, изнесува 0,2%.

Министер,
Мила Царовска, с.р.

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
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: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

