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 Врз основа на член 51 од Закон за Локална самоуправа ( Сл.Весник на РМ бр.5/02)  и 

согласно одредбите од Статутот на Општина Кратово,Градоначалникот на ден 03.05.2018 

година го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се запира објавувањето на Одлуката за ставање вон сила на Одлуката за 

давање согласност на Измената на Годишниот план за вработување на Општина  

Кратово за 2018 година, донесена на тринаесеттата Седница на Советот на 

Општина Кратово одржана на 25.04.2018 година. 

2. Ова Решение стапува во  сила  со денот на објавувањето. 

 

                                                        Образложение 

 

 На тринаесеттата Седница на Советот на Општина Кратово одржана на 

25.04.2018 година која беше најавена и закажана како итна Седница, беше 

разгледана Одлуката за ставање вон сила на Одлуката за давање согласност на 

Измената на Годишниот план за вработување на Општина Кратово за 2018 

година, која е предложена од страна на Советничка група од седум советници. 

 Советот предложената Одлука експресно без образложение ја изгласа и 

донесе со мнозинство гласови. 

 

 Како прво Решението за свикување на Седницата е контрадикторно, 

конфузно,  содржи недостатоци и како такво е неиздржано, петитумот на 

Решението се повикува на одредби од Законот за Локална самоуправа, Статут и 

Деловникот на Општина Кратово кои се однесуваат на свикување и одржување 

на редовна Седница. 

 Членот 39 став 1 и 2 од Законот за Локална самоуправа се однесува на 

начинот, потребата и роковите за свикување на редовна Седница. 

 Одредбата од Статутот наведена како основ за свикување на Седницата ( 

член 25) се однесува исто така на начинот на одржување на редовна седница. 

 По однос на цитираните  одредби од Деловникот на Советот на Општина 

Кратово појаснуваме дека повторно се однесуваат на свикување и одржување 

на редовна Седница каде поканата за седница на Совет им се доставува на сите 

членови на Совет дајдоцна седум дена од денот определен за одржување на 

Седницата а во нашиот спорен случај поканата е доставена во рок кој е 

пократок од еден ден од денот на одржување на Седницата. 

 Наспроти ваквата ситуација која е фактичка состојба во случајот со 

тринаесеттата седница, Решението за свикување на истата и Одлуката за 

ставање вон сила, постојат одредби во Законот за Локална самоуправа,Статутот 

и Деловникот на општина Кратово за свикување на итна / вонредна седница и 

можност за донесување на Одлука по итна постапка но тие во конкретниот 



случај не се наведени ниту пак е постапувано по нив, бидејки условите за такво 

нешто не се исполнети. 

 Имено постои член 40 од Законот за Локалната самоуправа каде е 

уреден начинот на свикување на итна/ вонредна седница каке во став 4 е 

наведено дека пред започнување на Седницата задолжително се гласа за 

оправданоста на причините за свикување на таквата седница но во конкретниот 

случај не беше утврдена оправданост за итна седница односно како причина 

паушално и неосновано се наведе едно штуро образложение дека кога на 

претходниот Совет се носела одлуката немало доволно координација и 

советниците немале доволно податоци за финансиските трошоци- импликации 

кои ке се предизвикаат со одлуката која е донесена, кое нешто е неточно и 

контрадикторно бидејки Одлуката за давање согласност на Измена на 

Годишниот план за вработување во Општина Кратово за 2018 година како 

предлог заедно со финансиската пресметка со која се предвидени и обезбедени 

средства за потенцијалните вработувања, беше дадена благовремено седум 

дена пред Седницата и беше донесена со мнозинство гласови на претходната 

редовна седница од  12.04.2018 година од истиот состав на Советот. 

 Значи небулозно е без основана причина и без аргументи да се стави вон 

сила Одлука која е донесена законски  со запазена процедура на уредно 

одржана седница од истиот состав на Советот. 

 Исто така согласно член 173 од Деловникот на Општина Кратово, Одлука 

може да се донесе и по итна постапка на редовна или  вонредна седница на 

Совет, меѓутоа по итна постапка може да се донесе само Одлука со која се 

уредуваат такви прашања за чие уредување постои вистинска и неодложна 

потреба и ако одложувањето на тие причини би имало поголеми штетни 

последици кое нешто вопшто не е така во случајот. 

Со оглед на сето погоре изнесено, очигледно е дека и начинот ( 

Решението ) за свикување на Седницата и самата Одлука е во спротивност со 

Законот за Локална самоуправа, Статутот и Деловникот на Општина Кратово, 

поради што донесувам Решение како во диспозитивот.  

 

Бр.08-811/1                                                                  Градоначалник 

03.05.2018 година                                                  на општина Кратово 

Кратово                                                                 Д-р Љупчо Бојаџиев, с.р. 

                                                                                                                                                               


