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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) член 30 став 1 точка 3 и член 31 став 2 од Статутот на
општина Пласница, Градоначалникот на општина Пласница го донесе следниот:
2015

2015

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Изјава дека општина Пласница ќе ги исполни следните услови
1. Се прогласува, Изјава дека општина Пласница ќе ги исполни следните услови,
бр.08-84/3, донесена од Советот на општина Пласница на ден 04.02.2022
година.
2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 09-95/1
07.02.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 62 став 1 од Законот за
локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ‘‘бр.5/2002) а во врска со член 17 Деловникот за работа
на Советот на општина Пласница (,,Службен гласник на општина Пласница,, бр. 02/2006 и
03/2019 година),, Советот на општина Пласница на седницата одржана на 04.02.2022 година,
дава:
ИЗЈАВА
дека општина Пласница ќе ги исполни следните услови

1. Со оваа Изјава, Советот на општина Пласница, изјавува дека општина Пласница ќе ги
исполни условите пропишани од ЕИБ, за проектот „Фекална канализација во н.м
Пласница“ – општина Пласница , со тех. Бр 127/18 од Ноември 2018 година,
изработен од страна на Перкан Проект – ДООЕЛ Прилеп.
2. Со оваа Изјава, Советот на општина Пласница се обврзува дека ќе ги исполни
пропишаните процедури и услови за наведениот проект од точка 1 од оваа Извајва се
до целосна реализација на инвестицијата.
3. Овој Акт/Изјава ќе има обврзувачко дејство од денот на донесувањето на истиот, се
до завршување на горенаведениот проект/инестиција.
4. Оваа Изјава велгува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се објави
во Службен гласник на Општина Пласница.

Број 08-84/3
04.02.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) член 30 став 1 точка 3 и член 31 став 2 од Статутот на
општина Пласница, Градоначалникот на општина Пласница го донесе следниот:
2015

З А К Л У Ч О К

2015

За прогласување на Одлука за за усвојување на Полугодишен извештај за учебната
2021/2022 година на ООУ „Мустафа Кемал – Ататурк „ с.Пласница
1. Се прогласува, Одлука за за усвојување на Полугодишен извештај за учебната
2021/2022 година на ООУ „Мустафа Кемал – Ататурк „ с.Пласница, бр.08-84/4,
донесена од Советот на општина Пласница на ден 04.02.2022 година.
2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 09-95/2
07.02.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) член 17 од Статутот на општина Пласница (Службен
гласник на општина Пласница бр.02/06 год) како и член 147 од Деловникот за работа
на Советот на општина Пласница (Службен гласник на општина Пласница бр.02/06
год), Советот на општина Пласница, на 4-тата седница која се одржа на ден 04.02.2022
година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за усвојување на Полугодишен извештај за учебната 2021/2022 година на ООУ
„Мустафа Кемал – Ататурк „ с.Пласница
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Полугодишниот извештај за учебната 2021/2022
година на ООУ „Мустафа Кемал- Ататурк “ с. Пласница бр 03-07/1 од 17.01.2022
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во
„Службен гласник на општина Пласница„.
Број 08-84/4
04.02.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) член 30 став 1 точка 3 и член 31 став 2 од Статутот на
општина Пласница, Градоначалникот на општина Пласница го донесе следниот:
2015

2015

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за за усвојување на Полугодишен извештај за учебната
2021/2022 година на ООУ „ Јунус Емре“ с.Лисичани
1. Се прогласува, Одлука за за усвојување на Полугодишен извештај за учебната
2021/2022 година на ООУ „ Јунус Емре“ с.Лисичани, бр.08-84/5, донесена од
Советот на општина Пласница на ден 04.02.2022 година.

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 09-95/3
07.02.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) член 17 од Статутот на општина Пласница (Службен
гласник на општина Пласница бр.02/06 год) како и член 147 од Деловникот за работа
на Советот на општина Пласница (Службен гласник на општина Пласница бр.02/06
год), Советот на општина Пласница, на 4-тата седница која се одржа на ден 04.02.2022
година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за усвојување на Полугодишен извештај за учебната 2021/2022 година на ООУ „
Јунус Емре „ с.Лисичани
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Полугодишниот извештај за учебната 2021/2022
година на ООУ „Јунус Емре “ с. Лисичани бр 02-11/2 од 26.01.2022
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во
„Службен гласник на општина Пласница„.
Број 08-84/5
04.02.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) член 30 став 1 точка 3 и член 31 став 2 од Статутот на
општина Пласница, Градоначалникот на општина Пласница го донесе следниот:
2015

2015

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита на
населението од заразни болести на подрачјето на општина Пласница за 2022 година
1. Се прогласува, Програма за спроведување на општи мерки за заштита на
населението од заразни болести на подрачјето на општина Пласница за 2022
година, бр.08-84/6, донесена од Советот на општина Пласница на ден
04.02.2022 година.
2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.

Број 09-95/4
07.02.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр.05/02), член 14 став 2 од Законот за Заштита на населението од заразни болести
(Сл.весник на РМ бр.66/2004, 139/08, 99/09, 86/11, 149/14, 150/15, 37/16 и 257/20 година), член
17 од Статутот на Општина Пласница (Сл.Гласник на Општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019
година), како и согласно Стручното мислење добиено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Прилеп
бр.03-72/1 од 26.01.2022 година, Советот на Општина Пласница на 4-тата седница одржана на
04.02.2022 година, ја донесе следната:
ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА ЗА 2022 ГОДИНА
1.ВОВЕД
Општина Пласница врз основа на Законот за заштита на населението од заразни
болести и Стручното мислење за спроведување на превентивна дезинсекција и дератизација со
цел спречување и сузбивање на вектор преносливите заболувања на населението на Општина
Пласница, добиено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Прилеп во 2022 година ќе ги превземе
општите мерки за заштита на населението од заразни болести на нејзината територија, односно
ќе изврши превентивна дезинсекција и дератизација.
Превентивната дезинсекција претставува планирана, систематска и долгорочна мерка
за намалување на популацијата на штетни инсекти до праг на биолошка толеранција, како и
спречување на растот, развојот и размножувањето на инсектите кои претставуваат вектори на
голем број заразни болести, делуваат вознемирувачко, но исто така предизвикуваат и
алергиски реакции.
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Превентивната дератизација претставува низа на мерки и активности кои се превземаат
со цел уништување на глодарите со користење на хемиски средства, односно родентицидни
мамци.
2015

2015

2.ЦЕЛ
Целта на оваа програма е планирање, организирање и спроведување на општите мерки,
односно, превентивна дезинсекција и дератизација, за заштита на населението од заразни
болести на територијата на општина Пласница.
3.ПРЕВЕНТИВНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА
Целта на превентивната дезинсекција е редуцирање на густината на популацијата на
штетни инсекти до праг на биолошка толеранција на територијата на Општина Пласница,
зголемување на степенот на здравствена заштита на луѓето и животните, како и одржување на
стабилна хигиенско-епидемиолошка состојба на ова подрачје.
3.1. Сузбивање на комарци и нивните развојни облици
Спроведувањето на дезинсекцијата е комплексен процес кој се спроведува со примена
на механички, физички, биолошки и хемиски методи и средства кои се еколошки прифатливи и
на начин кој оневозможува да се доведе во опасност здравјето на населението и животните
како и на корисните инсекти.
Општина Пласница во соработка со Центарот за јавно здравје – Прилеп, сузбивањето
на комарците ќе го спроведува на четири нивоа при што постојано ќе се води грижа за
зачувувањето на биолошката различност на одредено подрачје.
-Санациони мерки имаат за цел и се темелат на намалување или отстранување на
условите за раст и размножување на комарците. Тоа значи затрупување на мочуришта и блата,
обезбедување на проточност на водата, правилна диспозиција на цврстиот отпад, редовно
косење на зелените површини и други хигиено технички мерки.
Рок: во текот на годината
Извршител: ЕЛС
-Здравствена едукација на населението- од страна на Центарот за јавно здравје има
за цел редовно информирање на населението за вектор преносливите заразни заболувања
(преку учество на локална телевизија, радио, весници), изработка на информативно едукативни
летоци, брошури и флаери, како и непосредна комуникација на терен со месното население за
подигање на степенот на индивидуалната можност на населението за самозаштита и
отстранување на леглата на комарци.
Рок: во текот на годината
Извршител: ЦЈЗ Прилеп
-Биолошки мерки за сузбивање на комарците- имаат за цел зачувување на
животната средина и биолошката разновидност. Ефикасни резултати се постигнуваат (онаму
каде што е можно) со користење на предатори на ларвите на комарецот како што е малата
риба Gambusia holbrooki најчесто во езера. Во сузбивањето на комарците голема улога има и
примената на биоцидни производи како што е Bacilusthurigiensisvar israelensis во форма на
течност, прашак или гранули.
-Хемиски мерки за сузбивање
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А) Примена на регулатори на растот кои ги има во форма на гранули кои се користат за
чисти води и не се штетни за останатите видови на животни.
Б) Ларвицидни инсектициди кои имаат за цел да го нарушат развојниот стадиум на
2015 комарецот т.е делуваат на ларвената форма, при што спречуваат развивање на зрели адултни
комарци. Постојат ларвицидни инсектициди во форма на течност, гранули,прав а во однос на
2015 апликацијата можат да се распрскуват или рачноо расфрлаат во водените површини.
Ларвицидните инсектициди имаат исклучително висок ефект. Апликацијата е многу полесна и
не го нарушуваат биодиверзитетот. За да може да се користи одреден ларвициден инсектицид
потребно е за истиот да има дозвола од Министерството за здравство.
Ц) Адултицидна дезинсекција- може да се спроведува како резидуално прскање во
затворени објекти или како ладно/топло замаглување од земја при третман на поголеми
површини. Претставува сложена акција која бара голема внимателноство однос на дозирањето
на средството како и личната заштита на изведувачите и месното население. Има далеку помал
ефект од ларвицидната дезинсекција. Инсектицидот задолжително треба да има дозвола за
употреба од Министерството за здравство.
3.2. Динамика и начин на спроведување на активностите
За да се постигне значаен ефект при спроведување на дезинсекцијата неопходно е
постојано и континуирано следење на состојбата на теренот, при што треба да се земат во
предвид сите биолошки, хидрометеоролошки и еколошки карактеристики на површините каде
што ќе се спроведуваат третирањата. Потребно е на територијата на Општина Пласница да се
спроведат два вида на третирање и тоа:
Евидентирање (мапирање)
територијата која ја покрива.

на сите стоечки води, бари, канали, речни корита на

Рок- Јануари-Март
Извршител- ЕЛС и ЦЗЈ
Ларвицидна дезинсекција која ќе се изведува од месец Април па се до месец
Септември, според претходна динамика во зависност од степенот на инфестираност на
комарци. Проценката и увидите ќе бидат извршени од стручната служба при Центарот за јавно
здравје – Прилеп.
Средство за ларвицидна дезинсекција – ќе се користи ларвицид во форма на гранули
или течност на база на – s-methoprene.
Техника на изведување-рачно расфрлање и распрскување со УЛВ метода на места со
стоечки води.
Површина за третирање-ќе се третираат површини и места каде има застојни води и
површини кои ќе бидат договорени согласно финансиската конструкција и тековниот
оперативен план договорен помеѓу ЕЛС и изведувачот на дезинсекцијата.
Адултицидната дезинсекција ќе се спроведува во неколку наврати утврдени во
стручното мислење дадено од ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп.
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Средство за адултицидна дезинсекција-ќе се користи инсектицид Aqua Q-othrine sc
25 со активна супстанца deltamethrin 20 gr/lit.
Техника на изведување-третирањата се спроведуваат со апарат за УЛВ ладно
2015 замаглување.
2015

Површини за третирања ќе бидат утврдени во тендерската документација.
4.ПРЕВЕНТИВНА ДЕРАТИЗАЦИЈА
-Претставува низа на мерки и активности кои се превземаат со цел уништување на
глодарите со користење на хемиски средства т.е.родентицидни мамци.Глодарите покрај тоа
што предизвикуваат огромни материјални штети во стопанството и домаќинствата имаат
големо јавно здравствено значење затоа што претставуваат резервоар извор на заразни болести.
-ЦЕЛ
-редуцуирање на густината на популацијата на глодари во подрачјето на ЕЛС Пласница
и нејзино доведување во степен на биолошка толеранција.
-зголемување на степенот на здравствена заштита на луѓето и животните чии вектори
на пренесување се глодарите.
-одржување на стабилна хигиено-епидемиолошка состојба на подрачјето.
Предмет на превентивна систематска дератизација е комплетниот канализационен
систем на со посебен акцент на објекти од јавен интерес, како што се училиштата,
амбулантата и други јавни објекти, како и диви депонии и водотеци.
Динамика на спроведување на активностите:
Дератизацијата се спроведува во два наврати и тоа:
Пролетна дератизација во месец Април и
Есенска дератизација во месец Септември.
5.ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Општината ќе настојува средствата за спроведување на превентивните мерки
предвидени со оваа Програма да ги обезбеди дел од буџетот на општината и од други
институции.
6. Оваа програма стапува во сила веднаш по донесувањето од страна на Советот на
општина Пласница.

Број 08-84/6
04.02.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) член 30 став 1 точка 3 и член 31 став 2 од Статутот на
општина Пласница, Градоначалникот на општина Пласница го донесе следниот:
2015

З А К Л У Ч О К

2015

За прогласување на Одлука за усвојување на вкупен финансиски извештај со
спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакациската сметка за
изборна кампања од денот на отворањето на трансакциската сметка до денот на
затворањето на трансакциската сметка, за период од 10.09.2021 до 23.12.2021 година

1. Се прогласува, Одлука за усвојување на вкупен финансиски извештај со
спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакациската
сметка за изборна кампања од денот на отворањето на трансакциската сметка
до денот на затворањето на трансакциската сметка, за период од 10.09.2021 до
23.12.2021 година, бр.08-84/7, донесена од Советот на општина Пласница на
ден 04.02.2022 година.

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 09-95/5
07.02.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ бр.5/2002 година.), член 17 од Статутот на општина Пласница
(,,Службен гласник на општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019 година), а по
доставениот вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за
приходите и расходите на трансакациската сметка за изборна кампања од денот на
отворањето на трансакциската сметка до денот на затворањето на трансакциската
сметка, за период од 10.09.2021 до 23.12.2021 година, од СДСМ со арх. бр 08-57/1 од
20.01.2022 година, Советот на општина Пласница на 4-тата седницата одржана на ден
04.02.2022 година донесе:

ОДЛУКА
За усвојување на вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за
приходите и расходите на трансакациската сметка за изборна кампања од денот
на отворањето на трансакциската сметка до денот на затворањето на
трансакциската сметка, за период од 10.09.2021 до 23.12.2021 година
Член 1
Со оваа одлука се усвојува вкупен финансиски извештај со спецификација на
трошоците за приходите и расходите на трансакациската сметка за изборна кампања од
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денот на отворањето на трансакциската сметка до денот на затворањето на
трансакциската сметка, за период од 10.09.2021 до 23.12.2021 година, со бр. 08-57/1 од
20.01.2022 година.
2015

Член 2
2015

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Пласница„.

Број 08-84/7
04.02.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) член 30 став 1 точка 3 и член 31 став 2 од Статутот на
општина Пласница, Градоначалникот на општина Пласница го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за усвојување на вкупен извештај со спецификација на
трошоците за приходите и расходите на трансакациската сметка за изборна кампања
од денот на отворањето на трансакциската сметка до денот на затворањето на
трансакциската сметка за локални избори за 2021 година

1. Се прогласува, Одлука за усвојување на вкупен извештај со спецификација на
трошоците за приходите и расходите на трансакациската сметка за изборна
кампања од денот на отворањето на трансакциската сметка до денот на
затворањето на трансакциската сметка за локални избори за 2021 година,
бр.08-84/8, донесена од Советот на општина Пласница на ден 04.02.2022
година.

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 09-95/6
07.02.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски
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2015

2015

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ бр.5/2002 година.), член 17 од Статутот на општина Пласница
(,,Службен гласник на општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019 година), а по
доставениот вкупен извештај со спецификација на трошоците за приходите и
расходите на трансакациската сметка за изборна кампања од денот на отворањето на
трансакциската сметка до денот на затворањето на трансакциската сметка за локални
избори за 2021 година, од ДУИ со арх. бр 08-57/1 од 20.01.2022 година, Советот на
општина Пласница на 4-тата седницата одржана на ден 04.02.2022 година донесе:

ОДЛУКА
За усвојување на вкупен извештај со спецификација на трошоците за приходите и
расходите на трансакациската сметка за изборна кампања од денот на отворањето
на трансакциската сметка до денот на затворањето на трансакциската сметка за
локални избори за 2021 година
Член 1
Со оваа одлука се усвојува вкупен извештај со спецификација на трошоците за
приходите и расходите на трансакациската сметка за изборна кампања од денот на
отворањето на трансакциската сметка до денот на затворањето на трансакциската
сметка за локални избори за 2021 година, со бр. 08-92/1 од 03.02.2022 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Пласница„.
Број 08-84/8
04.02.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) член 30 став 1 точка 3 и член 31 став 2 од Статутот на
општина Пласница, Градоначалникот на општина Пласница го донесе следниот:
2015

2015

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за формирање на Комисија за утврдување на пазарна
вредност
1. Се прогласува, Одлука за формирање на Комисија за утврдување на пазарна
вредност, бр.08-84/9, донесена од Советот на општина Пласница на ден
04.02.2022 година.
2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 09-95/7
07.02.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа(,,Службен весник на РМ бр.5/2002 година), член 38 и 39 од Статутот на
општина Пласница, (,,Службен гласник на општина Пласница,, бр. 02/2006 и 03/2019
година), Советот на општина Пласница на 4-тата седница одржана на ден 04.02.2022
година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност
Член 1
Со оваа Одлука се формира Комисија за утврдување на пазарна вредност во
општина Пласница, и бројот на членовите на комисијата.
Член 2
Комисијата е составена од претседател и 2 (двајца) членови и тоа:
1. Ермин Салифоски- претседател
2. Џемаил Асаноски- член и
3. Амел Рамески - член
Член 3
Комисијата за утврдување на пазарната вредност има за задача да ја утврдува
пазарната вредност на недвижниот имот кој ќе биде основица за утврдување на
висината на даноците на имот.
При својата работа комисијата ќе ја употребува Методологијата за утврдување
на пазарната вредност на недвижен имот донесена од страна на Владата на Република
Северна Македонија.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во
,,Службен гласник на општина Пласница,,
2015

2015

Број 08-84/9
04.02.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески

Врз основа на член 50 став 16 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) и член 30 став 15 од Статутот на општина Пласница, Градоначалник на
општина Пласница го донесе следниот:
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решение за именување на ВД Директор на ЈП ,,Комуналец‘‘
Пласница
1. Се прогласува Решението за именување на ВД Директор на ЈП ,,Комуналец‘‘
Пласница, бр.09-58/6 донесено од Градоначалникот на општина Пласница на
ден 02.02.2022 година.

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Пласница.
Број 09-95/8
07.02.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на
РМ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 275/19 година) и член 50 став 1 точка 16 од Законот за
локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ‘‘ бр.5/2002), Градоначалникот на општина
Пласница го донесе следното:

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВД ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛЕЦ“ ПЛАСНИЦА

Член 1
За ВД Директор на Јавното претпријатие „КОМУНАЛЕЦ“ Пласница, општина
Пласница се именува лицето Шемоски Селаудин од с.Пласница-општина Пласница, со
ЕМБГ 0506966444003 и л.к. бр. А1173174 издадена од МВР Македонски Брод на ден
23.12.2011 година, државјанство-Република Северна Македонија.
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2015

Член 2
В.Д Директорот се именува за период од шест месеци, односно се додека не
биде избран Директор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“
с.Пласница, општина Пласница, врз основа на Јавен конкурс за избор на директор по
постапка согласно закон.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во
Службен гласник на општина Пласница.

Број 09-58/6
02.02.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски
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