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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
За прогласување на Одлука за утврдување на приоритет на проект

1. Се прогласува, Одлука за утврдување на приоритет на проект, бр.08-221/3,
донесена од Советот на општина Пласница на ден 18.04.2022 година.

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 09-259/1
19.04.2022 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) член 17 став 1 точка 3 од Статутот на Општина
Пласница (Сл.Гласник на Општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019 година) Советот на
Општина Пласница на 7-та седницата одржана на ден 18.04.2022 година, ја донесе
следнава:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проект
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Пласница ГО ОДОБРУВА како приоритетен
за реализација следниот проект:
-

ОСНОВЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПНИ УЛИЦИ
ДЕЛ ОД ПР5 и ДЕЛ од ПР8 во н.м. Преглово (тех бр. 11/21).

Член 2
Овој проект ќe биде составен дел од Програма за изградба, реконструкција,
санација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови на
територијата на општина Пласница по сите населени места за 2022 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Пласница.
Број 08-221/3
18.04.2022 година

Совет на општина Пласница
Претседател
3
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Пласница

2015

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:

2015

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување на приоритет на проект

1. Се прогласува, Одлука за утврдување на приоритет на проект, бр.08-221/4,
донесена од Советот на општина Пласница на ден 18.04.2022 година.

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 09-259/2
19.04.2022 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) член 17 став 1 точка 3 од Статутот на Општина
Пласница (Сл.Гласник на Општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019 година) Советот на
Општина Пласница на 7-та седницата одржана на ден 18.04.2022 година, ја донесе
следнава:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проект
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Пласница ГО ОДОБРУВА како приоритетен
за реализација следниот проект:
-

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА - Изградба на
Пристапни улици, во н.м Пласница- Општина Пласница (тех бр. 07/22)

Член 2
Овој проект ќe биде составен дел од Програма за изградба, реконструкција,
санација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови на
територијата на општина Пласница по сите населени места за 2022 година.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Пласница.
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Број 08-221/4
18.04.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески

2015

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 утврдување на приоритет на проект

1. Се прогласува, Одлука за утврдување на приоритет на проект, бр.08-221/5,
донесена од Советот на општина Пласница на ден 18.04.2022 година.

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 09-259/3
19.04.2022 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) член 17 став 1 точка 3 од Статутот на Општина
Пласница (Сл.Гласник на Општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019 година) Советот на
Општина Пласница на 7-та седницата одржана на ден 18.04.2022 година, ја донесе
следнава:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проект
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Пласница ГО ОДОБРУВА како приоритетен
за реализација следниот проект:
- ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА- Реконструкција
на улици и краци, во н.м Пласница- Општина Пласница (тех бр. 04/22)
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Член 2
Овој проект ќe биде составен дел од Програма за изградба, реконструкција,
санација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови на
територијата на општина Пласница по сите населени места за 2022 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Пласница.
Број 08-221/5
18.04.2022 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 утврдување на приоритет на проект

1. Се прогласува, Одлука за утврдување на приоритет на проект, бр.08-221/6,
донесена од Советот на општина Пласница на ден 18.04.2022 година.

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.

Број 09-259/4
19.04.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) член 17 став 1 точка 3 од Статутот на Општина
Пласница (Сл.Гласник на Општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019 година) Советот на
Општина Пласница на 7-та седницата одржана на ден 18.04.2022 година, ја донесе
следнава:

2015

ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проект
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Пласница ГО ОДОБРУВА како приоритетен
за реализација следниот проект:
- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА во н.м Лисичани (тех бр. 29-16)
Член 2
Овој проект е составен дел од Програмата за изградба, реконструкција,
санација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови на
територијата на општина Пласница по сите населени места за 2022 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Пласница.
Број 08-221/6
18.04.2022 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 утврдување на приоритет на проект

1. Се прогласува, Одлука за утврдување на приоритет на проект, бр.08-221/7,
донесена од Советот на општина Пласница на ден 18.04.2022 година.

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
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Број 09-259/5
19.04.2022 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) член 17 став 1 точка 3 од Статутот на Општина
Пласница (Сл.Гласник на Општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019 година) Советот на
Општина Пласница на 7-та седницата одржана на ден 18.04.2022 година, ја донесе
следнава:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проект
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Пласница ГО ОДОБРУВА како приоритетен
за реализација следниот проект:
- Реконструкција на фасада и кров, во ООУ “Јунус Емре” – с. Лисичани,
Oпштина Пласница. (тех бр. 05-08/21).
Член 2
Овој проект ќе биде составен дел од Програмата за изградба, реконструкција,
санација, одржување и заштита на други објекти на територијата на општина Пласница
по сите населени места за 2022 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Пласница.

Број 08-221/7
18.04.2022 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:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување на приоритет на проект

1. Се прогласува, Одлука за утврдување на приоритет на проект, бр.08-221/8,
донесена од Советот на општина Пласница на ден 18.04.2022 година.

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.

Број 09-259/6
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 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.
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Член 2
2015

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

2015

Број 08-84/8
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 организацијата, делокругот и начинот на извршување
на работните задачи на општинската администрација на општина Пласница

1. Се прогласува, Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување
на работните задачи на општинската администрација на општина Пласница,
бр.08-221/9, донесена од Советот на општина Пласница на ден 18.04.2022
година.

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 09-259/7
19.04.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски
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Врз основа на член 57 став 4 од Законот на локална самоуправа (Сл.Весник на
РМ БР.5/2002), член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.весник
2015
на РМ бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18, 143/19 и 14/20) и член 17
од Статутот на општина Пласница (,,Службен гласник на општина Пласница” бр.02/06 и
2015
03/2019), Советот на општина Пласница на седницата одржана на ден 18.04.2022
година донесе:
О Д Л У К А
за организацијата, делокругот и начинот на извршување на работните задачи на
општинската администрација на општина Пласница
I. Основни одредби
Член 1
Со оваа одлука се утврдува внатрешната организација, делокругот и начинот
на извршување на задачите на општинската администрација на општина Пласница,
видовите на организациските единици, условите за нивното образување и ракување
со нив.
Член 2
Општинската администрација на oпштина Пласница во понатамошниот текст:
(општинска администрација) ги извршува работите од надлежност на органите на
општината, односно Советот и Градоначалникот на Општината.
Член 3
Општинската администрација ги врши следните работи:
1. Ги подготвува актите за Советот и Градоначалникот;
2. Ги подготвува седниците на Советот, како и седниците на неговите
постојани и повремени комисии;
3. Врши стручни работи за Советот и за Градоначалникот;
4. Го организира и спроведува финансискотот работење на општината;
5. Ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши
анализа на состојбата и дава иницијатива и предлози за нивно решавање;
6. Доставува информации и податоци во врска со активностите на општината
на барање на надлежните органи или врз основа на закон;
7. Ракува со документи на општината и ги чува се до нивното уништување,
односно предавање во Државниот архив на Република Македонија; и
8. Врши и други работи што ќе ги определи Советот и Градоначалникот.
II.Видови организациските единици на општинската администрација
Член 4
За извршување на функциите на органите на општината, во
администрација како организациони облици се образуваат одделенија.

општинската
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Согласно начелото за приспособливост на организациските облици кон надлежноста на
органите и кон потребите на граѓаните, општинската администрација ќе се организира
во сектори кога за тоа ќе бидат создадени услови.
Член 5
2015
Одделение се образува заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани
подрачја од надлежност на органите на oпштината, како и заради непосредно
2015 координирање и контрола на работите во извршување на една од следните работи:
нормативно правни, управување со човечки ресурси, стручно аналитички, управни,
управно надзорни, информативно-документациони, информативно-комуникациски,
стручно-оперативни,
материјално-финансиски,
инвестициони,
информатичкотехнолошки, стручно-административни и други работи.
Член 6
Општинската администрација на општина Пласница се организира во следните
одделенија:
1. Одделение за правни, општи работи и јавни дејности
2. Одделение за финансиски прашања
3. Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и
локален економски развој
4. Одделението за управување со човечки ресурси.
5. Одделение за инспекциски надзор
Член 7
Дел од надлежностите во делот на внатрешна ревизија, дел од инспекциски
работи и од други области за кои општината нема доволно човечки ресурси ќе се
извршуваат со Договор за меѓуопштинска соработка со друга општина.
Член 8
Со оглед на тоа дека просечениот годишен буџет/финансиски план на
општина Пласница во последните три години го надминува износот од 50 милиони
денари, внатрешната ревизија задолжитлно треба да се организира согласно член 30
став (2) од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола (Сл. Весник на РМ
бр.90/09, 188/13, 192/2015 и 147/2017 год).
Член 9
Согласно член 5, став 4 од Законот за пожарникарството („Сл.Весник на
РМ“ бр.67/04, 81/07, 55/2013, 158/14, 193/15,39/16 и 152/2019
година) Територијална противпожарна единица (ТППЕ)
на Општина Македонски
Брод ќе ја покрива и Општина Пласница.
III. Делокруг и начин на извршување на работите
Член 10
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Одделението за правни, општи работи и јавни дејности ги врши работите што
се однесуваат на :
2015

2015

-

подготвување на актите на Советот и Градоначалникот;

-

подготвување на седниците на Советот и седниците на неговите
и повремени комисии;

-

вршење на стручни работи за Советот и Градоначалникот;

-

изготвување стручно-аналитички и други материјали за Советот и работните
тела;

-

учествување во изготвувањето на други одлуки и општи акти од другите
одделение;

-

следење на усогласеноста на одлуките и другите општи акти на општината
со законите и другите прописи и предлагање соодветни активности за
нивно усогласување;

-

давање мислење на органите на општината во врска со примената на
законите и другите прописи;

-

подготвување и издавање на службен гласник на Општина Пласница;

-

доставување информации и податоци во врска со активностите на
Општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон;

-

евиденција на сопственоста на Општината и други работи определени со
закон;

-

подготвување на постапка за решавање во управни спорови;

-

подготвување и поднесување на материјали и списи за судски постапки во
кои општината е тужител и тужен;

-

изготвување одлуки и прописи, програми, информации и други акти;

-

примена на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на
јавните набавки;

-

следење и согледување на потребите од јавни набавки во субјектот со
органите и подрачните единици во негов состав;

-

изготвување на годишен план за јавни набавки и негова реализација

-

ракување и чување на документи на општината до нивното уништување,
односно предавање на Државниот архив на РМ;

-

канцелариско и архивско работење;

-

административно – технички работи за потребите на месните заедници

постојани
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-

заштита и одржување на
имот;

-

вршење на работите поврзани со одржување на чистотата во работните
простории и општинското дворно место;

-

вршење на работи од областа на културата, спортот и рекреацијата,
социјалната заштита и заштитата на децата, образованието, здравствената
заштита согласно Законот за локалната самоуправа;

-

спроведување на мерки за заштита и спасување на граѓаните и
материјалните добра од елементарни непогоди и од други последици;

-

правилна примена на законските и подзаконските акти од областа на
човечките ресурси;

-

подготовка на одлуката за организацијата, делокругот и начинот на
извршување на работите на општинската администрација и правилникот за
систематизација на работни места во оптинската администрација, како и
измените и дополнувањата на истите;

-

ажурно водење на персоналните досиеа на сите вработени во општинската
администрација;

-

спроведување на законските и поздаконските прописи за државните
службеници во општинската администрација;

-

подготовка на годишната програма за обука на државни службеници;

-

спроведување на одредбите од општите прописи за работни односи и
посебни прописи со кои се регулира статусот на одредени категории
вработени во општинската администрација без статус на државни
службеници, во однос на нивното вработување, распоредување, плата,
одмори и отсуства и други прашања

-

други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на
Советот и Градоначалникот на општината.

2015

2015

зградата на органите на општината и другиот

Член 11
Одделението за финансиски прашања
Одделението за финансиски прашања и администрирање на даноци ги врши
работите што се однесуваат на:
- следење и примена на законските и подзаконските акти од областа на
буџетското и материјално-финансиско работење;
-

управување, следење и контрола на состојбата и движење на средствата и
изворите на средствата на oпштината утврдени со буџетот;

-

подготвување, извршување и известување за извршувањето на буџетот за
oпштината ;

-

подготвување на стратешки план на oпштината;
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-

измена и дополнување на буџетот и стратешки план на oпштината;

-

спроведува ex-ante и ex-post финансиска контрола;

2015

-

подготовка на финансиски план за одобрување за извршување на буџетот и
извршување на буџетот на општината;

2015

-

изготувањето на финансиски извештај за извршување на буџетот (месечен,
квартален и годишен) за субјекото, органите во состав и единките
корисници на субјектот;

-

следење на остварувањето на приходите и расходите на субјектот;

-

сметководствено и материјално работење, благајничко работење,
подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената
документација;

-

пресметување на плата на вработените во субјектот;

-

други работи од областа на финансикото управување и контрола;

-

подготовка на Годишен финансиски извештај, освен извештајот за
извршените ревизии и активности на внатрешната ревизија кој го
подготвува одделението за внатрешна ревизија, а е составен дел од овој
извештај, согласно член 47 од Законот за јавна внатрешна финансиска
контрола

-

сметководствено евидентирање и подготовка на годишна сметка;

-

администрирањето на локалните
надоместоци;

-

изготвува и врши достава на решенија за данок на имот, наследство и
подарок, данок на промет и комунални такси до даночните обврзници;

-

наплата на такси и други давачки согласно законот;

-

даночно книговодство;

-

други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на
Советот и Градоначалникот на општината.

даноци, комуналните такси и

Член 12
Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и
локален економски развој
Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и
локален економски развој ги врши работите кои се однесуваат на:
- просторно и урбанистичко планирање – изработка, следење, спроведување
на постапка за донесување на урбанистички планови;
-

изготвување на програма за изработка на урбанистички планови;
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-

изготвување и реализација на Програма за уредување на градежно земјиште,
урбанизам и урбанистичко планирање и други програми од овој домен;

-

извршување на работите околу издавање одобренија за градба од
надлежност на општината;

-

уредување на просторот и уредување на градби;

-

изградба, одржување, реконструкција и заштита на локални патишта,
улици и други инфаструктурни објекти;

-

устројувања на евиденција за имињата на улиците со куќни броеви и
другите инфраструктурни објекти;

-

снабдување со вода за пиење;

-

одведнување и третман на атмосферски и отпаднни води;

-

одржување на јавното осветлување;

-

одржување на јавната чистота;

-

одржување и користење на зелени површини;

-

општински превоз и авто – такси превоз на патници и сообраќајна
сигнализација;

-

спроведување на законите од сферата на животна средина, спроведување на
политиките за заштита на животна средина и донесување мерки за заштита
и спречување од загадување на животната средина и природа;

-

планирање на локалниот економски развој;

-

изготвување на проекти и стратешки документи за развој на општината;

-

подршка на развојот на малите и средните претпријатија и
претприемништво;

-

остварување соработка со меѓународни организации, невладини,
хуманитарни и други организации;

-

собирање податоци од значење за работењето на општината и давање
информации на населението за работењето на општината;

-

други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на
Советот и Градоначалникот на општината.

2015

2015

-

Член 13
Одделението за управување со човечки ресурси
Одделението за управување со човечки ресурси ги врши работите што се
однесуваат на:
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-

правилна примена на законските и подзаконските акти од областа на човечките
ресурси;

-

подготовка на одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување
на работите на општинската администрација и правилникот за систематизација
на работни места во оптинската администрација, како и измените и
дополнувањата на истите;

-

ажурно водење на персоналните досиеа на сите вработени во општинската
администрација;

-

спроведување на законските и поздаконските прописи за државните
службеници во општинската администрација;

-

соработка, комуникација и координација на спроведувањето на законските
обврски во однос на државните службеници со надлежните органи.

-

подготовка на годишната програма за обука на државни службеници;

-

спроведување на одредбите од општите прописи за работни односи и опдебни
прописи со кои се регулира статусот на одредени категории вработени во
општинската администрација без статус на државни службеници, во однос на
нивното вработување, распоредување, плата, одмори и отсуства и други
прашања;

-

предлагање политики за управување со човечки ресурси во органот;

-

предлага политики за организациски развој;

-

други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот
и Градоначалникот на општината.

2015

2015

Член 14
Одделението за инспекциски надзор врши инспекциски надзор на:
вршењето на работите од надлежност на општината, врз основа и во
согласност со закон и ја координира својата работа со другите одделенија во рамките
на општинската администрација.
врши инспекциски надзор во областа на комуналните работи, во утврдување и
наплата на даноците на имот, наплата на комуналните такси и наплата на таксата
за привремен престој, заштита на животната средина и природата, урбанизмот и
просторно планирање, угостителската дејност, туристичката дејност, образование,
спорт и спортски објекти сопственост на општаната и составување на записник,
донесување на решенија согласно Законот за општа управна постапка и Законот за
вршење на инспекциски надзор; поднесување на пријави до надлежните државни
органи при постоење на услови за истите; следење на проблематиката во областите
на надлежност на општината и вршење на анализа на состојбата; и други работи
што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите
прописи.друг надзор од надлежност на општината.
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IV.

2015

2015

Раководење со организациските единици

Член 15
Со општинската администрација раководи Градоначалникот на општината.
Член 16
Со одделенијата раководи раководител на одделение.
Во случај на отсуство или спреченост на раководителот на одделението, со
одделението раководи стручен државен службеник со највисоко звање во одделението,
кој го определува раководителот на одделението.
Член 17
Вкупниот број на вработени и распоредот на звања и работни места го
утврдува Градоначалникот на општината со Правилникот за систематизацијата на
работните места на општинската администрација.
Член 18
Составен дел на оваа Одлука е графичкиот приказ – органограм на
организациската структура по организациски единици на администрацијата на општина
Пласница.
V.Преодни и завршни одредби
Член 19
Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката
за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на општина Пласница број 08-619/14 од 28.12.2016 година.
Член 20
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на општината, а ќе се применува по добиената согласност од Министерство
за информатичко општество и администрација на актите: Одлука/Правилник за внатрешна
организација во општина Пласница бр.01-210/1 од 28.03.2022 година, Правилник за
систематизација на работните места во општина Пласница бр.01-211/1 од 28.03.2022 година и
Извештај за спроведена функционална Анализа во општина Пласница бр.01-17/7 од 28.03.2022
година.

Број 08-221/9
18.04.2022 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 давање на согласност за измена и дополна на
Годишниот план за вработување во општина Пласница за 2022 година

1. Се прогласува, Одлука за давање на согласност за измена и дополна на
Годишниот план за вработување во општина Пласница за 2022 година, бр.08221/10, донесена од Советот на општина Пласница на ден 18.04.2022 година.

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 09-259/8
19.04.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на
РМ‘‘бр.5/2002), а во согласност со член 20-а и член 20-б, став 11 од Законот за
вработените во јавниот сектор (Сл.Весник бр.27/14, 199/14 ,27/16, 35/2018, 198/2018,
143/19 14/2020 и 302/2020 година), Советот на општина Пласница, на седницата
одржана на ден 18.04.2022 година ја донесе следнава:

ОДЛУКА
за давање на согласност за измена и дополна на Годишниот план за вработување во
општина Пласница за 2022 година
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Пласница дава согласност за измена и
дополна на Годишниот план за вработување во општина Пласница, со бр. 04-220/1 од
02.04.2022 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во „Службен гласник’’ на Општина Пласница.

Број 08-221/10
18.04.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески
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2015

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
За прогласување на Одлука за усвојување на годишни сметки и извештаи за
работењето на центарот за развој на Југозападниот Пласнски регион во 2021 година

1. Се прогласува, Одлука за усвојување на годишни сметки и извештаи за
работењето на центарот за развој на Југозападниот Пласнски регион во 2021
година, бр.08-221/11, донесена од Советот на општина Пласница на ден
18.04.2022 година.

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.

Број 09-259/9
19.04.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 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.02/2006 и 03/2019 година) и член 147 од Деловникот
за работа на Советот на општина Пласница (,,Службен гласник на општина Пласница
бр.02/2006 и 03/2019 година), Советот на општина Пласница нa седницата одржана на
ден 18.04.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на годишни сметки и извештаи за работењето на центарот за развој
на Југозападниот Пласнски регион во 2021 година
Член 1
Со усвојува годишна сметка и годишните извештаи за реализација на
Програмата за развој на Југозападниот Пласнски регион и тековното работење на
Центарот за развој за 2021 година како Финансиски извештај за работата на Центарот
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за развој на Југозападниот Пласнски регион за 2021 година, доставени под архивски
број на ЈП.Регион 03-73/6 од 22.03.2022 година.
2015

2015

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во
(,,Службен гласник на општина Пласница,,).
Број 08-221/11
18.04.2022 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 Извештај за реализација на Програмата
за изградба, реконструкција, санација, одржување и заштита на локалните патишта,
улици и мостови на територијата на општина Пласница по населени места за 2021
година

1. Се прогласува, Одлука за усвојување на Извештај за реализација на Програмата
за изградба, реконструкција, санација, одржување и заштита на локалните
патишта, улици и мостови на територијата на општина Пласница по населени
места за 2021 година, бр.08-221/12, донесена од Советот на општина Пласница
на ден 18.04.2022 година.

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 09-259/10
19.04.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски
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Врз основа на член 62 став 1 а во врска со член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/2002), а согласно со член 17 од Статутот
на општина Пласница (,,Службен гласник на општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019)
Советот на општина Пласница нa седницата одржана на ден 18.04.2022 година, ја
донесе следната:

2015

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, санација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и
мостови на територијата на општина Пласница по населени места за 2021 година
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Извештај за реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, санација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и
мостови на територијата на општина Пласница по населени места за 2021 година, со
број. 09-209/1 од 25.03.2021 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во
(,,Службен гласник на општина Пласница,,).

Број 08-221/12
18.04.2022 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 пристапување на Општина Пласница како соосновач
на ново Здружение за рурален развој Локална Акциона Група - Треска, за подрачјето
на општина Пласница, општина Македонски Брод и општина Кичево

1. Се прогласува, Одлука за пристапување на Општина Пласница како соосновач
на ново Здружение за рурален развој Локална Акциона Група - Треска, за
подрачјето на општина Пласница, општина Македонски Брод и општина
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Кичево, бр.08-221/13, донесена од
18.04.2022 година.
2015

Советот на општина Пласница на ден

2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.

2015

Број 09-259/11
19.04.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 15 став 1 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на РМ, бр.5/02) и член 17 став 1 точка 3 од Статутот на
Општина Пласница (Службен гласник на Општина Пласница бр. 02/2006 и 03/2019
година) Советот на Општина Пласница на 7-та седницата одржана на ден 18.04.2022 ја
донесе следната:
ОДЛУКА
за пристапување на Општина Пласница како соосновач на ново
Здружение за рурален развој Локална Акциона Група - Треска, за подрачјето на
општина Пласница, општина Македонски Брод и општина Кичево
Член 1
Со оваа Одлука Општина Пласница пристапува како соосновач на Здружение за
рурален развој Локална Акциона Група – Треска, за подрачјето на општина Пласница,
општина Македонски Брод и општина Кичево.
Член 2
Со донесување на оваа Одлука Општина Пласница станува основач и член на
Управниот орган на Здружението за рурален развој Локална Акциона Група – Треска,
за подрачјето на општина Пласница, општина Македонски Брод и општина Кичево. За
таа цел Општина Пласница ќе делегира и разрешува член кој ќе учествува во работата
на Управниот орган на здружението.
За членови кои ќе уствуваат во работата и телата на Локалната Акциона Група
од член 1 од оваа одлука, од Општина Пласница се назначуваат:
Фекри Садику – Советник за урбанизам и просторно планирање, комунални
дејности, заштита на животната средина и ЛЕР, во Одделението за урбанизам,
комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој.
-Џемаил Асаноски – член во Совет на општина Пласница;
-Шпресим Ајроски – член во Совет на општина Пласница;
-Сулејман Нурчески – Бизнис заедница од с.Преглово;
-Шефит Латифоски – Бизнис заедница од с.Преглово;
-Абдулкадар Абдуладијоски – Член на Совет на општина Пласница и Бизнис
заедница од с.Преглово - општина Пласница;
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-Хелал Вејселоски - Претставник од невладина организација.

2015

2015

Член 3
Со донесување на оваа одлука Општина Пласница ги остварува следните права и
обврски:
-Да учествува во работата на органите и телата на здружението;
-Да покренува дискусии и прашања од делокругот на работа на собранието на
здружението за остварување на целите и задачите на здружението;
-Да се придржува кон одредбите на Статутот на здружението;
-Да работи на обезбедување на материјално финансиска состојба на здружението;
-Да привлекува други членови;
-Да се залага за остварување на програмските цели и задачи на здружението;
-Да учествува во спроведувањето на сите ставови и заклучоци донесени од органите и
телата на здручението.
Член 4
Со донесувае на оваа Одлука престанува да важи одлуката за пристапување на
Општина Пласница како соосновач на Здружение за рурален развој Локална Акциона
Група ПОРЕЧЕ, со арх.бр.08-332/4 од 21.06.2021 година.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Пласница„

Број 08-221/13
18.04.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески
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