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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 давање на согласност и овластување за
измирување односно пренасочување на средства од буџетска сметка на општина
Пласница

1. Се прогласува, Одлука за давање на согласност и овластување за измирување
односно пренасочување на средства од буџетска сметка на општина Пласница,
бр.08-265/3, донесена од Советот на општина Пласница на ден 24.04.2022
година.

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

Број 09-271/1
27.04.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1
точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 17
од Статутот на Општина Пласница („Службен гласник на општина Пласница„ бр.02/06 и
03/2019), а во врска со одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг
(„Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11), Советот на Општина Пласница на
својата осма седница одржана на ден 27.04.2022 година, донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на
средства од буџетската сметка на Општина Пласница
Член 1
Во случај на непочитување на договорените услови, со оваа одлука се дава
согласност и овластување на Градоначалникот на општина Пласница за измирување на
средства од буџетската сметка на Општина Пласница, во износ на искористените
средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно Договор за
финансирање Serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска
инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во
врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и
одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и
Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република
Македонија“ број 154/2010), помеѓу Општина Пласница и Министерство за транспорт и
врски на Република Македонија, а во случај на непочитување на договорните услови.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Пласница да изврши измирување на
средствата од буџетската сметка на општината, во износ на искористените средства од
Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја извршува Министерство за
финансии на Република Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка
на општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да
се распределат на Општина Пласница до износот потребен за наплата на
побарувањето, согласно одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“
бр.62/05, 88/08 и 35/11).
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Пласница”.
Број 09-265/3
27.04.2022 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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Дополна на 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

1. Се прогласува, Дополна на 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, бр.08-265/4, донесена од
Советот на општина Пласница на ден 24.04.2022 година.

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

Број 09-271/2
27.04.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 62 став 1 од 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 ОП бр.02/2006 и 03/2019 година) и член 142 став 2
од Деловникот за работа на Советот на општина Пласница (Сл.гласник на Општина
Пласница бр.02/2006 и 03/2019 година), како и согласно член 7 од Програмата за
изградба, реконстукција, санација, одржување и заштита на локалните патишта, улици
и мостови на територијата на општина Пласница по сите населени места за 2022
година со бр. 08-596/24 од 22.11.2021 година, Советот на oпштина Пласница на 8- та
седницата одржана на ден 27.04.2022 година, ја донесе следнава:
Д О П О Л Н А НА П Р О Г Р А М А Т А

за изградба, реконстукција, санација, одржување и заштита на локалните патишта,
улици и мостови на територијата на општина Пласница по сите населени места за
2022 година
Во Програмата за изградба, реконстукција, санација, одржување и заштита на локалните
патишта, улици и мостови на територијата на општина Пласница по сите населени места за
2022 година 08-596/24 од 22.11.2021 година се врши следната дополна:
1. Во член 4 по точка 1.6 се додаваат две нови точки точка 1.7 и точка 1.8 кои гласат:
-

1.7 Основен проект за линиска инфраструктурна градба – Реконструкција на улици и
краци, во н.м Пласница – Општина Пласница со (тех бр. 04/22).

-

1.8 Основен проект за линицка инфраструктурна градба – Изградба на пристапни
улици, во н.м Пласница – Општина Пласница со (тех бр. 07/22).

2. Во член 4 по точка 3.3 се додава нова точка точка 3.4 која гласи:
-

3.4. Основен проект за линиска инфраструктурна градба – Реконстукција на улици и
краци, во н.м Лисичани – општина Пласница ( тех.бр 05/22).

3. Останатите членови од горенаведената програма остануваат непроменети.
4.

Оваа Дополна на програма влегува во сила со денот на објавувањето во („Службен
гласник на Општина Пласница“).

Број 09-265/4
27.04.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески
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