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Јуни
2022

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

2015

За прогласување на Одлука за за давање на согласност за намена на инвестиција

1. Се прогласува, Одлука за давање на согласност за намена на инвестиција
бр.08-352/3, донесена од Советот на општина Пласница на ден 22.06.2022
година.
2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.

Број 09-366/1
22.06.2022 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 9-тата седницата одржана на ден 22.06.2022 година, ја донесе
следнава:
ОДЛУКА
за давање на согласност за намена на инвестиција
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Пласница дава согласност за намена на
инвестиција со цел реализација на Проектот за изградба на општински пат до
земјоделско земјиште во с.Лисичани – општина Пласница.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Пласница.

Број 08-352/3
22.06.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески
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2022

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 утврдување на приоритет на проект

1. Се прогласува, Одлука за утврдување на приоритет на проект бр.08-352/4,
донесена од Советот на општина Пласница на ден 22.06.2022 година.

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

Број 09-366/2
22.06.2022 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 9-тата седницата одржана на ден 22.06.2022 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:
- Изградба на општински пат до земјоделско земјиште во с.Лисичани – општина
Пласница.

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.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Пласница.
2015

2015

Број 08-352/4
22.06.2022 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 квартален финансиски извештај К1 и К2
за прв квартал во 2022 година

1. Се прогласува, Одлука за усвојување на квартален финансиски извештај К1 и К2
за прв квартал во 2022 година, бр.08-352/5, донесена од Советот на општина
Пласница на ден 22.06.2022 година.

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

Број 09-366/3
22.06.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски
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Врз основа на член 32 став 2 и 4 од Законот за финансисрање на единиците на
локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15,
209/18 и 244/19 година) член 17 став 2 и 3 од Статутот на општина Пласница (,,Сл.
Гласник на Општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019 год) како и согласно член 147 од
Деловникот за работа на Советото на општина Пласница (,,Сл. гласник на Општина
Пласница бр.02/2006 и 03/2019 год), Советот на општина Пласница на седницаta
одржана на ден 22.06.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на квартален финансиски извештај К1 и К2 за прв квартал во 2022
година

Член 1
Со оваа одлука се усвојува квартален финансиски извештај К1 и К2 за прв
квартал во 2022 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавивање во
,,Службен гласник на општина Пласница’’.

Број 08-352/5
22.06.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески
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Јуни
2022

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 дополна на Годишниот план
за вработување во општина Пласница за 2022 година

1. Се прогласува, Одлука за давање на согласност за дополна на Годишниот план
за вработување во општина Пласница за 2022 година, бр.08-352/6, донесена од
Советот на општина Пласница на ден 22.06.2022 година.

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

Број 09-366/4
22.06.2022 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 22.06.2022 година ја донесе следнава:
ОДЛУКА
за давање на согласност за дополна на Годишниот план за вработување во општина
Пласница за 2022 година

Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Пласница дава согласност за дополна на
Годишниот план за вработување во општина Пласница, со бр. 04-351/1 од 15.06.2022
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 08-352/6
22.06.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески
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2022

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

2015

За прогласување на Одлука за забрана за движење на стоки заради напасување на
стока на подрачјето на општина Пласница

1. Се прогласува, Одлука за забрана за движење на стоки заради напасување на
стока на подрачјето на општина Пласница, бр.08-352/7, донесена од Советот
на општина Пласница на ден 22.06.2022 година.
2. Заклучокот ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.

Број 09-366/5
22.06.2022 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 год.), и член 17 став 1 точка 3 од Статутот на
општина Пласница (,,Службен гласник на општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019
гдина), Советот на општина Пласница на седницата одржана на ден 22.06.2022 година
ја донесе следната:
ОДЛУКА
за забрана за движење на стоки заради напасување на стока на подрачјето на
општина Пласница
Член 1
Со оваа одлука се врши забрана за движење на стоки на подрачјето на
општина Поласница по сите населени места.
Член 2
Забраната од член 1 од оваа одлеука се однесува за следните подрачја/
реони и тоа:
место викано ќорќиица, кафојца, оречкилак, лакине, питран,
ижишта,мусооно, ветарник, подгробишта, орлојца, стрмоштица, азиачешма, стрмол,
рамништа, сијанива, пив, наполе, ширгојца.
Член 3
Оваа одлука ќе ја спроведува, комисија формирана од страна на Советот на
општина Пласница со арх.бр.08-243/11 од 09.03.2022 година, како и заедничката
комисија
формирани од страна на месните самоуправи во н.м.Преглово и
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н.м.Пласница, во соработка со Министерството за внатрешни работи – Полициска
станица Македноски Брод.
Надзорот
на спроведување на
одредбите
на оваа одлука, како и
спроведувањето на истата ќе врши Комисија за утврдување на процена на полски
штети формирана од Советот на општина Пласница, како и заедничка комисија
формирана од Месните заедници на Пласница,Преглово, Лисичани и Дворци.
Член 4
Правно лица кои ќе се затекнат во правење на полски штети односно да
напасува стока во забранетите реони или поставува времени објекти на сопственост
од друго лице во наведените реони во член 2 од локалниов пропис во период од
месец април во тековната календарска година до залучно со месец септември во
тековната календарска година ќе следуват казни согласно важечките законски
прописи.
Покрај казните кој ќе следуваат сигласно оваа одлука, на правното лице ќе му се
изречет и прекршочна санкција привремена забрања за вршење на дејност во траење
од една до три години.
Со глоба од 500 евра до 1500 евра во денарска противреднсот ке се казни и
физичко лице ако стори некоје од дејствијата наведени во член 4 од овој пропис од
локално значење.
Член 5
По еден примерок од оваа одлука ќе биде доставен до сите сточари, на
порачјето на општина Пласница, Месните самоуправи во општина Пласница,
Полициската станица во Македноски Брод, Министерството за земјоделство
шимарство и водостопанство - Подрачната канцеларија Македноски Брод, како и до
Агенција за финансиска подршка и рурален развој.
Член 6
Со донесување на оваа одлука, престанува да важи одлуката со архивски број.
08-250/18 од 10.04.2018 година.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во
,,Службен гласник на општина Пласница,,
Број 08-352/7
22.06.2022 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 забрана за утврдување на надоместок на штета
предизвикана од каснување од бездомни кучиња

1. Се прогласува, Одлука за забрана за утврдување на надоместок на штета
предизвикана од каснување од бездомни кучиња, бр.08-352/8, донесена од
Советот на општина Пласница на ден 22.06.2022 година.

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

Број 09-366/6
22.06.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
Република Македонија“ број 05/02), Советот на општина Пласница на 9-тата седница,
одржана на 22 јуни 2022 година, донесе:
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КАСНУВАЊЕ
ОД БЕЗДОМНИ КУЧИЊА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува надоместок на материјална и нематеријална штета (во
натамошен текст: штета) што го исплаќа општина Пласница на граѓани предизвикана
од каснување на бездомни кучиња, случена на јавни површини на подрачјето на
општина
Пласница.
Под каснување од бездомни кучиња се подразбира угриз и нанесени гребаници врз
телото на оштетените граѓани.
Член 2
Висината на надоместокот од член 1 став (1) на оваа одлука не може да биде повисок
од 30.000,00 денари.
Средствата од став (1) на овој член се обезбедуваат од Буџетот на општина Пласница.
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Член 3
Начинот и постапката за утврдување и исплата на надоместокот на штета на граѓани
предизвикана од каснување од бездомни кучиња на јавните површини на подрачјето
на општина Пласница поблиску ќе се уреди со правилник.
Правилникот од став (1) на овој член ќе го донесе Градоначалникот на општина
Пласница во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Градоначалникот со решение формира Комисија за постапување по барања за
надоместок на штета предизвикана од каснувања од бездомни кучиња на граѓани на
јавните површини на подрачјето на општина Пласница (во натамошен текст: Комисија).
Комисијата се состои од 3 члена и се формира од редот на администрацијата на
општина Пласница
Член 5
Врз основа на предлог на Комисијата од член 4 на оваа одлука, Градоначалникот и
подносителот на барањето за надоместок на штета предизвикана од каснувања од
бездомни кучиња, ќе склучат спогодба за исплата на соодветен справедлив износ.
За барањата за надоместок на штета предизвикана од каснувања од бездомни кучиња
поднесени до општина Пласница преку адвокат, општината не исплаќа средства за
адвокатски трошоци на барателот направени со поднесеното барање.
Член 6
Постапката за утврдување на висината, исплатата и начинот на решавање на барањата
од граѓаните за надоместок на штета ќе се применува и на започнати судски постапки
против општината за надомест на штета предизвикана од каснување на бездомни
кучиња, доколку за тоа страните се согласат.
За судските постапки од ставот (1) на овој член, кои ќе завршат со склучување на
спогодба за исплата на справедлив износ на барателите, општината ќе ги исплати
настанатите трошоците на тужителите во судската постапка, се до нејзиното запирање.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на
општинаПласница“.

Број 08-352/8
22.06.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески
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