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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 донесување на ''Урбанистички План за село
Лисичани“ со разработка на БЛОКОВИ (27, 28, 29 и 31) од УПС Лисичани, село
Лисичани – општина Пласница
1. Се прогласува, Одлука за донесување на ''Урбанистички План за село
Лисичани“ со разработка на БЛОКОВИ (27, 28, 29 и 31) од УПС Лисичани, село
Лисичани – општина Пласница, бр.08-473/3, донесена од Советот на општина
Пласница на ден 31.08.2021 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Пласница.

Број 09-501/1
02.09.2021 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/02), согласно
член 11 став 1 и член 17 од Статутот на општина Пласница (,,Службен гласник на
општина Пласница” бр.02/06 и 03/2019), а во врска со член 7 став 1 точка 2 алинеја 3
член 12 и 39 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на
РМ" бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18), Советот на
општина Пласница на седницата одржана на ден 31.08.2021 година донесе:
ОДЛУКА
за донесување на ''Урбанистички План за село Лисичани“ со разработка на
БЛОКОВИ (27, 28, 29 и 31) од УПС Лисичани, село Лисичани – општина Пласница
Член 1
Со ова одлука се донесува "''Урбанистички План за село Лисичани) со
разработка на БЛОКОВИ (27, 28, 29 и 31) од УПС Лисичани, село Лисичани – општина
Пласница со Предлог - Планот, изработен од ИН-ПУМА Институт за урбанизам,
сообраќај и екологија ДОО Скопје со тех.бр. 46/2019 од мај 2021 година.
Член 2
Планот од член 1 на ова одлука содржи:
- Документациона основа;
- Планска документација;
- Текстуален дел;
- Нумерички дел;
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- Графички дел;
- Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт-планот изготвена од ЈП за ПУППрилеп со тех. бр. ПУ 27/ 20 од јуни 2021 годин;
- Стручно мислење по Нацрт-планот од стручна комисија по Урбанистички планови од
општина Пласница бр. 21 - 90/1 од 05.02.2020 година;
- Извештај по Јавната анкета и Јавната презентација по Нацрт-планот бр.21 -90/1 од
11.03.2020 година;
- Согласност на Предлог-Планот издаде од министерство за транспорт и врски - Сектор
за уредување на просторот, Скопје, бр. 24-4125/1 од 09.06.2021 година.
Член 3
Планот се заверува во пет примероци со потпис и печат од донесителот на
Планот и се доставува до надлежните служби согласно со член 42 став 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр.199/14, 44/15,
193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18 година), еден се чува во Архивот на
донесувачот на планот, еден во Државниот архив на Република Македонија, еден се
доставува до органот на државната управа надлежен за работите од областа на
просторното планирање, еден се доставува до Агенцијата за планирање на просторот
и еден се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите
од областа на уредување на просторот.
Член 4
Планот ќе го спроведува Одделение за урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и локален економски развој во општина Пласница.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во,,Службен
гласник на Општина Пласница''

Број 08-474/4
31.08.2021 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Садаим Азизоски
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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

2015

За прогласување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање
на Центар за развој на Југозападниот плански регион број 07-65/3 од 29.01.2008
година
1. Се прогласува, Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање
на Центар за развој на Југозападниот плански регион број 07-65/3 од 29.01.2008
година, бр.08-473/4, донесена од Советот на општина Пласница на ден
31.08.2021 година.

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

Број 09-501/2
02.09.2021 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 26 став 5, член 82 став 2, член 84 став 2 и член 86 став 1 од
Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) и
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.5/02), Советот на општина Пласница, на седницата одржана на ден 31.08. 2021
година, ја донесе следната:
Одлука
За изменување и дополнување
усогласување со Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на
РСМ“ бр.24/2021)
на Одлуката за основање на Центар за развој на Југозападниот плански регион број
07-65/3 од 29.01.2008 година
Член 1
Во член 3 од Одлуката за основање на Центар за развој на Југозападниот
плански регион број 07-65/3 од 29.01.2008 година, се менува и гласи: „Седиштето на
Центарот за развој на Југозападниот плански регион е во Струга на ул.Владо Малески
Тале бр.1/5“.
Член 2
Во член 4 став 1 зборовите „ги врши следниве работи“ се заменуваат со
зборовите „спроведува активности и реализира задачи поврзани со развојните
приоритети на Југозападен плански регион и тоа“.
Во член 4 став 1 алинеа 3 на крајот на реченицата се додаваат зборовите
зборовите „и предлог - проекти за финансирање од Програмата за намалување на
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диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на
регионалната конкурентност“.
Во член 4 став 1 алинеа 4 зборовите „најдоцна до 15-ти декември во тековната
година до Бирото за регионален развој“ се заменуваат со зборовите „во законски
определениот рок“.
Во член 4 став 1 алинеа 11 зборовите „на граѓани“ се бришат.
Во член 4 став 1 на почетокот на алинеа 13 се додаваат зборовите „ Изготвува,
поднесува апликации и“.
Во член 4 став 1 алинеа 15 по зборот „работење“ се додаваат зборовите „чиј
составен дел е и Извештајот за финансиското работење на Центарот“, а зборот
„доставува“ се заменува со зборот „поднесува“.
Во член 4 став 1 алинеа 16 зборот „административни“ се заменува со зборовите
„административно - технички“.
Во член 4 став 1 по алинеа 16 се додаваат три нови алинеи 17, 18 и 19, кои
гласат:
,,- Реализира активности за поттикнување на конкурентноста преку активна
поддршка на приватниот сектор;
- Изготвува и реализира проекти и договорени задачи и услуги за министерства и
други државни институции и
-

Врши други активности за поттикнување на развојот на планскиот регион.“

Член 3
Во член 5 став 1 зборот „раководител“ се заменува со зборот „директор“, а
зборот „конкурс“ се заменува со зборот „оглас“ по кој се додаваат зборовите „во
согласност со Законот за рамномерен регионален развој“.
Во член 5 став 2 зборот „Раководителот“ се заменува со зборот „Директорот“, а
по зборот „мнозинство“ се додаваат зборовите „гласови од вкупниот број на членови
со право на глас“.
Во член 5 став 3 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“.
Член 4
Членот 6 се менува и гласи:
„За директор на Центарот, може да биде избрано лице кое ги исполнува условите
утврдени во Законот за рамномерен регионален развој.
Мандатот на директорот му престанува во случаите утврдени со Законот за
рамномерен регионален развој.
Директорот може да биде разрешен и пред истекот на мандатот во согласност со
Законот за рамномерен регионален развој.
Во случај кога не е избран директор на Центарот или предвреме му престанал
мандатот, Советот за развој на планскиот регион именува вршител на должноста
директор на Центарот се до изборот на нов директор, без јавен оглас, од редот на
вработените во Центарот, а најдолго шест месеци.
Вршителот на должноста директор ги има сите права и обврски на директор на
Центарот.“
Член 5
Членот 7 се менува и гласи:
„Директорот на Центарот:
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го претставува и застапува Центарот,

-

управува со имотот на Центарот и е потписник на сметката на Центарот,

-

го предлага годишниот финансиски план и завршната годишна сметка на
Центарот и завршните годишни сметки на проектите на Центарот,

-

донесува Правилник за систематизација на работни места во стручната служба
на Центарот, по претходно позитивно мислење од Советот за развој на
Југозападен плански регион,

-

раководи со стручната служба на Центарот,

-

ги предлага на Советот за развој на планскиот регион: програми, проекти,
извештаи и останатите документи кои се изготвуваат од страна на Центарот, а
треба да се усвојат од страна на Советот за развој на планскиот регион,

-

раководи со процесот на следење на спроведувањето на Програмата за развој
на Југозападен плански регион,

-

раководи и ги координира активностите поврзани со спроведувањето на
Програмата на Министерството за локална самоуправа од Законот за
рамномерен регионален развој, од надлежност на Центарот,

-

раководи со изработката на Предлог-проектите за развој на планскиот регион,

-

раководи со процесот на спроведување на одобрените проекти за развој на
планскиот регион,

-

иницира и воспоставува соработка со други надлежни државни органи и со
донаторски организации кои поддржуваат проекти за развој на Југозападен
плански регион и на општините што влегуваат во неговиот состав,

-

обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на имотот
на Центарот и

-

врши други работи утврдени со закон и други работи поврзани со активностите
на Центарот.“

2015

2015

Член 6
Членот 8 се менува и гласи:
„Центарот има стручна служба, која се организира во одделенија.
Одлуката за организација на стручната служба на Центарот ја донесува Советот
за развој на Југозападен плански регион на предлог на директорот на Центарот.
Правата, обврските и одговорностите на вработените во стручната служба на
Центарот се уредуваат во согласност со Законот за работни односи и истите немаат
статус на административни службеници.
Платата на директорот на Центарот ја утврдува Министерот за локална
самоуправа по претходна согласност од Владата.
Бројот на вработени службеници во Центарот и нивните плати ги определува
Советот за развој на Југозападен плански регион.“
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Член 7
Во член 9 став 1 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“.
Во член 9 став 2 по зборот „Центарот“ се додаваат зборовите „за следната
календарска година“, а зборовите „мора најдоцна“ се заменуваат со зборот „мора“.
Во член 9 ставот 5 се менува и гласи:
,,По истекот на 3 (три) месеци Советот за развој на Југозападен плански регион
мора да го усвои Финансискиот план на Центарот.“
Член 8
Членот 11 се менува и гласи:
Општините кои влегуваат во состав на Југозападниот плански регион, кои се
крајни корисници на проекти за развој на планскиот регион, исплаќаат средства во
висина до 15% од проектната (пресметковна) вредност на одобрен проект на Центарот
за реализација и имплементација на проектот.
Основните критериуми за висината на средствата за проектите исплатени од
општините кон Центарот од ставот 1 на овој член се утврдени во Законот за
рамномерен регионален развој.
Поблиските критериуми за висината на средствата за исплата за Центарот од
ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за локална самоуправа.
Средствата од ставот 1 на овој член општините, ги префрлаат на сметка на
Центарот, пред започнување на постапката за јавна набавка, најдоцна во рок од 30
дена од денот на потпишување на договорот за реализација на проектот кој Бирото за
регионален развој го склучува со Центарот.
Општините кои нема да ги исплатат средствата од ставот 1 на овој член, го губат
правото на користење на средствата, при што Центарот ќе ги наплати договорените
средства од доделените средства за реализација на проектот, а преостанатите
средства ќе бидат распределени за финансирање на проекти од листата на позитивно
оценетите проекти.“
Член 9
Во член 12 став 1 зборот „Раководителот“ се заменува со зборот „Директорот“,
а по зборовите „за работа на Центарот“ се става запирка и се додаваат зборовите „кој
е составен дел на годишниот извештај за работењето на Центарот,“.
Во член 12 став 2 по зборот „доставува“ се додаваат зборовите “на усвојување“.
Член 10
Во член 13 став 1 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“.
Член 11
Членот 16 се менува и гласи гласи:
„Заради имплементација на член 31 од Законот за рамномерен регионален
развој, Министерот за локална самоуправа и директорот на Центарот склучуваат
договор за соработка за тековната година, а Градоначаниците на општините од
Југозападен плански регион и директорот на Центарот склучуваат договор за

8

Септември
2021

дополнителни средства за кофинансирање на задачите и активностите на Центарот
за тековната година.“
2015

2015

Член 12
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
(„Службен гласник на општина Пласница“).

Број 08-473/4
31.08.2021 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Садаим Азизоски

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 Годишен извештај за работа на
училиштето ООУ ,,Мустафа Кемал Ататурк” с.Пласница за учебната 2020/2021 година

1. Се прогласува, Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на
училиштето ООУ ,,Мустафа Кемал Ататурк” с.Пласница за учебната 2020/2021
година, бр.08-473/5, донесена од Советот на општина Пласница на ден
31.08.2021 година.

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

Број 09-501/3
02.09.2021 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски
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Септември
2021

2015

2015

Врз основа на
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа(„Сл.весник на РМ“бр.5/2002), и член 17 од Статутот на општина Пласница
(,,Службен гласник на општина Пласница” бр.02/06 и 03/2019 година), Советот на
општина Пласница на 36-тата седница одржана на ден 31.08.2021 година, ја донесе
следната:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за работа на училиштето ООУ ,,Мустафа Кемал
Ататурк” с.Пласница за учебната 2020/2021 година

Член 1
Со оваа одлука се усвојува Годишен извештај за работа на училиштето ООУ ,,
Мустафа Кемал Ататурк” с.Пласница, за учебната 2020/2021 година, бр.02-148/1 од
30.06.2021 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во
,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 08-473/5
31.08.2021 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Садаим Азизоски

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 Годишна програма за работа на
училиштето ООУ ,,Мустафа Кемал Ататурк” с.Пласница за учебната 2021/2022 година
1. Се прогласува, Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на
училиштето ООУ ,,Мустафа Кемал Ататурк” с.Пласница за учебната 2021/2022
година, бр.08-473/6, донесена од Советот на општина Пласница на ден
31.08.2021 година.

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

Број 09-501/4
02.09.2021 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски
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Септември
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Врз основа на
член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална
самоуправа(„Сл.весник на РМ“бр.5/2002), член 17 став 1 точка 3 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 на
седница одржана на ден 31.08.2021 година, ја донесе
следната:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишна програма за работа на училиштето ООУ ,,Мустафа Кемал
Ататурк” с.Пласница за учебната 2021/2022 година
Член 1
Со оваа одлука се усвојува Годишна програма за работа на училиштето ООУ
,,Мустафа Кемал Ататурк” с.Пласница за учебната 2021/2022 година, бр. 02-176/1 од
11.08.2021 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното донесување и
истата ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 08-473/6
31.08.2021 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Садаим Азизоски

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 Годишен извештај за работа на
училиштето ООУ ,,Јунус Емре” с.Лисичани за учебната 2020/2021 година

1. Се прогласува, Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на
училиштето ООУ ,,Јунус Емре” с.Лисичани за учебната 2020/2021 година,
бр.08-473/7, донесена од Советот на општина Пласница на ден 31.08.2021
година.

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Пласница.
Број 09-501/5
02.09.2021 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(„Сл.весник на
РМ“бр.5/2002), и член 17 од Статутот на општина Пласница (,,Службен гласник на
општина Пласница” бр.02/06 и 03/2019 год), Советот на општина Пласница на 36-тата
седница одржана на ден 31.08.2021 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за работа на училиштето ООУ ,,Јунус Емре”
с.Лисичани за учебната 2020/2021 година

Член 1
Со оваа одлука се усвојува Годишен извештај за работа на училиштето ООУ ,,
Јунус Емре” с.Лсичани, за учебната 2020/2021 година, бр.02-126/1 од 05.07.2021
година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во
,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 08-473/7
31.08.2021 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Садаим Азизоски

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 Годишна програма за работа на
училиштето ООУ ,,Јунус Емре” с.Лисичани за учебната 2021/2022 година

1. Се прогласува, Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на
училиштето ООУ ,,Јунус Емре” с.Лисичани за учебната 2021/2022 година, бр.08473/8, донесена од Советот на општина Пласница на ден 31.08.2021 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Пласница.

Број 09-501/6
02.09.2021 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски
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Врз основа на
член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална
самоуправа(„Сл.весник на РМ“бр.5/2002), член 17 став 1 точка 3 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 на 36-тата седница одржана на ден 31.08.2021 година, ја донесе
следната:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишна програма за работа на училиштето ООУ ,,Јунус Емре”
с.Лисичани за учебната 2021/2022 година
Член 1
Со оваа одлука се усвојува Годишна програма за работа на училиштето ООУ
,,Јунус Емре” с.Лисичани за учебната 2021/2022 година, бр. 03-152/1 од 17.08.2021
година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното донесување и
истата ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Пласница”.
Број 08-473/8
31.08.2021 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Садаим Азизоски

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 давање на согласност на Годишниот план за
вработување во општина Пласница за 2022 година
1. Се прогласува, Одлука за давање на согласност на Годишниот план за
вработување во општина Пласница за 2022 година, бр.08-473/9, донесена од
Советот на општина Пласница на ден 31.08.2021 година.

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

Број 09-501/7
02.09.2021 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски
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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 2 од Законот за
вработените во јавниот сектор (Сл.Весник бр.27/14, 199/14 ,27/16, 35/18, 198/18,
143/19, 14/20 и 302/20), Советот на општина Пласница, на 36-тата седницата одржана
на ден 31.08.2021 година ја донесе следнава:
ОДЛУКА
за давање на согласност на Годишниот план за вработување во општина Пласница за
2022 година
Член 1
Се дава согласност на Годишниот план за вработување во општина Пласница за
2022 година, предложен од Градоначалникот на општина Пласница.
Член 2
Се обврзува Градоначалникот на општина Пласница, Годишниот план за
вработување на општина Пласница за 2022 година, да го достави на мислење до
Министерството за информатичко опшество и администрација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во („Службен гласник’’ на Општина Пласница).
Број 08-473/9
31.08.2021 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Садаим Азизоски

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 пренесување на правото на сопственост на движна
ствар-сопственост на Општина Пласница на OOУ,,Мустафа Кемал Ататурк”
с.Пласница – општина Пласница
1. Се прогласува, Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна
ствар-сопственост на Општина Пласница на OOУ,,Мустафа Кемал Ататурк”
с.Пласница – општина Пласница, бр.08-473/10, донесена од Советот на
општина Пласница на ден 31.08.2021 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Пласница.
Број 09-501/8
Општина Пласница
02.09.2021 година
Градоначалник
Пласница
Алија Јаоски
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 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.02/2006 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 Oпштина Пласница, нa 36-тата
седницата одржана на ден 31.08.2021 година донесе:
ОДЛУКА
за пренесување на правото на сопственост на движна ствар-сопственост на Општина
Пласница на OOУ,,Мустафа Кемал Ататурк” с.Пласница – општина Пласница
Член 1
Со ова Одлука се пренесува правото на сопственост на движна ствар
сопственост на општина Пласница, без надоместок на OOУ,,Мустафа Кемал Ататурк”
с.Пласница – општина Пласница.
Реден
број
1

Опис на движна
ствар
Maшина за перење

Марка

Количина

Samsung

1

Година
2010

Вредност
13.000,00

Член 2
Движната ствар утврдена во член 1 на оваа Одлука ќе се користи за потребите
на OOУ,,Мустафа Кемал Ататурк” с.Пласница – општина Пласница
Член 3
Правата и обврските при пренесување на правото на сопственост на движната
ствар сопственост на општина Пласница, од членот 1 на оваа Одлука ќе се заврши со
потпишување на Договор.
Член 4
Се овластува Градоначалникот на Општина Пласница за овластен потписник на
Договорот за трајно користење на движна ствар во член 1 на оваа одлука помеѓу
OOУ,,Мустафа Кемал Ататурк” с.Пласница – општина Пласница.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Пласница,,

Број 08-473/10
31.08.2021 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Садаим Азизоски
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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

2015

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 предвремените локални избори за градоначалник на
општина Пласница за 2020 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 предвремените локални избори за
градоначалник на општина Пласница за 2020 година , бр.08-473/12, донесена
од Советот на општина Пласница на ден 31.08.2021 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Пласница.
Број 09-591/9
02.09.2021 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
предвремените локални избори за градоначалник на општина Пласница за 2020
година од ДУИ со арх. бр 08-454/1 од 09.08.2021 година, Советот на општина Пласница
на 36-тата седницата одржана на ден 31.08.2021 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
предвремените локални избори за градоначалник на општина Пласница за 2020
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
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Септември
2021

сметка за предвремените локални избори за градоначалник на општина Пласница за
2020 година со бр. 08-454/1 од 09.08.2021 година.
2015

2015

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Пласница„.
Број 08-473/11
31.08.2021 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Садаим Азизоски

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 доделување на огревно дрво без надоместок на
ООУ „Јунус Емре“ с.Лисичани – општина Пласница
1. Се прогласува, Одлука за за доделување на огревно дрво без надоместок на
ООУ „Јунус Емре“ с.Лисичани – општина Пласница, бр.08-473/12, донесена
од Советот на општина Пласница на ден 31.08.2021 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Пласница.

Број 09-591/9
02.09.2021 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски
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Септември
2021

2015

2015

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 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.02/2006 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 Oпштина Пласница, нa 36-тата
седницата одржана на ден 31.08.2021 година донесе:

ОДЛУКА
за доделување на огревно дрво без надоместок на ООУ „Јунус Емре“ с.Лисичани –
општина Пласница
Член 1
Со ова Одлука, Општина Пласница доделува техничко дрво 191,51 м3 и огревно
дрво, 88,2 м3 на ООУ „Јунус Емре“ с.Лисичани – општина Пласница,
Член 2
Дрвата ќе се користат за огрев на ООУ „Јунус Емре“ с.Лисичани за грејната
сезона во 2021/2022 година.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на општина Пласница да потпише договор за
доделување на огревно дрво со ООУ „Јунус Емре“ с.Лисичани – општина Пласница.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Пласница,,

Број 08-473/12
31.08.2021 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Садаим Азизоски
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