SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA PRILEP
Slu`ben glasnik na
Op{tina Prilep –
Izleguva po potreba

6 Oktomvri 2006 godina
Slu`ben glasnik broj 11
Ovoj primerok ~ini 10 den.
Godi{na pretplata 2000 den.

Trezorska sm. pri NBRM
100000000063095
Buxet na Op{tina Prilep
756014065763013

Adresa: Pitu Guli br.2, tel.416-454, www.prilep.gov.mk, email:prilep@prilep.gov.mk

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i
~len 48 stav 1 od Statutot na Op{tina
Prilep ("Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep" br.6/2003) Gradona~alnikot na
Op{tina Prilep, donese:

ОДЛУКА
за основање на Фондација за
меѓугранична соработка
Еврорегион ,,Преспа – Охрид,,

Член 1
Со оваа одлука се уредуваат:
основачите,
називот,
седиштето,
целите, средствата за основање,
Z A K L U ^ O K
органите,
правата,
обврските
и
ZA OBJAVUVAWE NA ODLUKATA ZA
одговорностите, престанокот и други
OSNOVAWE NA FONDACIJA ZA
прашања што се од значење за
ME\UGRANI^NA SORABOTKA EVRO REGION работењето на Фондацијата.
PRESPA – OHRID
I. Основачи на Фондацијата.

1. Odlukata za osnovawe na Fondacija
Член 2
za me|ugrani~na sorabotka Evro region Prespa
Основачи на Фондацијата за
– Ohrid, se objavuva vo "Slu`ben glasnik na меѓугранична соработка Еврорегион
„Преспа – Охрид“ се:
Op{tina Prilep".
1.Општина Битола, ул:„Булевар
1 ви Мај“ бр.61, претставувана од
Broj 08 – 1826/1
GRADONA^ALNIK
Градоначалникот
на
општината
06.10.2006 godina
na Op{tina Prilep
Владимир Талевски;
Prilep
Marjan Risteski
2.Општина Охрид, ул:„Димитар
Влахов“
бб,
претставувана
од
Градоначалникот
на
општината
Врз основа на член 36 став 1
Александар Петрески;
точка 4, а во врска со член 14 став 1 и 2
3.Општина Прилеп, ул:„Питу
од Законот за локална самоуправа
Гули“
бр.2,
претставувана
од
(,,Службен весник на РМ,, бр.5/02) и член
Градоначалникот
на
општината
Марјан
33 став 3 од Законот за здруженија на
Ристески;
граѓани и фондации (,,Службен весник
4. Општина Ресен, плоштад
на РМ,, бр. 31/98), Советot на Општинa
„Маршал
Тито“ бр.20, претставувана од
Prilep, na sednicata, odr`ana na
Градоначалникот
на
општината
05.10.2006 godina, donese:
Димитар Бузлевски.
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5.Општина Струга, ул:„Маршал Тито“
бб, претставувана од Градоначалникот
на општината Рамиз Мерко.
II. Име на фондацијата.
Член 3
Името на Фондацијата е:
Фондација
за
меѓугранична
соработка
Еврорегион
„Преспа –
Охрид“.
III. Седиште на фондацијата.
Член 4
Седиштето на Фондацијата за
меѓугранична соработка Еврорегион
„Преспа – Охрид“ е во Битола на улица
„Булевар 1-ви Мај“ број 61.

IV. Цели и задачи на Фондацијата.
Член 5
Фондацијата како имотна маса
обезбедена од основачите ќе се
користи
заради
остварување
на
поширок
интерес
и
заради
постигнување на следните посебни
цели и задачи:
1.
Промовирање
на
меѓуграничната
соработка
помеѓу
Р.Македонија, Р.Грција и Р.Албанија
која ќе допринесe за подобрување на
квалитетот
на
живеење
на
пограничното население;
2. Размена на искуства и
информации за подобро координирање
на општата политика за развој;
3. Изготвување, разработување
и исполнување на планови, програми и
проекти од заеднички интерес;
4. Иницирање и реализирање
на програми насочени кон развој,
олеснување
на
воспоставувањето
контакти меѓу луѓето што живееат на
подрачјето на Еврорегионот;
5. Реализација на дејности во
меѓуграничната соработка, согласно со
тенденциите на Европската унија,
вклучувајќи и употреба и збогатување
на позитивно искуство за меѓугранична
соработка од Европската унија и други
држави;
6. Претставување и заштита на
взаемните интереси на членовите на
Фондацијата за меѓугранична соработка

Еврорегион „Преспа – Охрид“ пред
соодветните национални и меѓународни
организации и институции;
7.Создавање
соодветна
инвестициона средина за странски
инвеститори,
потпомагање
за
формирање на мешовити претпријатија,
стимулирање на развој на извозните
производства и осигурување на пристап
до странските пазари.
V. Средства за основање.
Член 6
Основачите за основање на
Фондацијата обезбедуваат основачки
влог во износ од 5000 Евра во денарска
противвредност според средниот курс
на еврото утврден и објавен од
Народна
банка
на
Република
Македонија на денот на поднесувањето
на актот за упис во регистарот.
Финансиските
средства
на
Фондацијата се собираат од донации и
спонзорства од физички и правни лица,
финансирање по различни проекти и
програми, приходи од стопанска дејност
и сите преостанати начини дозволени
со законите во Република Макеоднија
VI. Органи на Фондацијата.
Член 7
Органи на Фондацијата се:
Управен одбор кој брои 5
членови.
За членови на Управниот Одбор
се именуваат следните лица:
- Кире Китевски, раководител на
Сектор, Општина Ресен;
Надзорен одбор кој брои 3
членови.
За членови на Надзорниот Одбор
се именуваат следните лица:
VII. Права, обврски и
одговорности на основачите на
Фондацијата.

Член 8
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Фондацијата
во
правниот
промет истапува во свое име и на своја
сметка.
Ризикот на работењето на
Фондацијата ги сносат основачите во
висина на вложените средства.
Фондацијата за обврските во
правниот промет со трети лица
одговара со целиот свој имот и
средства.
VIII. Престанок на Фондацијата.
Член 9
Фондацијата престанува:
- доколку престане членството
на основачите во Еврорегионот „Преспа
– Охрид“.
Член 10
По престанокот на работата на
Фондацијата депонираните средства
што остануваат, по намирување на
побарувањата,
се
распределуваат
помеѓу основачите во истиот сооднос со
кој учествувале во основањето на
Фондацијата.
IX. Други прашања.

Член 11
Се
овластуваат
Градоначалниците на општините да ја
потпишат Одлуката за основање на
Фондација за меѓугранична соработка
Еврорегион ,,Преспа – Охрид,, и да ги
превземат сите понатамошни дејствија
за
нејзина
регистрација
пред
надлежниот суд.
Член 12
Други прашања битни за
работењето на Фондацијата ќе се
уредат со Статутот и други акти
донесени во согласност со него.
Член 13
Одлуката ќе се објави во
“Службен гланиk на Oпштинa Prilep”.
Број 07 – 1819/3
ПРЕТСЕДАТЕЛ
05.10.2006 год. на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
Димитар Стевананџија
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S O D R @ I N A
na “Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep”
br. 11 od 06.10.2006 godina

1.
Odluka za osnovawe na Fondacija za me|ugrani~na sorabotka Evro
region Prespa – Ohrid.................................................................................Str. 1

IZDAVA: Op{tina Prilep
GLAVEN I ODGOVOREN UREDNIK: Marjan Risteski - Gradona~alnik na
Op{tina Prilep
DIZAJN I KOMPJUTERSKA OBRABOTKA: Gorica ^atleska
PE^ATI: Oddelenie za pravni i op{ti raboti. Tira`: 60 primeroci.
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