Службен гласник на
Општина Ресен
Излегува по потреба

Среда 04.11.2009 година

Уредува

Бр.9 год. 44
Ресен

Стручна служба
Тел. 047/452-726

AKTI NA OP[TINA RESEN
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81.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на
Општина Ресен за 2009 година.

Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на
Општина Ресен за 2009 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 02.11.2009 година.
Бр. 08- 3063/1
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на Р.М,,бр.5/2002),член 28 став 1 од Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа (,,Службен весник на
Р.М „бр. 61/2004 и 96/2004 и 67/2007 ) и член 21 од Статутот на Општината Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен бр.4/2002),Советот на Општината Ресен
на седницата одржана на 02.11.2009 година,донесе
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Буџетот на
Општина Ресен за 2009 година
Член1
Општ дел
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Во Буџетот на Општина Ресен за 2009 год.(„Службен гласник на Општина
Ресен „бр. 11/2008 год. се вршат следните измени:

Буџет 2009

Ребаланс 2009

228.646.928,ден

209.590.436, ден

-буџетски средства

62.101.300, ден

47.541.000, ден

-дотации

120.625.515, ден

118.883.788, ден

9.134.200, ден

10.179.735, ден

36.714.200, ден

32.914.200, ден

Вкупни приходи
и тоа:

-самофинансирачки
активности
-трансфери
-донации

Вкупни расходи

71.713, ден

228.646.928, ден

71.713,ден

209.590.436, ден

И тоа:
-тековно -оперативни
расходи
- капитални расходи
-резерви

194.533.928, ден

196.356.334, ден

33.763.000 ден

12.799.102, ден

350.000 ден

435.000 ден
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Член2
Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни
намени и програми се утврдени во консолидираниот биланс на приходите и
расходите, билансот на тековно- оперативни расходи и билансот на капитални
расходи на Општина Ресен за 2009 година и тоа како што следува:
Член З
Приходите во износ од 209.590.436 денари искажани во Билансот на
приходите на Буџетот на Општината Ресен за 2009 година се распоредени на
корисници и поблиски намени во посебниот дел.
Член4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен
Бр.07- 2927/3
02.11.2009 год
РЕСЕН

Претседател
Мемет Мурати с.р.

82.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за 2009 година.
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Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за 2009 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.
Бр. 08- 3063/2
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната
самоуправа (,,Службен весник на РМ„ бр.5/02), член 23 став 5 од Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа (,,Службен весник на
РМ„ бр. 61/04, 96/04 и 67/07) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на
Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.4/02), Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на ден 02.11.2009 година, донесе
ОДЛУКА
за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за 2009 година
Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година
(,, Службен гласник на Општина Ресен,, бр.11/08 и 1/09 и ), во членот 13 став 1
алинеа 1 по зборовите заклучно со 31.08.2009 година се става точка, а зборовите
до крајот на речницата се бришат.
Член 2
Во член 21став 2 зборовите „од“ се бришат, а се додаваат зборовите „до„.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен
гласник на Општина Ресен,, .
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07- 2927/4
02.11.2009 год.
Ресен

Претседател
Мемет Мурати с.р.

04 ноември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.9 страна 156
83.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за квартал III.

Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за квартал III , што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.
Бр. 08- 3063/3
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за Квартал
III, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Ресен за Квартал III.

СОВЕТ

Бр. 07-2927 / 5
02.11.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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84.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Годишната Програма за работа на Јавната
Општинска Установа за деца – Детска Градинка „11-ти Септември“ Ресен за
учебната 2009-2010 година.
Се прогласува Заклучокот по Годишната Програма за работа на Јавната
Општинска Установа за деца – Детска Градинка „11-ти Септември“ Ресен за
учебната 2009-2010 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 02.11.2009 година.
Бр. 08- 3063/4
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако ја разгледа
Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „ 11-ти Септември„ Ресен за учебната
2009/2010 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „ 11-ти
Септември„ Ресен за учебната 2009/2010 година.

СОВЕТ

Бр. 07-2927 / 6
02.11.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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85.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за организирање и
функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен, за сезоната
2009/2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за организирање и
функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен, за сезоната
2009/2010 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 02.11.2009 година.
Бр. 08- 3063/5
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето
на Општина Ресен за сезоната 2009-2010 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за организирање и функционирање на зимската
служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2009-2010 година.

СОВЕТ

Бр. 07-2927 / 7
02.11.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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86.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Информацијата за состојбата во спортот и
физичката култура на подрачјето на Општината Ресен.
Се прогласува Заклучокот по Информацијата за состојбата во спортот и
физичката култура на подрачјето на Општината Ресен, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.
Бр. 08- 3063/6
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако ја разгледа
Информацијата за состојбата во спортот и физичката култура на подрачјето на
Општина Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Информацијата за состојбата во спортот и физичката
култура на подрачјето на Општина Ресен.

СОВЕТ

Бр. 07-2927 / 8
02.11.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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87.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за
определување на еднонасочен сообраќај и користење на сообраќајна лента за
паркирање на патнички моторни возила.

Се прогласува Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за
определување на еднонасочен сообраќај и користење на сообраќајна лента за
паркирање на патнички моторни возила, што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/7
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на РМ број 5/02), член 6 точка 3 алинеја 2 од
Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (Сл.весник на РМ
број 54/07) и член 15 став 1точка 4 од Статутот на Општина Ресен
(Сл.гласник на Општина Ресен број 4/02) а по претходно добиена
согласност од Министерството за внатрешни работи - Полициска станица
Ресен, Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
02.11.2009 година донесе
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О Д Л У К А
за измени и дополнување на Одлуката за определување на
еднонасочен сообраќај и користење на сообраќајна лента
за паркирање на патнички моторни возила
Член 1
Во член 1 од Одлуката за определување на еднонасочен сообраќај и
користење на сообраќајна лента за паркирање на патнички моторни возила
(,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/09) по запирката се додаваат
зборовите „ времето на важење,,.
Член2
Во членот 2 по ставот еден се додава нов став два кој гласи:
„Еднонасочниот сообраќај по улиците од став еден на оваа Одлука ќе се
одвива во периодот од 01.06 до 31.08 во тековната година,,

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник
на Општина Ресен,,

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2927/9
02.11.2009 год.
Ресен

Претседател
Мемет Мурати с.р.

88.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за определување на финансиски средства за
учество во Проектот „Надградба на сообраќајна инфраструктура“.
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Се прогласува Одлуката за определување на финансиски средства за
учество во Проектот „Надградба на сообраќајна инфраструктура“, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.
Бр. 08- 3063/8
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, а во врска со точка 2 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка
43, а во врска со точка 4 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на
Општина Ресен,, бр.4/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 02.11. 2009 година донесе

ОДЛУКА
За определување на финансиски средства за учество во
Проектот „Надградба на сообраќајна инфраструктура,,
Член 1
Со оваа Одлука се определува висината на учеството на Општина Ресен за
аплицирање и реализирање на проектот „Надградба на сообраќајна
инфраструктура,, во рамките на Програмата за изменување на Програмата за
рамномерен и одржлив регионален развој за 2009 година и Програмата за
изменување и дополнување на Програмата атрактивни плански региони за 2009
година на Бирото за регионален развој и изворите на обезбедување на
средствата.
Член 2
Учеството на Општина Ресен во реализирање на проектот „Надградба на
сообраќајна инфраструктура,, во вкупен износ изнесува 162.000,оо денари, од
кои за набавка на бетон 42.000,оо денари и за плата на ангажирани човечки
ресурси (три вработени за два месеци по 20.000,оо денари) 120.000,оо денари.
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен за 2009 година.
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник
на Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2927/10
02.11.2009 год.
Ресен

Претседател
Мемет Мурати с.р.

89.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за основање
на центарот за Пелагонискиот плански регион.

Се прогласува Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за
основање на центарот за Пелагонискиот плански регион, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/9
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

04 ноември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.9 страна 164
Врз основа на член 24, 25 и 26 од Законот за рамномерен регионален
развој(„Службен весник на РМ„ бр. 63/07), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 02.11.2009 година, донесе

ОДЛУКА
за измени и дополнување на Одлуката за основање
на центарот за Пелагонискиот плански регион

Член 1
Во Одлуката за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански
регион бр.07-364/4 од 25.02.2008 година („Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.2/08 и 5/08), членот 6 се менува и гласи:
Член 6
За раководител на Центарот, може да биде избрано лице кое ги исполнува
следните услови:
- ги исполнува општите услови за вработување, според Законот за
работнитеодноси;
- има завршено VII степен - високо образование;
- има познавање за рамномерниот регионален развој и системот на
локалната самоуправа, има познавање од англискиот јазик, работа со компјутери
и искуство со работа на домашни и меѓународни проекти.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службените
гласила на општините од Пелагонискиот плански регион,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07 – 2927 /11
02.11.2009 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

04 ноември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.9 страна 165
90.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон
изработка и донесување на Урбанистички План вон населено место во КО Козјак
на м.в. „Маказе“ Ресен.

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон
изработка и донесување на Урбанистички План вон населено место во КО Козјак
на м.в. „Маказе“ Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 02.11.2009 година.
Бр. 08- 3063/10
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 13,17 и член 26 став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ" бр. 24/08) и член 21 став 1 од
Статутот на Општина Ресен („Сл.гласник на Општина Ресен" бр.4/02),Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година донесе;

O Д Л У К А
За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување
на Урбанистички План вон населено место во КО Козјак на м.в.
,,Маказе,,Ресен

Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и донесување на
Урбанистички План вон населено место во КО ,,Козјак,, на м.в. „Маказе,, Ресен, за изградба на дистрибутивен центар.

04 ноември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.9 страна 166
Границите на опфатот се катастарските парцели бр: 125, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 149, 150/1 и 150/2 во КО ,,Козјак,, на м.в.
,,Маказе,, - Ресен, со вкупна површина од 39,688 ха.
Член2
Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на
Буџетот на општината.
Член З
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ресен".
СОВЕТ

НА ОПШТИНА

Бр. 07- 2927/ 12
02.11.2009 год.
Ресен

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

91.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Описниот и финансиски извештај за
реализација на манифестацијата „Преспански Јаболкобер 2009“.

04 ноември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.9 страна 167
Се прогласува Заклучокот по Описниот и финансиски извештај за
реализација на манифестацијата „Преспански Јаболкобер 2009“, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/11
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако го разгледа
Описниот и финансиски извештај за реализација на манифестацијата „Преспански
Јаболкобер “ 2009 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Описниот и финансиски извештај за реализација на
манифестацијата „Преспански Јаболкобер “ 2009 година.
СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

Бр. 07-2927 / 13
02.11.2009 год.
Ресен

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

92.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

04 ноември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.9 страна 168

За прогласување на Заклучокот по Елаборатот за настанатите штети од
елементарна непогода – град.
Се прогласува Заклучокот по Елаборатот за настанатите штети од
елементарна непогода – град, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/12
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако го разгледа
Елаборатот за настанатите штети од елементарна непогода - град, го донесе
следниот:
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Елаборатот за настанатите штети од елементарна непогода
– град.

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

Бр. 07-2927 / 14
02.11.2009 год.
Ресен

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

93.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Утврдувањето на потреба од изготвување на
локална урбанистичка планска документација.

04 ноември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.9 страна 169

Се прогласува Заклучокот по Утврдувањето на потреба од изготвување на
локална урбанистичка планска документација, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/13
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако го разгледа
Утврдувањето на потреба од изготвување на локална урбанистичка планска
документација, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Утврдувањето на потреба од изготвување на локална
урбанистичка планска документација.

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

Бр. 07-2927 / 15
02.11.2009 год.
Ресен

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

94.
Исправки

04 ноември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.9 страна 170

Комисијата за статут и прописи по разгледување на основниот текст и
текстот на Решенијата за именување на членови во Училишните одбори на
основите училишта објавени во (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/09)
утврди дека се направени технички грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА
на Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на
градежно земјиште за изградба на ветеринарна амбуланта во Ресен

Во Членот 2 под ставката еден испуштени се уште две ставки кои гласат:
Доколку инвеститорот во текот на користењето на објектот истиот го
промени, односно извршува друга дејност или го пренамени во станбен простор
должен е да го плати надоместокот за уредување на градежно земјиште.
Надоместокот ќе се утврди на основа основниот проект кој е доставен
заедно со барањето за добивање на одобрение за градба.

Бр.07- 2690/15
25.09. 2009 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

04 ноември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.9 страна 171

04 ноември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.9 страна 172

СОДРЖИНА :
81.
82.
83.
84.

85.

86.
87.

88.

89.
90.

91.
92.
93.

94.

Одлука за изменување и дополнување на Буџетот
на Општина Ресен за 2009 година..................................................................152
Одлука за измена на Одлуката за извршување
на Буџетот на Општина Ресен за 2009...........................................................154
Заклучок за прогласување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општина Ресен за Квартал III......................156
Заклучок по Годишната Програма за
работа на ЈОУДГ „11-ти Септември“ – Ресен
за учебната 2009/2010.....................................................................................157
Заклучок по Програмата за
организирање и функционирање на зимската служба
на подрачјето на Општина Ресен
за сезоната 2009/2010 година.........................................................................158
Заклучок по Информацијата за
состојбата во спортот и физичката култура на
подрачјето на Општина Ресен........................................................................159
Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за
определување на еднонасочен сообраќај и користење на
сообраќајна лента за паркирање на патнички моторни возила...................160
Одлука за определување на финансиски
средства за учество во Проектот
„Надградба на сообраќајна инфраструктура„................................................161
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката
за Основање на центар за пелагониски плански регион.............................163
Одлука за отпочнување на постапка за пристапување
кон изработка и донесување на Урбанистички План вон
населено место во КО Козјак на м.в. „Маказе“ Ресен...................................165
Заклучок по описниот и финансиски
извештај за реализација на манифестацијата
„Преспански Јаболкобер 2009“......................................................................166
Заклучок по Елаборатот за настанатите
штети од елементарна непогода –град.........................................................167
Заклучок по Утврдувањето на
потреба од изготвување на локална урбанистичка
планска документација....................................................................................169
Исправка на Одлуката за ослободување од плаќање
на надоместок за уредување на градежно земјиште
за изградба на ветеринарна амбуланта во Ресен........................................169

