Службен гласник на
Општина Ресен
Излегува по потреба

Петок 20.02.2009 година

Уредува

Бр.1 год. 44

Стручна служба

Ресен

Тел. 047/452-726

AKTI NA OP[TINA RESEN
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1.
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„
Певчина“ – с.Стење – Ресен.

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон изработка и донесување на Урбанистички План вон населено место„
Певчина“ – с.Стење – Ресен што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 18.02.2009 година.

Бр. 08-531 / 1
20.02.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 13,17
и урбанистичко планирање („Сл.
од Статутот на Општина Ресен
Советот на Општина Ресен на
донесе:

и член 26 став 5 од Законот за просторно
весник на РМ" бр. 24/08) и член 21 став 1
(„Сл. гласник на Општина Ресен" бр.4/02),
седницата одржана на 18.02.2009 година

О Д Л У К А

За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Урбанистички План вон населено место „Певчина"
с. Стење - Ресен
Член 1
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Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Урбанистички План вон населено место „Певчина" с. Стење
- Ресен.
Границите на опфатот се катастарските парцели бр.:1171; 1172/1;
1172/2; 1210; 1087; 1149; 1209 дел и 1211 дел на на м.в. „Певчина" во КО
Стење – Ресен, со вкупна површина од 7,5 ха.
Член 2
Финансирањето за изработката на планот ќе се врши од средства на
приватни лица, а донесувањето на планот ќе биде од Општината Ресен.
Член З
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл.
Гласник на Општина Ресен".
СОВЕТ

НА О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-106 / 4
18.02.2009 год.
Ресен

Претседател
Владимир Ќоропановски с.р.

2.
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 измена и дополнување на Детален
Урбанистички План за УЕ – 2 дел Ресен.

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон изработка и донесување на измена и дополнување на Детален
Урбанистички План за УЕ – 2 дел Ресен што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 18.02.2009 година.
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Бр. 08-531/2
20.02.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски 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 оддржана на ден 18.02.2009 година донесе:

О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување на
измена и дополнување на Детален Урбанистички План за УЕ - 2 - дел Ресен
Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и донесување на
измена и дополнување на Детален Урбанистички План за УЕ - 2 - дел - Ресен.
Границите на опфатот се протегаат: на север ул.„Ленинова", на југ ул.„4та", на исток ул.„11-ти Октомври" и на запад пристапен пат кој ги спојува
улиците „Ленинова" и „4-та" улица, Опфатот е со површина од 1,7 ха.
Член 2
Финансирањето за изработката на измените и дополнувањата на дел
од ДУП за УЕ - 2 - Ресен ќе се врши од средства на приватни лица, а планот ќе
го донесува Општина Ресен.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл.Гласник на
Општина Ресен".

С О В Е Т НА О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 106 /5
18.02.2009 год.

Претседател
Владимир Ќоропановски с.р.
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Ресен

3.
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 четири.

Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за квартал четири што Советот на Општина Ресен
го донесе на седницата одржана на 18.02.2009 година.

Бр. 08-531/3
20.02.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 18.02.2009 година, откако го
разгледа Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен
за квартал четири го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Ресен за квартал четири.

СОВЕТ

Бр. 07-106 / 6

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,

20 февруари 2009 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“бр.1 страна 6
18.02.2009 год.
Ресен

Владимир Ќоропановски с.р.

4.
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 Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година.
Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 18.02.2009 година.
Бр. 08-531/4
20.02.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски 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 18.02.2009 година, донесе
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за 2009 година

Член 1
Членот 6 се менува и гласи:

Член 6
Градоначалникот на Општината ја следи реализацијата на Планот
приходите и другите приливи на Основниот Буџет на Општината.
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Доколку во текот на извршувањето на Буџетот Градоначалникот на
општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на
одобрените средства со Буџетот или дека реализацијата на приходите и
другите приливи значително отстапуваат од планот, на Советот на
општината му предлага изменување и дополнување на буџетот.

Член 2
Членот 12 се менува и гласи:

Член12
Месечниот надоместок за присуство на седници на советот се
утврдува во процентуален износ од 54% од просечната месечна нето плата во
Републиката исплатена за претходната година.
На претседателот на советот на општината за раководење и
организирање на работата на советот, надоместокот му се зголемува за 30%.
Член 3
Во член 13 став 2 алинеа 1 бројот „ 48,52„ се менува со бројот „ 75,30„
Член 4
По членот 13 се додава нов член 13-а кој гласи
Член 13-а
Исплатата на плати во јавните установи ја контролира и одобрува
Министерството за финансии.
Одделението за финансирање и буџет е должно два дена пред
исплатата на плати, до надлежното министерство и Министерството за
финансии да достави барање за одобрување на средства за плати. Кон
барањето се приложува обрасци ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулација за
пресметаните плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме,
плата како и други податоци во пишана и електронска верзија за односниот
месец за кој се однесува исплатата, како и образец ,,6,,.
Член 5
Членовите 14 и 15 се бришат.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Ресен,, а ќе се применува од 1.01.2009 година.
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СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 106 / 7
18.02.2009 год.
Ресен

Претседател
Владимир Ќоропановски с.р.

5.
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 измена на распоредот на средствата
во Буџетот на Општина Ресен за 2009 година.

Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Ресен за 2009 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 18.02.2009 година.

Бр. 08-531/5
20.02.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 5/2002 година) и член 43 од Статутот на општина
), Советот на општината
Ресен (Службен гласник на општина Ресен бр.
Ресен на Седницата одржана на 18.02.2009 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Ресен
за 2009 година
Член 1
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Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на
општина Ресен за 2009 година и тоа на следниот начин: се врши
прераспределба на ставки во средното образование
Програма Н20 за превоз на ученици

Потпрограма
Подставка
Н20
421240
424210
425760

Буџет Самофин. Донации Дотации Кредити

Средно образование
0
Течни горива
0
Одржување на згради
Превозни услуги во образованието 0

0
0

0
0

-500.000 0
-296.000 0

0

0

796.000

0

0

0

0
0

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето и станува составен
дел на Буџетот на општина Ресен за 2009 година, а ќе се објави во Службен
гласник на општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07 – 106 /8
18.02.2009 год.
Ресен

Претседател
Владимир Ќоропановски с.р.

6.
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 пристапување кон изменување и
дополнување на Статутот на Општина Ресен
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Се прогласува Одлуката за пристапување кон изменување и
дополнување на Статутот на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 18.02.2009 година.

Бр. 08-531/6
20.02.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од законот за локалната самоуправа (
„Службен весник на РМ„ бр.5/02 ) и 21 став 1 точка 1 од Статутот на Општина
Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен„ бр.4/02 ), Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 8.02.2009 година донесе
ОДЛУКА
за пристапување кон изменување и дополнување на Статутот на
Општина Ресен
Член 1
Се пристапува кон изменување и дополнување на Статутот на Општина
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, бр.4/02).
Член2
Се задолжува Комисијата за статут и прописи да подготви текст на
измените и дополнувањето и да го достави до Советот.
Член 3
Изменувањето и дополнувањето на Статутот ќе се врши во две фази и тоа
нацрт, по кој ќе се спроведе јавна расправа и предлог кој ќе се достави до
Советот на усвојување,
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на Општина Ресен,
С О В Е Т НА О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н
Бр. 07 – 106 /9
18.02.2009 год.
Ресен
7.

Претседател
Владимир Ќоропановски с.р.
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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 Решението за формирање на Комисија за процена на
штета

Се прогласува Решението за формирање на Комисија за процена на
штета, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
18.02.2009 година.
Бр. 08-531/7
20.02.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ,, 6р. 5/02) и член 143 став 1 алинеа 2 од
Законот за заштита и спасување („Службен весник на РМ,, 6р.36/04, 49/04 и
86/08), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
18.02.2009 година донесе
РЕШЕНИЕ
за формирање на Комисија за процена на штета
1. Се формира Комисија за процена на штета настаната од пожар во
состав:
Јанку Колемишевски - претседател
Игор Ивановски
- член
Џоко Бундевски
- член
2. Комисијата ќе изврши увид на лице место во Катастарската
општини „Перово,, при што ќе го утврди обемот и висината на настанатата
штета од пожарот, што се случи во август месец 2008 година и ќе ја изрази во
натура и вредносно, при тоа утврдувајќи го имотот и сопственоста, а ќе ги
користи Записниците од Државниот инспекторат за земјоделие со
седиште во Ресен. Доколку има осигурени имоти истите да се евидентираат
во извештајот.
3. Комисијата ќе отпочне со работа на

19.02.2009

година и за
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извршената процена ќе изработи извештај кој понатака ќе се препрати до
Комисијата на Владата на Република Македонија.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07- 106 / 10
18.02.2009 год.
Ресен

Претседател
Владимир Ќоропановски с.р.

8.
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
„Кошарница“ с. Арвати - Ресен

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон изработка и донесување на Урбанистички План вон населено место с.
Арвати ( за изградба на Етно Село ), што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 18.02.2009 година.
Бр. 08-531/8
20.02.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски 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 18.02.2009
година донесе:
О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Урбанистички План вон населено место „Кошарница"
с.Арвати-Ресен
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Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Урбанистички План вон населено место „Кошарница" с. Арвати Ресен.
Границите на опфатот е катастарската парцела бр.531 во површина
од 6.000,00м2 на м.в. „Кошарница" во КО Арвати - Ресен.
Член 2
Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на
приватни лица, а донесувањето на планот ќе биде од Општината Ресен.
Член З
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во
„Службен Гласник на Општина Ресен".
СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

Бр. 07-106/11
18.02.2009 год.
Ресен

РЕСЕН

Претседател
Владимир Ќоропановски с.р.

9.
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 за исплатата на обврските кон членовите на
Советот за нивните ангажмани за време на седниците и надвор од седниците
на Советот.
Се прогласува Исплатата на обврските кон членовите на Советот за
нивните ангажмани за време на седниците и надвор од седниците на Советот,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 18.02.2009
година.
Бр. 08-531/9
20.02.2009 год.

Градоначалник
на Општина Ресен
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Ресен

Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 18.02.2009 година, разгледувајќи за
исплата на надоместоците на членовите на Советот го донесе следниов

ЗАКЛУЧОК
1.
Сите неисплатени надоместоци за учество во работата на Советот
на општината да се исплатат најкасно до одржувањето на наредната седница,
односно до почетокот на март месец 2009 година.
Во овој период да се исплатат и надоместоците за користење на
службени телефони.
2.
Да се пристапи кон ребаланс на Буџетот на Општина Ресен за
2009 година со цел да се предвиди позиција која ќе ги содржи средствата што
советниците би ги добиле за нивно ангажирање надвор од седниците на
советот.
3.
Примерок од заклучоков да се достави до Градоначалникот на
општината како единствен орган за извршување на Буџетот.

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

Бр. 07-106 / 12
18.02.2009 год.
Ресен

РЕСЕН

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

АКТИ НА МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ
10.

Врз основа на Законот за Комунални дејности (Сл.весник на РМ" бр.45/97
) и член 26 од Одлуката за комунален ред на подрачјето на Општина Ресен
бр.07 - 882/3 од 05.09.2005г.,Советот на месната заедница на с. Наколец Ресен,на седницата одржана на ден 07.07.2007 година. донесе

О Д Л У К А
за начинот на снабдување и користење на водата од водоводот во
с. Наколец
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1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Чл.1
Со оваа Одлука се уредува начинот на снабдување и користење на водата од
водоводот во с.Наколец и се пропишуваат мерки за спроведување на истата.
Чл.2.
Под снабдување и користење на водата од водоводот во с.Наколец,во смисла на
оваа Одлука се подразбира снабдување со вода за пиење,како и поблиско
уредување на односите меѓу корисниците и давателот на услугата а
особено за: Приклучувањето, користењето на водата,одржувањето,начинот
на плаќањето како и исклучувањето.
Чл.З
Давател на услуги во смисла на оваа Одлука се смета Советот на МЗ на
с.Наколец односно физичко или правно лице избрани и поставено од Советот
на МЗ на с.Наколец.
Чл.4
Корисник на услуги во смисла на оваа Одлука се сметаат физичките и правните
лица кои живеат или престојуваат на подрачјето на с.Наколец,имаат седиште
односно вршат дејност на подрачјето на с.Наколец.
Чл.5
Давателот на услуги е должен да обезбеди трајно и квалитетно снабдување
со вода на корисниците на подрачјето на с.Наколец и да ги одржува објектите и
опремата на водоводот во функционална состојба.
Корисниците на услуги се должни да се придржуваат на одредбите на оваа
Одлука.
2. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Чл.6
Под снабдување со вода за пиење се подразбира зафаќање и дистрибуција на
водата до мерниот инструмент на корисникот.
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Чл.7
Снабдувањето со вода за пиење од водоводот во с.Наколец го врши Советот
на МЗ на с.Наколец,односно физичко или правно лице избрано и поставено
од Советот на МЗ с.Наколец.
Чл.8
Советот на МЗ с.Наколец е должно,да обезбедува вода за пиење редовно и
непрекинато,освен кога зголемената потрошувачка го надмине капацитетот
на водоводната мрежа и изворите или кога ќе настанат технички пречки на
водоводната мрежа.
Чл.9

Заради отстранување на дефекти на водоводната мрежа која минува низ
земјиште или објекти што се во сопственост или на кое е корисник правно или
физичко лице,Советот на МЗ на с.Наколец односно физичко или правно
лице именувано и поставено од него има право несметано да ги изведува
работите.
По завршување на работите должен е да го доведе земјиштето во
првобитна положба.
Доколку дефектот е настанат на водоводната линија од приклучокот до мерниот
инструмент кој минува низ дворно место,сопственикот односно корисникот на
дворното место нема право да бара надоместок на штета.
Чл.10
Приклучокот на водоводната мрежа го врши Светот на МЗ с.Наколец односно
физичко или правно лице именувано и поставено од него а по барање на
сопственикот на објектот.
Чл.11
Приклучувањето на водоводната мрежа се врши по поднесено писмено
барање на корисникот до Советот на МЗ с.Наколец,и по плаќањето на цената
за приклучок.
Чл.12
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Цената на приклучокот ја одредува Советот на МЗ на с. Наколец и таа
моментално изнесува 300 евра,во денарска противвредност.
Чл.13
Приклучокот го поврзува член на Советот на МЗ с. Наколец односно
физичко или правно лице именувано и поставено од него,заедно со
претседателот на Советот на МЗ с. Наколец.
Чл.14
На секој приклучок на водоводната мрежа се поставува водомер.
Советот на МЗ на с. Наколец односно физичко или правно лице именувано од
него се грижи за исправноста на водомерите.
Чл.15
Корисниците на услугите се должни да му овозможат на овластеното лице на
Советот на МЗ с. Наколец да врши непречено читање на состојбата на
водомерот и контрола на неговата исправност.
Чл.16
За користење на водата,корисниците плаќаат цена по потрошен мЗ и паушални
трошоци.
Чл.17
За 1мЗ моменталната цена е 5 денари.
За една година се плаќа паушал во износ од 1.000,оо денари,за секоја куќа
(нова или стара).
За магацин се плаќа 1/2 (една половина ) од утврдената цена за паушал плус 5
денари/мЗ.
Корисник кој бил опоменат за неисправен водомер од претходната година,и не
го поправил водомерот,за потрошена вода е должен да плати износ што го
платил корисникот со највисока платена сметка во таа година.
Корисникот кој прв пат е опоменат за неисправен водомер, за потрошена вода ќе
се земе највисоката потрошена вода што тој ја имал потрошено во последните
три години.
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Корисниците кои се отсутни повеќе години,должни се да платат за последните три
години паушал, плус потрошена вода.
Секој корисник односно куќа мора да има свој водомер. Доколку две куќи се
на еден сопственик и се во близина (ист двор),можат да користат еден
приклучок со повеќе водомери,со обврска да го плати паушалот,плус
потрошена вода за секој водомер.
Корисникот може да ја исклучи водата од стариот објект и да ја приклучи на
новиот објект,со неплаќање приклучок за новиот објект.
Чл.18
Советот на МЗ с.Наколец може да го прекине снабдувањето со вода за
пиење а по претходно известување во следните случаи:
-Ако настане дефект на водоводната мрежа,а со цел да се отстрани дефектот;
-Ако корисникот на вода без одобрение од Советот на МЗ на с.Наколец дозволи
приклучување после водомерот;
-Ако корисникот не ја плати сметката повеќе од три месеци;
-Ако корисникот не изврши замена на водомерот кој е неисправен и не може да
се поправи;
-Ако корисникот без поднесено барање до Советот на МЗ на с.Наколец за
приклучок, и платена цена за приклучок сам се приклучи на водоводната мрежа.
Чл.19

Строго е забрането:
-Во водоводната мрежа да се приклучи систем за наводнување на бавча
односно овошна градина;
-Да се врши приклучување на водоводната мрежа без одобрение од страна на
Советот на МЗ на с.Наколец;
-Да се врши приклучување на вода без да се постави водомер;
-Да врши прикучок на водоводната мрежа неовластено лице од страна на
Советот на МЗ на с.Наколец;
-Водата за пиење од водоводната мрежа да се користи за поливање,миење на
возила и др.дога Светот на МЗ с.Наколец има воведено посебен режим
(рестрикција ) на користење на истата.
Чл.20
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Прашања односно односи кои не се уредени со оваа Одлука,Советот на МЗ на
с.Наколец ќе ги уреди со посебни одлуки во согласност со оваа Одлука.

З. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Чл.21

Корисник кој приклучил систем за наводнување на бавча на селската водоводна
мрежа со исправен водомер,односно потрошената вода се регистрира,ќе се
казни со парична казна од 100 евра, во денарска противредност.
Чл.22
Корисник кој приклучил систем за наводнување на селската водоводна
мрежа со неисправен водомер,односно потрошената вода не се
регистрира,веднаш ќе се исклучи од водоводната мрежа. За повторно
приклучување,таквиот корисник ќе мора да поднесе повторно барање до
Советот на МЗ на с.Наколец,и доколку му се одобри приклучок потребно е да
плати износ од 300 евра во денарска противвредност.
Чл.23

Советот на МЗ на с.Наколец е должен да превзема казнени мерки односно
исклучување од главната водоводна мрежа доколку корисниците не ги
почитуваат одредбите од оваа Одлука.

4. 3АВРШНИ ОДРЕДБИ
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Чл.24
Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето,а ќе се објави во
"Службен гласник на Општина Ресен".

Наколец Совет на МЗ Наколец
Претседател, Гзим Сулемани
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