Slu`ben glasnik na
Op{tina Resen
Izleguva po potreba

Четврток 25.08.2011 gодина

Br.6 god. 46
Resen

Ureduva
Stru~na slu`ba
tel. 047/551-903

AKTI NA OP[TINA RESEN

25 август 2011 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 6 страна 1

1.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Предлогот
за воспоставување на меѓуопштинска соработка

Се прогласува Заклучокот по Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска
соработка , што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на
24.08.2011 година.
Бр.08-2052/1
25.08.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата одржана на
24.08.2011 година, откако го разгледа Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска
соработка го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се утврдува Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка .
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-1994/4
24.08.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

2.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
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З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање
на послуга на просторија
Се прогласува Одлуката за давање на послуга на просторија, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2011 година.
Бр.08-2052/2
25.08.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 36 од Статутот на Општина
Ресен
(„ Службен гласник на Општина Ресен “, бр. 7/2010 ) , Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 24.08.2011 година, донесе
О Д Л У К А
за давање на послуга на просторија
Член 1
Со оваа Одлука на лицето Горан Петрович од Ресен ул.„ Мите Трповски“ му се
дава без надоместок , на послуга просторијата од објектот - наречен барака на улица
„Коле Неделковски“ во Ресен, сопственост на Општина Ресен.
Член 2
Просторијата погореопишана му се дава на послуга бидејки
тој и неговота
сопруга не се вработени, имаат три малолетни деца, немаат имот и не оставруваат
никакви приходи, а моментално живеат во туѓа просторија несоодветна за живеење,
целосна за распаѓање.
Член 3
Лицето Горан Петрович и неговото семејство се должни да се грижат за објектот
додека времено претстoјуваат во него, како добри домаќини, да вршат поправки
доколку такви се јават за потребни, надоместоците за други трошоци кои ги прави
неговото семејство
ке ги сноси тој и неговото семејство и на барање на
послугодавателот да му биде вратена неоштетена и во исправна состојба.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавување во
„Службен гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07- 1994/5
24.08.2011 година
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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3.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Тарифата за авто такси
превоз на патници во Општина Ресен
Се прогласува Тарифата за авто такси превоз на патници во Општина Ресен,
што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2011
година.

Бр.08-2052/3
25.08.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 54 став 1 точка 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Службен весник на РМ“,бр.68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11 ),член 7 од
Одлуката за авто-такси превоз на патноци во Општина Ресен бр. 07-442/7 од 28.02.2008
(Службен гласник на Општина Ресен бр.2/2008) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 24.08. 2011 година, донесе
Т А Р И Ф А
За авто такси превоз на патници во Општина Ресен
1. Цената на авто-такси превоз се наплатува врз основа на утврдениот износ од
таксиметарот според утврдената тарифа.
2. Се утврдува следната тарифа за пресметување на цената на превозот и
услугите на авто-такси превозот на патници и тоа,
А) Заштитна цена (за почеток-старт на превозот и превоз до 1 км)- ______50
денари.
Б) Изминат километар ------------------------------------------------25,00 денари
3. Превозникот е должен на видно место во возилото да ја истакне тарифата.
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4. Превозникот е должен да издаде Потврда за наплатена услуга во возилото
според утврденатра тарифа.
5. Тарифата е составен дел на
Ресен бр. 07- 442/7 од 28.02.2008 год.

Одлуката за авто-такси превоз во Општина

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07- 1994/6
24.08.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

4.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за определување критериуми постапка,
за доделување награда по повод „Преспанскиот јаболкобер,,
2011 година и субјект за реализирање на активностите

Се прогласува Одлуката за определување критериуми постапка, за доделување
награда по повод „Преспанскиот јаболкобер,,2011 година и субјект за реализирање на
активностите , што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на.
24.08.2011 година.
Бр.08-2052/4
25.08.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен („Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на ден 24.08.2011 година, донесе
ОДЛУКА
за определување критериуми, постапка за доделување
награда по повод „Преспанскиот јаболкобер,, 2011 година
и субјект за реализирање на активностите
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Член 1
Со оваа Одлука се определуваат критериумите, постапката за доделување на
награда по повод „Преспанскиот јаболкобер,, 2011 година и субјект за реализирање на
активностите.
Член 2
Наградата се доделува за особени достигнување во областа на развојот на
овоштарството и соработката со општината за економски развој.
Градоначалникот на Општината формира одбор за организирање на
манифестацијата , а активностите поврзани со манифестацијата ,, Преспански јаболкобер„
2011 година ќе ги реализира Здружението на граѓани „Музичка младина,, Ресен.
Член 3
Се доделуваат една награда и признанија.
Член 4
Наградите се доделуваат на правни и физички лица, здруженија на граѓани и
невладини организации,на предлог на Комисија составена од три члена, која ја формира
Градоначалникот на Општината.
Член 5
По завршување на манифестацијата определениот субјект да достави описен и
финансиски извештај за
манифестацијата„ Преспански јаболкобер“ до Советот на
Општина Ресен.
Член 6
Наградите на наградените ги доделува Градоначалникот на општината на денот на
одржување на Преспанскиот јаболкобер.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на
Општина Ресен,,
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1994/7
24.08.2011 год.
Р е се н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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5.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за збратимување
на Општина Ресен Република Македонија со
Општина Искасентгјорг Република Унгарија

Се прогласува Одлуката за збратимување на Општина Ресен Република
Македонија со Општина Искасентгјорг Република Унгарија, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2011 година.
Бр.08-2052/5
25.08.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 14 од Законот за Локална самоуправа ( Службен весник на
Република Македонија 5/02 ) и чл. 14 од Статутот на општина Ресен ( Службен гласник
бр. 7/2010 год. Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 24.08.2011, ја
донесе следната:
ОДЛУКА
За збратимување на Општина Ресен Република Македонија
со Општина Искасентгјорг Република Унгарија
Член 1
Општина Ресен се збратимува со Општина Искасентгјорг Република Унгарија
инцијативата на Општина Инкасантгјорг , поднесена до Општина Ресен.

по

Член 2
Со збратимување помеѓу овие општини ќе се промовира пријателство, поволни
односи на партнерство и размена на искуство и знаење и посебна соработка меѓу
Месната заедница Љубојно и Општината Искасентгјорг.
Видот и начинот на соработката помеѓу општините ќе се определи со посебен
протокол.
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Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен
соработка помеѓу збратимените градови.

да ги потпише актите за

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07- 1994/8
24.08.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

6.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување
на буџетот на Општина Ресен за 2011 година за Квартал II

Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на буџетот на
Општина Ресен за 2011 година за Квартал II, што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 24.08.2011 година.
Бр.08-2052/6
25.08.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата одржана на
24.08.2011 година, откако го разгледа Кварталниот извештај за извршување на буџетот
на Општина Ресен за 2011 за Квартал II година го донесе следниот
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З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Ресен
за 2011 година за Квартал II.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-1994/9
24.08.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

7.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за изменување на Одлуката
за извршување на Буџетот на општината Ресен за 2011 година
Се прогласува Одлуката изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на
општината Ресен за 2011 година, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 24.08.2011 година.
Бр.08-2052/7
25.08.2011 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 Република Македонија“број 5/2002),член 23 став 5 од
Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа(„Службен весник на
Република Македонија“број 61/2004,96/2004 и 67/07,156/09),и член 23 од Статутот на
Општината Ресен („Службен гласник на Општината Ресен“број 7/2010),Советот на
Општината Ресен на седницата одржана на ден 24.08.2011 година,донесе:

ОДЛУКА
за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на општината Ресен за 2011 година
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Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2011 год.под
бр.07-2862/14 од 27.12.2010 год. во член 13,во став 3,алинеја 3 се дополнува со
зборови:„За вработените во Територијалната противпожарна единица вредноста на
бодот е 30,оо денари.Средствата за плати и додатоци на плати на вработените во ТППЕ
Ресен се утврдени со Буџетот на Република Македонија согласно Уредбата за
методологијата на распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за
вработените во ТППЕ.
За вработените во ТППЕ Ресен,вработени преку локалната самоуправа
вредноста на бодот е 30,оо денари.Висината на средствата за плати и додатоци на
плати на вработените преку локалната самоуправа во ТППЕ Ресен е утврдена со
Буџетот на Општината и истата не може да биде исплатена над планираниот износ со
Буџетот на Општината Ресен.“
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Ресен“,а ќе се применува од 1 септември 2011 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-1994/10
24.08.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

8.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за службено

патување во странство
Се прогласува Одлуката за службено патување во странство, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2011 година.
Бр.08-2052/8
25.08.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа(„Службен весник на РМ“бр.5/02),член 23 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен(„Службен гласник на Општина Ресен“бр.7/2010)и член 5 од
Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на
органите на управата им се признаваат во тековни трошоци(„Службен весник на
РМ“бр.50/00 и 64/01),Советот на Општина Ресен на седницата оддржана на ден
24.08.2011 година донесе:
ОДЛУКА
за службено патување во странство
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од патувањет во странство,лицата кои ќе
патуваат и надоместокот што треба да се исплати.
Член 2
Потребата од патување во Република Бугарија произлезе од воспоставените
контакти помеѓу Општина Ресен Република Македонија и Општина Берковица
Република Бугарија,а со цел да се присуствува на празникот на градот Берковица.
Градоначалникот на Општина Ресен на средбата што ќе ја одржи со
претставниците на Општината домаќин ќе ги застапува интересите на нашата
општина во смисла на воспоставување на меѓусебни односи и преземање на
активности од заеднички интерес.
Член 3
Во Република Бугарија ќе патуваат лицата:
-Михаил Волкановски-градоначалник, и
-Борче Проевски-возач.
Член 4
На лицата кои ќе патуваат во Република Бугарија им следува надоместок за
патни и дневни трошоци,согласно Уредбата за издатоци за службени патувања и
селидби во странство што на органите на управата им се признаваат за тековни
трошоци.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Ресен“.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-1994/11
24.08.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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9.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Информацијата за прославата
на 11 септември – Денот на ослободување на Ресен

Се прогласува Заклучокот по Информацијата за прославата на 11 септември –
Денот на ослободување на Ресен, што Советот на Општината Ресен го донесе на
седницата одржана на 24.08.2011 година.
Бр.08-2052/9
25.08.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата одржана на
24.08.2011 година, откако ја разгледа Информацијата за прославата на 11 септемвриДенот на ослободување на Ресен го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Информацијата за прославата на 11 септември - Денот на
ослободување на Ресен
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-1994/12
24.08.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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10.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Информацијата за спортот и физичката
култура во Ресен,спортските терени и спортските објекти

Се прогласува Заклучокот по Информацијата за спортот и физичката култура во
Ресен, спортските терени и спортските објекти, што Советот на Општината Ресен го
донесе на седницата одржана на 24.08.2011 година.
Бр.08-2052/10
25.08.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата одржана на
24.08.2011 година, откако ја разгледа Информацијата за спортот и физичката култура во
Ресен, спортските терени и спортските објекти го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Информацијата за спортот и физичката култура во Ресен,
спортските терени и спортските објекти
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-1994/13
24.08.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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11.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Информацијата
за состојбата и заштита од пожари
Се прогласува Заклучокот по Информацијата за сосотојбата и заштита од пожари,
што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на 24.08.2011
година.
Бр.08-2052/11
25.08.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата одржана на
24.08.2011 година, откако ја разгледа Информацијата за состојбата и заштитата од
пожари го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Информацијата за состојбата и заштитата од пожари

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-1994/14
24.08.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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12.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Барањето на сопственици
на угостителски објекти на Општина Ресен
Се прогласува Заклучокот по Барњето на сопствениците на угостителски објекти
во Општина Ресен, што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана
на 24.08.2011 година.
Бр.08-2052/12
25.08.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата одржана на
24.08.2011 година, откако го разгледа барањето на сопственици на угостителски објекти
на Општина Ресен го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Не се прифаќа барањето на сопственици на угостителски објекти на Општина
Ресен : ДООЕЛ Златец Комец; ДООЕЛ Алдо Моро; ДООЕЛ Стар Сокак СТ; ДООЕЛ АД
Милан Пром; ДООЕЛ ИЗ голд; ДООЕЛ Рафаело-Миа; ДООЕЛ Ери еспериа; ДООЕЛ
Лемо компани; ДООЕЛ Венга; ДООЕЛ Кунгла 2010; ДООЕЛ Вла миа Трејд и ДООЕЛ
Бизнис Хаус Порта сите од Ресен за продолжување на работното време до 02 часот по
полноќ.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-1994/15
24.08.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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13.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Барњето на ДООЕЛ
Дупени Бич подружница ОАЗА
Се прогласува Заклучокот по Барањето на ДООЕЛ Дупени Бич подружница ОАЗА,
што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на 24.08.2011
година.
Бр.08-2052/13
25.08.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата одржана на
24.08.2011 година, откако го разгледа барањето од ДООЕЛ Дупени Бич подружница
ОАЗА го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1. Не се прифаќа барањето на ДООЕЛ Дупени Бич подружница ОАЗА
продолжување на работното време до 02 часот по полноќ.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-1994/16
24.08.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

за
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14.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за службено
патување во странство
Се прогласува Одлуката за службено патување во странство, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.04.2011 година.
Бр.08-2052/14
25.08.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа(„Службен весник на РМ“бр.5/02),член 23 точка 47 од Статутот на Општина
Ресен(„Службен гласник на Општина Ресен“бр.7/2010)и член 5 од Уредбата за
издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на управата
им се признаваат во тековни трошоци(„Службен весник на РМ“бр.50/00 и 64/01),Советот
на Општина Ресен на седницата оддржана на ден 27.04.2011 година донесе:
ОДЛУКА
за службено патување во странство
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од патување во странство,лицата кои ќе
патуваат и надоместокот што треба да се исплати.
Член 2
Потребата од патување во Република Албанија произлезе заради присуство на
состанок на Бордот на проектот-Прекугранична компонента-Интегрално управување со
екосистемот во Преспанската Котлина.
Во рамките на Програмата за развој на Обединетите Нации(УНДП)во ТиранаРепублика Албанија се организира седумнаесетиот состанок на Проектниот борд (АД
ХОК)-Интегрално управување со екосистемот во Преспанската Котлина со присуство на
претставници од УНДП,Република Албанија,Република Македонија и Република Грција.
Патувањето и посетата во Р.Албанија ќе биде на 18.05.2011 г.,а ќе заврши на ден
19.05.2011 г.
Претставник на Општина Ресен на состанокот на Проектниот борд(АД ХОК)Интегрално управување со екосистемот во Преспанската Котлина ќе биде
Градоначалникот Михаил Волкановски.За патувањето ќе се користи возилото на
Општина Ресен,а возач ќе биде Борче Проевски.
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Член 3
На членовите на делегацијата кои ќе патуваат во Република Албанија му следува
надоместок за патни и дневни трошоци согласно Уредбата за издатоците за службени
патувања и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во
тековни трошоци.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-950/9
27.04.2011

Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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