Службен гласник на
Општина Ресен
-излегува по потреба

Среда 06.04.2016 година

Бр.6 Год.51
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

06 Април 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 6
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за
одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот Ресен и
селата во Општина Ресен и за одредување на вредноста на земјоделското
земјиште по катастарски општини

Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за
одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот Ресен и
селата во Општина Ресен и за одредување на вредноста на земјоделското
земјиште по катастарски општини, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 05.04.2016 година.

Бр.09-938/1
06.04.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски 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 став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен" бр.7/2010, 13/2013, 08/2015
и 11/2015) и член 12 и 13 од Методологијата за процена на пазарната вредност на
недвижен имот („Службен весник на РМ" бр.54/2012...142/2014), Советот на
Општина Ресен на седница одржана на ден 05.04.2016 година, донесе
ОДЛУКА
За измена и дополнување на Одлуката за одредување на вредноста на градежно
неизградено земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и за
одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски општини
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за
одредувањена вредноста на градежно неизградено земјиште за градот Ресен и
селата во општина Ресен за одредување на вредноста на земјоделското земјиште
по катастарски општини под Бр.08-187/7 од 29.01.2016 година („Службен Гласник
на Општина Ресен“ бр. 2/2016 година).
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Член 2
Во членот 3 од Одлуката за
одредување вредноста на градежнонеизградено земјиште за градот Ресен и селата во општина Ресен и вредноста на
земјоделско земјиште по катастарски општини , во делот „Во селата и тоа -1 група
по зборот „Штрбово“ се додава зборот „Наколец“.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен Гласник
на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-839/5
05.04.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски 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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмите за изведување на
екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2015/2016 година во
ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмите за изведување на
екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2015/2016 година во
ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 05.04.2016 година.

Бр.09-938/2
06.04.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 05.04.2016 година, откако ги разгледа Програмите
за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната
2015/2016 година во ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојуваат Програмите за изведување на екскурзии во трето, шесто и
деветто одделение во учебната 2015/2016 година во ОУ ,,Мите Богоевски’’
– Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-839/6
05.04.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмите за изведување на
екскурзии во шесто и деветто одделение во учебната 2015/2016 година во ОУ
,,Гоце Делчев’’ – Ресен
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмите за изведување на
екскурзии во шесто и деветто одделение во учебната 2015/2016 година во ОУ
,,Гоце Делчев’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 05.04.2016 година.

Бр.09-938/3
06.04.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

3

06 Април 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 6
Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 05.04.2016 година, откако ги разгледа Програмите
за изведување на екскурзии во шесто и деветто одделение во учебната 2015/2016
година во ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојуваат Програмите за изведување на екскурзии во шесто и деветто
одделение во учебната 2015/2016 година во ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-839/7
05.04.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски 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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата за изведување на
екскурзија во деветто одделение во учебната 2015/2016 година во ОУ ,,Браќа
Миладиновци’’ – с. Црев Двор

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за изведување на
екскурзија во деветто одделение во учебната 2015/2016 година во ОУ ,,Браќа
Миладиновци’’ – с. Црев Двор, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 05.04.2016 година.

Бр.09-938/4
06.04.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 05.04.2016 година, откако ја разгледа Програмата
за изведување на екскурзија во деветто одделение во учебната 2015/2016 година
во ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с. Црев Двор, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за изведување на екскурзија во деветто одделение
во учебната 2015/2016 година во ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с. Црев Двор.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-839/8
05.04.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски 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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмите за изведување на
екскурзии во трето, шесто и деветто одделение и излет со учениците од прво до
деветто одделение во учебната 2015/2016 година во ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.
Љубојно
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмите за изведување на
екскурзии во трето, шесто и деветто одделение и излет со учениците од прво до
деветто одделение во учебната 2015/2016 година во ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.
Љубојно, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
05.04.2016 година.

Бр.09-938/5
06.04.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
5

06 Април 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 6
Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 05.04.2016 година, откако ги разгледа Програмите
за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение и излет со
учениците од прво до деветто одделение во учебната 2015/2016 година во ОУ
,,Димитар Влахов’’ – с. Љубојно, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојуваат Програмите за изведување на екскурзии во трето, шесто и
деветто одделение и излет со учениците од прво до деветто одделение во
учебната 2015/2016 година во ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с. Љубојно.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-839/9
05.04.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски 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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмите за изведување на
екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2015/2016 година во
ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с. Подмочани
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмите за изведување на
екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2015/2016 година во
ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с. Подмочани, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 05.04.2016 година.

Бр.09-938/6
06.04.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 05.04.2016 година, откако ги разгледа Програмите
за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната
2015/2016 година во ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с. Подмочани, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојуваат Програмите за изведување на екскурзии во трето, шесто и
деветто одделение во учебната 2015/2016 година во ОУ ,,Славејко Арсов’’ –
с. Подмочани.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-839/10
05.04.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

7.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за утврдување на стандардите за поставување на
урбана опрема за вршење на угостителска дејност на улица ,,Мите Богоевски’’,
Ресен
Се прогласува Одлуката за утврдување на стандардите за поставување на
урбана опрема за вршење на угостителска дејност на улица ,,Мите Богоевски’’,
Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
05.04.2016 година.

Бр.09-938/7
06.04.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

7

06 Април 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 6
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен Весник
на Република Македонија“ бр. 5/02 ) и член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен (,,Службен Гласник на Општина Ресен“ бр. 07/10, 13/13, 8/15,
11/15), Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на 05.04.2016 година,
донесе

ОДЛУКА
За утврдување на стандардите за поставување на урбана опрема
за вршење на угостителска дејност на улица „Мите Богоевски“ Ресен

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа Одлука се утврдуваат стандардите за поставување на урбана
опрема за вршење на угостителска дејност на улица „Мите Богоевски“ Ресен
Член 2
Урбаната опрема може да се поставува согласно одредбите на законите,
прописите донесени врз основа на закон, стандардите во оваа одлука, условите,
начинот и постапката утврдени со посебни прописи.
Член 3
Поимот урбана опрема употребуван во оваа одлука е со значење
определено во Законот за градење („Службен Весник на Р.М“ бр. 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,
115/14 и 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16).
Јавни површини се простори дефинирани со урбанистичките планови и
означени со регулациони лини, на кои се изградени инвестициони и други
инфраструктурни објекти во општа употреба, како и воздушниот простор над нив.
Како јавни површини, во смисла на оваа одлука, се сматаат изградени
површини чија намена е за општа употреба до реализација на нивната намена
утврдена со урбанистички планови.
Слободна проодна површина е дел од јавната површина наменета
исклучиво за движење на пешаци, на која не смее да се поставува урбана
опрема.
Член 4
Одредбите на оваа одлука се применуваат при поставување на урбана
опрема на јавна површина, како и во случај кога урбаната опрема е поставена на
објекти или земјиште во сопственост.
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II. ОПШТИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА
Член 5
При поставување на урбана опрема за вршење на угостителска дејност на
улица „Мите Богоевски“ Ресен во целост треба да бидат исполнети општите
стандарди за поставување на урбана опрема согласно Одлуката за утврдување на
стандардите за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен
бр.07-3696/4 од 16.12.2014 година (,,Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.
13/2014)
Член 6
Со поставување на урбана опрема урбана опрема за вршење на
угостителска дејност на улица „Мите Богоевски“ Ресен не смее да се попречува
или отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти,
односно нивната функција на живеење и работење, да се намалува пропишаната
слободна проодна површина, да се уништува зелена површина, да се намалува
естетескиот и општиот изглед на околината.
Поставување на урбана опрема, се врши на начин што истите не смеат на
никаков начин да бидат трајно прицврстени за подлогата, а нивното поставување
и отстранување треба да се одвива на брз и лесен начин и без оштетување на
подлогата.
Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се
одржува во хигиенски исправна состојба.
При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат бариери во
просторот кои можат да го попреат безбедното движење на пешаците или да го
оневозможат движењето на лица со хендикеп.
При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат градежни
зафати, а осебено не зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата на
целата површина што се користи.
При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи
или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде
котата на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не
го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено на
инвалидизираните лица со колички.
III- ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА
Член 7
Поставување на урбана опрема за вршење на угостителска дејност е
дозволено само во широчина на деловниот објект кон јавната површина.
Максималната должина на одобрената површина за поставување на урбана
опрема за вршење на угостителска тејност кон јавната површина изнесува
2.2 метри.
Сите елементи на опремата што се поставува на тераса (лесно подвижни
маси, столици, тенди, жардињери и сл.) не смеат да го преминуваат работ на
одобрената површина.
9
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Член 8
При поставување на тенди минималната слободна височина треба да
изнесува 3.2 м.
Тендата треба да е изработена со роло механизам со платно во темно
црвена (бордо) боја.
Освен тенда не се дозволува да се поставуваат други видови на направи за
заштита од атмосферски влијанија.
Страните на тендата не смеат да се затворат со најлон или било каков друг
материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта до подлогата.
Член 9
Жардињерите поставени на тераса не смеат да излегуваат со ниеден
елемент надвор од дозволениот простор за тераса, не смеат да бидат фиксно
прицврстени за подлогата и не смеат да имаат висина поголема од 0.8 м.
Жардињерите треба да бидат изведени од квалитетни материјали со високо
естетеско ниво.
Член 10
Масите и столиците како елементи на терасата мора да бидат изработени
од квалитетни материјали со високо естетеско ниво.
Член 11
Се забранува покривање на урбана опрема на тераса со најлони.
За заштита на елементи на урбаната опрема за време на врнежи истата може да
се прекрие со леснен материјал или елементите да се отсранат од јавната
површина. При тоа се забранува складирање на урбаната опрема покрај излогот
и сите видливи страни на локалот кон улицата и негово натрупување на куп.
IV- ПРОЕДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Вршењето надзор над поставувањето, задржувањто, дислокацијата и
отстранувањето на урбаната опрема за вршење на угостителска дејност врши
овластениот општински инспектор согласно Закон за градење и други акти на
Општина Ресен.
Член 13
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник
на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-839/11
05.04.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за отстапување на времено користење на движни
ствари на ЈКП ,, Пролетер’’ – Ресен

Се прогласува Одлуката за отстапување на времено користење на движни
ствари на ЈКП ,, Пролетер’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 05.04.2016 година.

Бр.09-938/8
06.04.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр. 5/02) и член 23 ст. 1 т. 36 од Статутот на Општина
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и
11/2015) и член 3 став 2 Законот за користење и располагање со стварите во
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“, бр. 78/2015 и 106/2015 и 153/2015) Советот на
Општина Ресен на седницата одржана ден 05.04.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за отстапување на времено користење на движни ствари
на ЈКП “Пролетер“ Ресен
Член 1
Со оваа Одлука се отстапуваат на времено користење движни ствари
предадени во сопственост на Општина Ресен со Одлука на Влада на Република
Македонија Бр.42-2375/1 од 29.03.2016 година ( “Службен весник на РМ“
бр.64/2016) на ЈКП “Пролетер“ Ресен.
Член 2
На ЈКП “Пролетер“ Ресен, му се отстапуваат на времено користење движни
ствари и тоа:
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Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

29

Опис на движните ствари
Детски играчки, клупи и корпи
Единечна клацкалка/ метал,пластика
Двојна клацкалка/метал.пластика
Мајмунка/метал
Тарзанка/метал
Вртелешка/метал,пластика
Единечна кула, нишалка клацкалка/метал,пластика
Коњче/метал
Слонче/метал
Спирален тобоган/метал.пластика
Клупа /метал.дрво
Корпа за отпад /метал
Знакови за женски и машки тоалети/ пластика
Одводнување
Пловки за обележување во вода/ пластика
Држач за велосипед/метал
Фонтана за пиење вода/бетонски готов елемент
Tуш за плажа/надворешна обработка од дрво
Спасувачка кула/челик,дрво,лим,алкубонд
Кабина за пресоблекување/челик,платно
Плажен балдехин/челик,дрво,платно
Лежалки за плажа/ пластика/ пластика
Игралиште за одбојка на плажа
Мрежа за одбојка прицврстена за два метални
столба
Одбележување на теренот со пластични ленти
Јаже Ф50 за ограда за платформата/коноп
ОПРЕМА ВО СЕРВИСЕН ПУЛТ
Електричен болјер 80 л.
Ресторан
Електричен миксер за нес кафе/метал,пластика
Барска столица/метал,пластика
Столица за гости 45/55/45см/метал,пластика
Маса
за
гости
за
јадење
80/80/75см.
/метал,пластика/метал,пластика
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОПРЕМА
Ладен пулт за пијалок со компресор вграден во
пултот
Шанк со две висини 80/60/85см. -120 см ледомат/инокс
12

Количина

1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
10
2
м 563
6
1
4
1
4
8
100

2
2
м 200
1
1
6
36
9
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30
31
32
33
34
35

Ретро пулт
Мијалник со цедалник/метал
Мешачка батерија/метал
Крила и фиоки/медијапан
Автомат за кафе 2 групи/метал, пластика
Млин за кафе со дозатор/метал, пластика
Работна површина
100/60/85 - ел. соковник/метал,пластика

1
1
1
1
1
1

Член 3
Движните ствари од член 2 на оваа одлука се отстапуваат без надомест на
времено користење за период од 3 (три) години од денот на влегување во сила на
оваа одлука.
Член 4
Корисникот ЈКП “Пролетер“ Ресен има право движните ствaри да ги даде во
закуп со објавување на јавен повик во траење од 5 (пет) дена на правно лице коe
ќе понуди највисока цена од минимално понудената која изнесува 20.000,00
денари месечно.
Член 5
Корисникот ЈКП “Пролетер“ Ресен се задолжува да постапува со стварите
како добар домаќин и во случај да истите бидат оштетени да ја надомести
штетата, а за регулирање на останатите меѓусебни права и обврски се задолжува
Градоначалникот на Општина Ресен да склучи договор со ЈКП “Пролетер“ Ресен.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник
на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-839/12
05.04.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за
реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици во Општина Ресен во 2015 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за
реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици во Општина Ресен во 2015 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.04.2016 година.

Бр.09-938/9
06.04.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 05.04.2016 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен во 2015 година, го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Годишниот извештај за реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во
Општина Ресен во 2015 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-839/13
05.04.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
14
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