Службен гласник на
Општина Ресен
-излегува по потреба

Среда 31.08.2016 година

Бр.11 Год.51
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

31 Август 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 11
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 Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Ресен за II квартал Јануари- Јуни 2016
година (со образложение)
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Ресен за II квартал Јануари- Јуни 2016
година (со образложение), што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр.09-2009/1
31.08.2016 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 30.08.2016 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за II квартал
Јануари- Јуни 2016 година (со образложение), го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Ресен за II квартал Јануари- Јуни 2016 година (со образложение).

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1946/5
30.08.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 Кварталниот извештај за
ненамирени обврски на Општина Ресен за II квартал Јануари- Јуни 2016 година
(со образложение)
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
ненамирени обврски на Општина Ресен за II квартал Јануари- Јуни 2016 година
(со образложение), што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 30.08.2016 година.

Бр.09-2009/2
31.08.2016 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 30.08.2016 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за ненамирени обврски на Општина Ресен за II квартал
Јануари- Јуни 2016 година (со образложение), го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Кварталниот извештај за ненамирени обврски на Општина
Ресен за II квартал Јануари- Јуни 2016 година (со образложение).

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1946/6
30.08.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
2
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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 Кварталниот извештај за
задолжување на Општина Ресен и Јавните претпријатија основани од Општина
Ресен за II квартал Јануари- Јуни 2016 година
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
задолжување на Општина Ресен и Јавните претпријатија основани од Општина
Ресен за II квартал Јануари- Јуни 2016 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр.09-2009/3
31.08.2016 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 30.08.2016 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за задолжување на Општина Ресен и Јавните претпријатија
основани од Општина Ресен за II квартал Јануари- Јуни 2016 година., го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Кварталниот извештај за задолжување на Општина Ресен и
Јавните претпријатија основани од Општина Ресен за II квартал ЈануариЈуни 2016 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1946/7
30.08.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

3

31 Август 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 11
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 Одлуката за организирање и реализирање на
манифестацијата ``Преспански јаболкобер 2016``

Се прогласува Одлуката за организирање и реализирање на манифестацијата
``Преспански јаболкобер 2016``, што Советот на Општина Ресен ja донесе на
седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр.09-2009/4
31.08.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010, 13/2013, 8/2015, 11/205 ),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 30.08.2016 година,
донесе

ОДЛУКА
за организирање и реализирање на манифестацијата
``Преспански јаболкобер 2016``

Член 1
Со оваа Одлука се определува дека Општина Ресен е носител на
организација и реализација на манифестацијата ``Преспански јаболкобер 2016``.
Член 2
Градоначалникот на општината формира Одбор за организирање и
реализирање на манифестацијата и со посебно решение ги назначува членовите
на истиот.
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Член 3
Градоначалникот на општината претседава со Одборот за организирање и
реализирање на манифестацијата или назначува друго одговорно лице.
Член 4
Се доделуваат награди и признанија.
Член 5
Наградите, односно признанијата се доделува за особени достигнување во
областа на развојот на овоштарството и придонес кон економскиот развој и
промоција на Општина Ресен, на предлог на Комисија составена од три члена,
формирана од Градоначалникот, во постапка, по критериуми определени од
самата комисија.
Наградите на наградените ги доделува Градоначалникот на општината на
денот на одржување на ``Преспанскиот Јаболкобер 2016``.

Член 6
Средствата за организација и реализација на Преспански јаболкобер се
обезбедени од Буџетот на Општина Ресен, од спонзори и донатори.
По завршување на манифестацијата организациониот одбор ќе доставува
описен и финансиски извештај за манифестацијата ,,Преспански Јаболкобер
2016“ до Советот на Општина Ресен.

Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
гласник’’ на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1946/8
30.08.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 Одлуката за продолжување на работното време на
угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на
манифестацијата „Преспански јаболкобер “ 2016 година
Се прогласува Одлуката за продолжување на работното време на
угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на
манифестацијата „Преспански јаболкобер “ 2016 година, што Советот на Општина
Ресен ja донесе на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр.09-2009/5
31.08.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 23 ст.3 а во вв ст. 1 од Законот за угостителска дејност
(,,Сл.весник на РМ". бр.64/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/2012, 164 /2013;
187/2013, 166/2014, 199/2014, 129/2015, 39/2016, 53/2016 и 71/2016) член 22 став 1
точка1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М." бр. 5/02)
и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен (,,Сл. гласник на Општина
Ресен" бр.7/10, 13/2013, 8/2015, 11/2015), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 30.08.2016 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за продолжување на работното време на угостителски објекти на
подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на манифестацијата
„Преспански јаболкобер “ 2016 година

Член 1
Со оваа Одлука се продолжува работното време во угостителските објекти
на подрачјето на Општина Ресен за два часа за време на одржување на
манифестацијата „ Преспански јаболкобер 2016 “, во деновите: 23,24 и 25
септември 2016 година.
6

31 Август 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 11

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина“ Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1946/9
30.08.2016 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 Одлуката за давање на времено користење на просторија на
Хуманитарно здружение на граѓани за лица со посебни потреби
„Хумана Преспа“ Ресен
Се прогласува Одлуката за давање на времено користење на просторија
на Хуманитарно здружение на граѓани за лица со посебни потреби „Хумана
Преспа“ Ресен, што Советот на Општина Ресен ja донесе на седницата одржана
на 30.08.2016 година.

Бр.09-2009/6
31.08.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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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, 13/2013.
8/2015 и 15/2015 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
30.08.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на времено користење на просторија на Хуманитарно
здружение на граѓани за лица со посебни потреби „Хумана Преспа“ Ресен

Член 1
Предмет на оваа Одлука е давање на времено користење на просторија во
објектот на Спортската сала “ Зоран Стојановски“ Ресен, сопственост на Општина
Ресен, на Хуманитарно здружение на граѓани за лица со посебни потреби
„Хумана Преспа“ Ресен , без надоместок.
Член 2
Просториjaта која со оваа одлука се доделува на времено користење на
Хуманитарно здружение на граѓани за лица со посебни потреби „Хумана Преспа“
Ресен се наоѓа веднаш до просториите кои ги користи и Меѓуопштинско здружение
на телесни инвалиди “МОБИЛНОСТ“ Битола- Канцеларија Ресен.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен да го потпиши договорот
за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу Општина Ресен и
Хуманитарно здружение на граѓани за лица со посебни потреби „Хумана Преспа“
Ресен .
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот
гласник на Општина Ресен“.

на објавувањето во „Службен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1946/10
30.08.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 Заклучокот за усвојување на Извештајот за утврдената штета
од елементарна непогода – мраз на територијата на Општина Ресен на ден 21-23
и 27.04.2016 година
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за утврдената
штета од елементарна непогода – мраз на територијата на Општина Ресен на ден
21-23 и 27.04.2016 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 29.07.2016 година.

Бр.09-2009/7
31.08.2016 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 30.08.2016 година, откако го разгледа Извештајот
за утврдената штета од елементарна непогода – мраз на територијата на
Општина Ресен на ден 21-23 и 27.04.2016 година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за утврдената штета од елементарна непогода –
мраз на територијата на Општина Ресен на ден 21-23 и 27.04.2016 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1946/11
30.08.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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АКТИ НА МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ
8.
Vrz osnova na Soglasnost br.09-1499/26 dadena od strana na Op{tina Resen
za sproveduvawe na proektot ,,Izvedba na sistem za navodnuvawe vo selo
Kurbinovo,Sovetot na mesnata zaednica na s. Kurbinovo–Resen, na sednicata
odr`ana na den 15.06.2016 godina, donese
O D L U K A
za izvedba na osnoven i sekundaren sistem za navodnuvawe vo s.Kurbinovo
soglasno proektot ,,Izvedba na sistem za navodnuvawe vo selo Kurbinovo,, i za
na~inot na snabduvawe i koristewe na vodata od sistemite vo s.Kurbinovo
1. OSNOVNI ODREDBI
^l.1
So ovaa Odluka se ureduva izvedbata na osnoveniot i sekundareniot sistem
za navodnuvawe vo s.Kurbinovo soglasno proektot ,,Izvedba na sistem za
navodnuvawe vo selo Kurbinovo,, na~inot na snabduvawe i koristewe na vodata od
sistemite vo s.Kurbinovo i se propi{uvaat merki za sproveduvawe na istata.
^l.2.
Pod izvedba na osnovniot i sekundaren sistem za navodnuvawe,snabduvawe
i koristewe na vodata od sistemite za navodnuvawe vo s.Kurbinovo,vo smisla na
ovaa Odluka se podrazbira snabduvawe so voda za navodnuvawe,kako i poblisko
ureduvawe na odnosite me|u korisnicite i davatelot na uslugata a osobeno za:
Izvedbata, priklu~uvaweto, koristeweto na vodata, odr`uvaweto, na~inot na
pla}aweto kako i isklu~uvaweto.
^l.3
Davatel na uslugi vo smisla na ovaa Odluka se smeta Sovetot na MZ na
s.Kurbinovo odnosno fizi~ko ili pravno lice izbrani i postaveno od Sovetot na
MZ na s.Kurbinovo.
^l.4
Korisnik na uslugi vo smisla na ovaa Odluka se smetaat fizi~kite i
pravnite lica koi `iveat, prestojuvaat ili imaat odnosno koristat nedvi`en
imot na podra~jeto na s.Kurbinovo, imaat sedi{te odnosno vr{at dejnost na
podra~jeto na s.Kurbinovo.
^l.5
Davatelot na uslugi e dol`en da obezbedi trajno i kvalitetno snabduvawe
so voda na korisnicite na podra~jeto na s.Kurbinovo i da gi odr`uva objektite i
opremata na osnovniot i sekundarniot sistem vo funkcionalna sostojba.
Korisnicite na uslugi se dol`ni da se pridr`uvaat na odredbite na ovaa Odluka.
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2.POSEBNI ODREDBI
^l.6
Pod snabduvawe so voda za navodnuvawe se podrazbira zafa}awe i
distribucija na vodata do nedvi`nostite na korisnikot.
^l.7
Snabduvaweto so voda za navodnuvawe kako i odr`uvaweto na sistemite vo
s.Kurbinovo go vr{i Sovetot na MZ na s.Kurbinovo,odnosno fizi~ko ili pravno
lice izbrano i postaveno od Sovetot na MZ s.Kurbinovo.
^l.8
Sovetot na MZ s.Kurbinovo e dol`en,da obezbeduva voda za navodnuvawe
redovno i neprekinato,osven koga zgolemenata potro{uva~ka go nadmine
kapacitetot na vodovodnata mre`a i izvorite ili koga }e nastanat tehni~ki
pre~ki na vodovodnata mre`a.
^l.9
Zaradi otstranuvawe na defekti na sistemite na vodovodnata mre`a koja
minuva niz zemji{te ili objekti {to se vo sopstvenost ili na koe e korisnik
pravno ili fizi~ko lice,Sovetot na MZ na s.Kurbinovo odnosno fizi~ko ili
pravno lice imenuvano i postaveno od nego ima pravo nesmetano da gi izveduva
rabotite.
Po zavr{uvawe na rabotite dol`en e da go dovede zemji{teto vo
prvobitna polo`ba.
Dokolku defektot e nastanat na sistemite na vodovodnata linija koj
minuva niz nedvi`nost (ovo{tarnik, niva, i sl., sopstvenikot odnosno korisnikot
na taa nedvi`nost nema pravo da bara nadomestok na {teta.
^l.10
Pri
izvedba
na
osnovniot
i
sekundarniot
sistem
za
navodnuvawe,vodokorisnicite u~estvuvaat so sopstven trud. Vodokorisnicite koi
nema da u~estvuvaat so sopstven trud,}e se zadol`at da platat iznos od 1.000,oo
denari za sekoj den.
^l.11
Priklu~okot na sistemite na vodovodnata mre`a go vr{i Svetot na MZ
s.Kurbinovo, odnosno fizi~ko ili pravno lice imenuvano i postaveno od nego a po
barawe na sopstvenikot na nedvi`nosta.
^l.12
Priklu~uvaweto na sistemite na vodovodnata mre`a se vr{i po podneseno
pismeno barawe na korisnikot do Sovetot na MZ s.Kurbinovo,i po pla}aweto na
cenata za priklu~ok.
^l.13
Cenata na priklu~okot ja odreduva Sovetot na MZ na s.Kurbinovo i taa
momentalno iznesuva 300 evra,vo denarska protivrednost.
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^l.14
Priklu~okot go povrzuva ~len na Sovetot na MZ s.Kurbinovo odnosno
fizi~ko ili pravno lice imenuvano i postaveno od nego,zaedno so pretsedatelot
na Sovetot na MZ s.Kurbinovo.
^l.15
Sekoj priklu~ok na sistemite na vodovodnata mre`a se evidentira,se
zapi{uva vo knigata za evidencija (vodna kniga).
Sovetot na MZ na s.Kurbinovo odnosno fizi~ko ili pravno lice
imenuvano od nego ja vodi knigata za evidencija odnosno vodnata kniga.
^l.16
Korisnicite na uslugite se dol`ni da mu ovozmo`at na ovlastenoto lice
na Sovetot na MZ s.Kurbinovo da vr{i nepre~ena kontrola na koristeweto na
vodata od sistemite za navodnuvawe i kontrola na ispravnosta na istite.
^l.17
Za koristewe na vodata za navodnuvawe,korisnicite pla}aat cena po
povr{ina koja ja navodnuvaat odnosno po ari i pau{alni tro{oci.Cenata }e se
utvrduva za sekoja godina so posebna odluka.
Za pogolemi defekti koi }e se javat na primarnata i sekundarnata pre`a
za navodnuvawe,kako i za obnovuvawe na postoe~ka linija,vodokorisnicite }e
bidat zadol`eni so dopolnitelni namenski pari~ni sredstva,~ij iznos }e bide
utvrden so posebna odluka.
^l.18
Za povr{ina od eden ar (1 ar) momentalnata cena e 120,oo denari.
Za edna godina se pla}a pau{al vo iznos od 1.000,oo denari,za sekoj
korisnik.
Vodokorisnicite se zadol`uvaat uplatata na cenata za navodnuvawe i
pau{alot, da se izvr{i najdocna do 31 oktomvri vo tekovnata godina.,posle ovoj
datum sledi prisilna naplata.
^l.19
Korisnikot mo`e da ja isklu~i vodata od starata nedvi`nost i da ja
priklu~i na novata nedvi`nost,so toa {to samiot }e si gi snosi tro{ocite za
priklu~ok za novata nedvi`nost.
^l.20
Sovetot na MZ s.Kurbinovo mo`e da go prekine snabduvaweto so voda za
navodnuvawe a po prethodno izvestuvawe vo slednite slu~ai:
-Ako nastane defekt na vodovodnata mre`a na sistemite,a so cel da se
otstrani defektot;
-Ako korisnikot na voda bez odobrenie od Sovetot na MZ na s.Kurbinovo
se priklu~i na sistemite;
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-Ako korisnikot ne ja plati cenata po povr{ina za navodnuvawe pove}e od
tri meseci,od denot na dospeanosta na obvrskata za pla}awe;
-Ako korisnikot bez podneseno barawe do Sovetot na MZ na s.Kurbinovo
za priklu~ok na sistemite za navodnuvawe, i platena cena za priklu~ok, sam se
priklu~i na sistemite na vodovodnata mre`a.
^l.21
Strogo e zabraneto:
-Da se vr{i priklu~uvawe na sistemite na vodovodnata mre`a bez
odobrenie od strana na Sovetot na MZ na s.Kurbinovo;
-Da vr{i priku~ok na sistemite na vodovodnata mre`a neovlasteno lice
od strana na Sovetot na MZ na s.Kurbinovo.
^l.22
Pra{awa odnosno odnosi koi ne se uredeni so ovaa Odluka,Sovetot na MZ
na s.Kurbinovo }e gi uredi so posebni odluki vo soglasnost so ovaa Odluka.
3.KAZNENI ODREDBI
^l.23
Korisnik koj se priklu~il na sistemite za navodnuvawe bez odobrenie od
strana na Sovetot na MZ na s.Kurbinovo,ili vr{i priku~ok na sistemite na
vodovodnata mre`a neovlasteno lice od strana na Sovetot na MZ na
s.Kurbinovo,}e se kazni so pari~na kazna od 100 evra, vo denarska protivrednost.
^l.24
Korisnik koj sam se priklu~il na sistemite za navodnuvawe,vedna{ }e se
isklu~i od sistemite na vodovodnata mre`a.Za povtorno priklu~uvawe,takviot
korisnik }e mora da podnese povtorno barawe do Sovetot na MZ na s.Kurbinovo,i
dokolku mu se odobri priklu~ok potrebno e da plati iznos od 300 evra vo denarska
protivrednost.
^l.25
Sovetot na MZ na s.Kurbinovo e dol`en da prevzema kazneni merki
odnosno isklu~uvawe od sistemite na vodovodna mre`a dokolku korisnicite ne gi
po~ituvaat odredbite od ovaa Odluka.
4.ZAVR[NI ODREDBI
^l.26
Ovaa Odluka vleguva vo sila na denot na donesuvaweto,a }e se objavi vo
“Slu`ben glasnik na Op{tina Resen”.
Бр. сл.
15.06.2016g.
с. Kurbinovo

Sovet na MZ Kurbinovo,
Predsedatel,
Bor~e Ristevski с.р.
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