Службен гласник на
Општина Ресен
-излегува по потреба

Четврток 27.07.2017 година

Бр.8 Год.52
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН
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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 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
основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион

Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за
основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.07.2017 година

Бр.09-1628/1
27.07.2017 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 24,25 и 26 од Законот за рамномерен регионален развој
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.63/07, бр.187/13 и бр.215/15), а во
врска со член 23 став 1 точка од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник
на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), Совет на Општина
Ресен на седницата одржана на 27.07.2017 година, донесе

ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за основање на
Центар за развој на Пелагониски плански регион

Член 1
Во Одлуката за основање на Центар за развој на Пелагониски плански
регион (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 2/08, 5/08 и 9/09), членот 11 се
менува и гласи:
Висината на финансиските средства кои ќе ги издвојува секоја единица на
локолна самоуправа, која е во состав на Пелагонискиот плански регион, се
определува на 13 денари по глава на жител.
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Висината на финансиските средства кои единиците на локалната
самоуправа ги трансферираат за тековно работење на Центарот, може да се
промени со Одлука на Советите на единиците на локална самоуправа, кои се во
состав на Пелагонискиот плански регион.
Трансферот на средствата ќе се врши квартално, за секој квартал
однапред.
Центарот за развој на Пелагониски плански регион има сметка во системот
на Трезорска сметка.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Ресен„ а ќе се применува од 01.01.2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1553/3
27.07.2017 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 Одлуката за продолжување на работното време на
угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на
манифестацијата „Преспа Урбан фест “ 2017 година
Се прогласува Одлуката за продолжување на работното време на
угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на
манифестацијата „Преспа Урбан фест “ 2017 година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.07.2017 година.

Бр.09-1628/2
27.07.2017 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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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 36 ст.1
т.15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М." бр. 5/02) и член 23
став 1 точка 8 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 27.07.2017 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за продолжување на работното време на угостителски објекти на
подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на
манифестацијата „ Преспа Урбан Фест “ 2017 година

Член 1
Со оваа Одлука се продолжува работното време во угостителските објекти
на подрачјето на Општина Ресен за еден час за време на одржување на
манифестацијата „ Преспа Урбан фест 2017 “, во деновите: 27 и 28 јули 2017
година.

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1553/4
27.07.2017 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 Информацијата за состојбата со
спортот во Општина Ресен за 2016 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата
со спортот во Општина Ресен за 2016 година, што Советот на Општина Ресен
го донесе на седницата одржана на 27.07.2017 година.
Бр.09-1628/3
27.07.2017 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 27.07.2017 година, откако ја разгледа
Информацијата за состојбата со спортот во Општина Ресен за 2016 година, го
донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Информацијата за состојбата со спортот во Општина Ресен за

2016 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1553/5
27.07.2017 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 Информацијата за спроведените
активности по Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на
населението од заразни болести на подрачјето на Општина Ресен за 2017 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Информацијата за
спроведените активности по Програмата за спроведување на општи мерки за
заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Ресен за
2017 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
27.07.2017 година.
Бр.09-1628/4
27.07.2017 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 27.07.2017 година, откако ја разгледа
Информацијата за спроведените активности по Програмата за спроведување на
општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на
Општина Ресен за 2017 година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Информацијата за спроведените активности по Програмата за

спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни
болести на подрачјето на Општина Ресен за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1553/6
27.07.2017 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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