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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) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот по Извештајот за работата на

Советот на Општина Ресен за 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работата на Советот на
Општина Ресен за 2014 година, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 29.01.2015 година.

Бр.09- 327/1 Градоначалник
02.02.2015 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен, бр.7/2010 и 13/2013 ) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 29.01.2015 година, откако го разгледа
Извештајот за работата на Советот на Општина Ресен за 2014 година го
донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за работата на Советот на Општина Ресен за
2014 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-241/3 Претседател
29.01.2015 год.
Ресен 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот по Информацијата за безбедносната
состојба на подрачјето на ПС од ОН – Ресен во текот на 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Информацијата за безбедносната состојба
на подрачјето на ПС од ОН – Ресен во текот на 2014 година, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 29.01.2015 година.

Бр.09- 327/2 Градоначалник
02.02.2015 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 23 став 1 точка 39 и  член 86 од Статутот на Општина
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен, бр.7/2010 и 13/2013 ) Советот
на Општина Ресен на седницата одржана на 29.01.2015 година, откако ја
разгледа Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од
ОН- Ресен за 2014 година го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на
ПС од ОН – Ресен во текот на 2014 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-241/4 Претседател
29.01.2015 год.
Ресен 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот по Извештајот за работата на

Одделението за инспекциски надзор-инспекторат за 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работата на Одделението
за инспекциски надзор-инспекторат за 2014 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.01.2015 година.

Бр.09- 327/3 Градоначалник
02.02.2015 год. на Општина Ресен
Р е с е н                                                                         м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен, бр.7/2010 и 13/2013 ) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 29.01.2015 година, откако го разгледа
Извештајот за работата на Одделението за инспекциски надзор-
инспекторат за 2014 година го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за работата на Одделението за инспекциски
надзор-инспекторат за 2014 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-241/5 Претседател
29.01.2015 година
Ресен 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката  за доделување на помош во градежни

материјали

Се прогласува Одлуката  за доделување на помош во градежни
материјали, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 29.01.2015 година.

Бр.09-327/4 Градоначалник
02.02.2015 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/202 година) и член 23 став 1
точка 47 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина
Ресен” бр. 7/2010, 13/2013 година), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден  29.01.2015 година ја донесе следната

О Д Л У К А

                    за доделување на помош во градежни материјали

                                                            Член 1
Со ова Одлука на барателот  Макаровски Димче   од с.Наколец  му се

доделува помош во градежни материјали во вкупен износ од 100.000,00
денари.

Член 2

Помошта се доделува на лицето Димче Макаровски  од с. Наколец
поради претрпената материјална штета предизвикана од пожар на
неговиот магацин и помошни простории , опремата за земјоделие, гајби за
јаболка, огревно дрво , слама.
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Член 3

Средствата наведени во Член 1 од оваа Одлука ќе се обезбедат од
Буџетот на Општина Ресен за 2015 година.

Член 4

Оваа  Одлука ќе ја изврши Градоначалникот на Општина Ресен.

                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-241/6 Претседател
 29.01.2015 година

Ресен 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој

можеда се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска
документација, Генерален урбанистички план, Одлукабр.07-239/9 од

01.06.2000 година-Ресен

Се прогласува Одлуката  за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска
документација, Генерален урбанистички план, Одлукабр.07-239/9 од
01.06.2000 година-Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 29.01.2015 година.

Бр.09-327/5 Градоначалник
02.02.2015 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен бр.07/10 и 13/13) и член 2, став 2.од
Правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011, 162/12
и 95/13) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
29.01.2015 година, донесе

О Д Л У К А
     За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ке се изврши вклопување на бесправно
изградениот објект, на барање од Илија Илиев од Ресен

Член 1
  Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за

бесправен објект  Уп-1-12-1765-2011 од 26.08.2011 од страна на лицето
Илија Илиев од Ресен, ул. „Наум Божиновски“ бр.36, а кое се однесува  на
објектот кој лежи на КП бр.2690/1 во КО Ресен, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ке се изврши вклопување на бесправно
изградениот објект, дефиниран со согласно одредбите од член 2, став 2 од
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска
документација („Сл.Весник на РМ“  бр.56/2011,162/12 и 95/13 ).

Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен

Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.08-241/7         Претседател
    29.01.2015 година

Ресен Методија Пашковски с.р.
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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) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за одобрување  на приоритетен
проект  со кој ќе се аплицира по  Проектот  „Водоснабдување и

одведување отпадни води “

Се прогласува Одлуката  за одобрување  на приоритетен проект  со
кој ќе се аплицира по  Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни
води “, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
29.01.2015 година.

Бр.09- 327/6 Градоначалник
02.02.2015 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 , точка 15 од законот за Локална
самоуправа  („Службен весник   на РМ “бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 47
од Статутот на Општина Ресен   („ Службен гласник на Општина Ресен   бр.
7/10 и 13/13) а во врска со законот за задолжување на Република
Македонија  со заем кај Европска   Инвестициона банка  по Договорот  за
заем по Проектот  „ Водоснабдување и одведување на одпадни води “.
(„Службен весник на РМ “бр.83/10), Советот на Општина Ресен   на
седницата  одржана на 29.01. 2015 година,  донесе

ОДЛУКА

 за одобрување  на приоритетен проект  со кој ќе се аплицира по
Проектот      „Водоснабдување и одведување отпадни води “

Член  1
 Со оваа одлука се одобрува инфраструктурниот проект за„Реконструкција
на дел од градска водоводна мрежа во Ресен  “ како приоритетен проект .
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Член 2
        Со овој проект ќе се аплицира  за користење на средства од Проектот
„Водоснабдување и одведување на одпадниводи “обезбедени со заем кај
Европската  Инвистициона   Банка

Член 3
         Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен  да ги преземе сите
дејствија во врска  со аплицирањето за користење на средствата
обезбедени со заемот кај Европската  Инвестициона Банка .

Член 4
       Оваа Одлука  влегува во сила со денот на бјавувањето  во „ Службен
гласник на Општина Ресен

Совет на Општина Ресен

Бр. 08-241/8 Председател
29.01.2015 година
Ресен 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за давање согласност и овластување за
измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка
на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката  за давање согласност и овластување за
измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на
Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 29.01.2015 година.

Бр.09- 327/7 Градоначалник
02.02.2015 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член
50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ” бр. 05/02), член 23 став 1 точка 47    од Статутот на Општина  Ресен
(„Службен гласник на  Општина Ресен  „ број  7/2010  и 13/2013  ), а во врска
со одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен
весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11), Советот на Општина Ресен  на
својата  седница одржана на ден 29.01.2015   година, донесе

О Д Л У К А

      за давање согласност и овластување  за измирување односно
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина  Ресен

                                                       Член 1

      Во случај на непочитување на договорените услуги, со оваа одлука се
дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина  Ресен  за
измирување на средства од буџетската сметка на Општина Ресен , во износ
на искористените средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат
согласно Договор за финансирање СЕРАПИС број 2008-0446 помеѓу
Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект:
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и
одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“
број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за
заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
(“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), помеѓу
Општина  Ресен  и Министерство за транспорт и врски на Република
Македонија.

 Член 2

Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен  да изврши
измирување на средствата од буџетската сметка на општината, во износ на
искористените средства од Договорот/ите за грант односно наплатата на
средства да ја извршува Министерство за финансии на Република
Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка на
општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои
треба да се распределат на Општина  Ресен  до износот потребен за
наплата на побарувањето, согласно одредбите од Законот за јавен долг
(„Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11).
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                                                            Член 3

 Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Ресен ”.

Совет на Општина Ресен

Број 08-241/9              Претседател
29.01.2015 година
   Ресен Методија Пашковски 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 71, став 1,
алинеа 3 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за давање согласност и овластување за

потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање
СЕРАПИС број 2008-0446 помеѓу  Република Македонија и Европска
инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на
отпадни води во врска со Законот за задолжување на Република

Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за
заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“

(“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за
распределба на средства согласно договорот за заем по проектот

„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на
Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина  Ресен  и
Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

Се прогласува Одлуката  за давање согласност и овластување за
потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање
СЕРАПИС број 2008-0446 помеѓу  Република Македонија и Европска
инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни
води во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем
кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на
Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства
согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на
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отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010),
меѓу Општина  Ресен  и Министерство за транспорт и врски на Република
Македонија, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 29.01.2015 година.

Бр.09- 327/8 Градоначалник
02.02.2015 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член
50 став 1 точка 4  од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ” бр. 05/02), и член 23 став 1 точка 47  од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен „ број  7/2010и 13/2013 ), Советот на
Општина Ресен  на својата  седница одржана на ден 29.01.2015 година,
донесе

                 О Д Л У К А

за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за
грант, согласно Договор за финансирање СЕРАПИС број 2008-0446 помеѓу

Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект:
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за

задолжување на Република Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и

одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“
број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за

заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
(“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина

Ресен  и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

                                                         Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на
Грaдоначалникот на општина  Ресен  да го потпишe на Договорoт/ите за
грант, кој ќе се склучи согласно Договорот за финансирање СЕРАПИС број
2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за
Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со
Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и
одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“
број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за
заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
(“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина
Ресен  и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.
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Член 2

Се задолжува и овластува Градоначалникот на општина  Ресен , да
го потпише Договорот/ите за грант, кој ќе се склучи согласно Договор за
финансирање СЕРАПИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и
Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување
на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република
Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за
заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен
весник на Република Македонија“ број 83/10) меѓу Општина Ресен  и
Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

                                                           Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен ”.

Совет на Општина Ресен

Број 08-241/10 Претседател
29.01.2015 година
Ресен  Методија Пашковски 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 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на заклучокот по  Извештајот за реализација на
програмата за урбанистичко планирање за 2014 година Ф-урбано

планирање ф10-урбанистичко планирање

Се прогласува заклучокот по Извештајот за реализација на
програмата за урбанистичко планирање за 2014 година Ф-урбано
планирање ф10-урбанистичко планирање, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 29.01.2015 година.

Бр.09- 327/9 Градоначалник
02.02.2015 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-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 и 13/2013 ) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 29.01.2015 година, откако го разгледа
Извештајот за реализација на програмата за урбанистичко планирање за
2014 година Ф-урбано планирање ф10- урбанистичко планирање, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за
урбанистичко планирање за 2014 година Ф-урбано планирање ф10-
урбанистичко планирање

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-241/11 Претседател
29.01.2015 год.
     Ресен Методија Пашковски с.р.

10.
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) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на заклучокот по Програмскиот  извештај за

работењето на општинска установа Дом на култура ,,Драги Тозија
Ресен

Се прогласува заклучокот по Програмскиот  извештај за работењето на
општинска установа Дом на култура ,,Драги Тозија Ресен, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.01.2015 година.

Бр.09- 327/10 Градоначалник
02.02.2015 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-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 и 13/2013 ) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 29.01.2015 година, откако го разгледа
Програмскиот извештај за работењето на општинската установа Дом на
култура ,,Драги Тозија,, - Ресен , го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмскиот извештај за работењето на општинската
установа Дом на култура ,,Драги Тозија,, - Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-241/12 Претседател
29.01.2015 година
     Ресен Методија Пашковски с.р.

11.
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) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за превземање на долг

Се прогласува Одлуката  за превземање на долг, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 29.01.2015 година.

Бр. 09-327/11 Градоначалник
02.02.2015 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа член 36 ст. 1 т.10 од Законот за локална самоуправа(
"Сл.весник на Р.М." бр. 5/02), член 23 точка 36 од Статутот на Општина
Ресен ( "Сл.гласник на Општина Ресен" бр.7/10,13/2013 ) и чл. 434 Законот
за облигаците односи (“Сл. Весник на РМ “ бр. 18/201, 4/201, 5/203,8/208,
81/209,161/209,123/2013) ,Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на   29.01.2015 год. ја донесе следната :

ОДЛУКА
за превземање на долг

Член 1
Со оваа Одлука Општина Ресен го превзема долгот на должникот,

ОУ„ Димитар Влахов“ с.Љубојно , во износ од 10.000,00 ден  кој   го должи
спрема  Алф- терм ДООЕЛ Ресен  како доверител согласно фактура
бр.15/05 од 21.01.2015 год.

Член 2

Општина Ресен која е основач на  училиштето го превзема
неподмирениот долг во погореспоменатиот износ, а истиот се однесува за
поправка   на штетата која е направена на  системот  за  парно затоплување
во истото  во периодот од 29.12.2014 год. до 05.01.2015 год., а
училишетото заради тешката   финансиска состојба  не  е во можност  да го
исплати  долгот .

Член 3

 По потпишувањето на договорот за превземање на долгот од трите
страни , Општина Ресен уште веднаш да го плати превземениот долг во
погоренаведениот износ.

Член 4

Оваa  одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во “Службен гласник на Општина“ Ресен.

                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-241/13 Претседател
 29.01.2015 год.
Ресен Методија Пашковски с.р.
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