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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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за организирање и реализирање на манифестацијата

,,Преспански јаболкобер 2019’’

Се објавува Одлуката за организирање и реализирање на манифестацијата
,,Преспански јаболкобер 2019’’, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на  24.09.2019 година.

Бр.09-2035/1 Градоначалник
24.09.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

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 и 11/2015),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 24.09.2019 година, донесе

О Д Л У К А
за организирање и реализирање на манифестацијата

,,Преспански јаболкобер 2019’’

Член 1

Со оваа Одлука се определува дека Општина Ресен е носител на
организација и реализација на манифестацијата ,,Преспански јаболкобер 2019’’.

Член 2

Градоначалникот на општината формира Одбор за организирање и
реализирање на манифестацијата и со посебно решение ги назначува членовите
на истиот.



24 Септември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 12

2

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 доделуваат 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 2019’’.

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 достави
описен и финансиски извештај за манифестацијата „Преспански Јаболкобер 2019“
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. 08-2019/3 Претседтел
24.09.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителски

објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на
манифестацијата „Преспански јаболкобер“ 2019 година

Се објавува Одлуката за продолжување на работното време на угостителски
објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на
манифестацијата „Преспански јаболкобер“ 2019 година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на  24.09.2019 година.

Бр.09-2035/2 Градоначалник
24.09.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

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 .09.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за продолжување на работното време на угостителски објекти на

подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на
манифестацијата “Преспански јаболкобер 2019“

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
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манифестацијата “Преспански јаболкобер 2019“, во деновите: 26.09.2019 и
27.09.2019 година.

Член 2

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2019/4 Претседател
24.09.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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