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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 прогласување на Заклучокот за Кварталниот извештај за извршување на

Буџетот на Општина Ресен за IV квартал,
Јануари – Декември  2018 година

Се прогласува Заклучокот за Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за IV квартал, Јануари – Декември  2018 година,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
25.02.2019 година.

Бр.09-434/1 Градоначалник
26.02.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

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), а во врска со член
32 став 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 96/2004, 67/2007,
156/2009, 47/11 и 192/15) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
25.02.2019 година, откако го разгледа Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за IV квартал, Јануари – Декември 2018 година, го
донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Не се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Ресен за IV квартал, Јануари – Декември 2018 година, поради
забелешка од страна на дел од советниците околу нискиот процент на
реализација на Буџетот на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-370/4 Претседател
25.02.2019 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 прогласување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на

урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот објект-индивидуална станбена куќа на КП бр.3207 во КО Ресен вон

градежен реон, на барање на Гордана Ивановска од Ресен,
ул. „Мирче Ацев“ бр.13

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот објект-индивидуална станбена куќа на КП бр.3207 во КО Ресен
вон градежен реон, на барање на Гордана Ивановска од Ресен, ул. „Мирче
Ацев“ бр.13, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  25.02.2019 година.

Бр.09-434/2 Градоначалник
26.02.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 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, 13/13, 08/15 и 11/15) и Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 25.02.2019 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската

документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-
индивидуална станбена куќа на КП бр.3207 во КО Ресен вон градежен реон, на

барање на Гордана Ивановска од Ресен, ул. „Мирче Ацев“ бр.13

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на урбанистичка

планска документација за реализација на Законот за постапување со
бесправно изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изграден објект-
индивидуална станбена куќа, на КП бр.3207 во КО Ресен вон градежен реон,
поднесено барање за утврдување на правен статус за  бесправен објект, Уп-1-
16-523-2018 од 15.11.2018 година од страна на Гордана Ивановска од Ресен,
ул. „Мирче Ацев“ бр.13, кој објект е надвор од урбанистичка документација-
градежен реон.

Член 2
Составен дел на ова Одлука е Извод од планска документација

Член 3
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен

Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.08-370/5 Претседател
25.02.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К

за прогласување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со која ќе се изврши усогласување на

намената на земјиштето предвидено според УЕ-5 Центар и намената на
бесправно изградениот објект-градски пазар на КП бр.3839/1 во КО Ресен, на

барање на Општина Ресен од Ресен, плоштад „Цар Самоил“ бр.20

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со која ќе се изврши усогласување на
намената на земјиштето предвидено според УЕ-5 Центар и намената на
бесправно изградениот објект-градски пазар на КП бр.3839/1 во КО Ресен, на
барање на Општина Ресен од Ресен, плоштад „Цар Самоил“ бр.20, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  25.02.2019
година.

Бр.09-434/3 Градоначалник
26.02.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација
(„Сл.весник на РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член
22, став 1 точка 1 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, 13/13, 08/15 и 11/15) и Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на ден 25.02.2019 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската

документација со која ќе се изврши усогласување на намената на
земјиштето предвидено според УЕ-5 Центар и намената на бесправно

изградениот објект-градски пазар на КП бр.3839/1 во КО Ресен, на барање
на Општина Ресен од Ресен, плоштад „Цар Самоил“ бр.20

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на урбанистичка

планска документација за реализација на Законот за постапување со
бесправно изградени објекти, со која ќе се изврши усогласување на намената
на земјиштето предвидено според УЕ-5 Центар и намената на бесправно
изградениот објект-градски пазар, на КП бр.3839/1 во КО Ресен, поднесено
барање за утврдување на правен статус за  бесправен објект, Уп-1-16-743-2018
од 24.12.2018 година од страна на Општина Ресен од Ресен, плоштад „Цар
Самоил“ бр.20.

Член 2
Составен дел на ова Одлука е Извод од планска документација

Член 3
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен

Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.08-370/6 Претседател
25.02.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за учество во спроведување на проектот „

Јакнење на културно-туристичките производи во прекуграничната област преку
промоција на природното и културното наследство

“ Краток наслов - „Светите води“

Се прогласува Одлуката за учество во спроведување на проектот „
Јакнење на културно-туристичките производи во прекуграничната област
преку промоција на природното и културното наследство “ Краток наслов -
„Светите води“, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  25.02.2019 година.

Бр.09-434/4 Градоначалник
26.02.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од Законот за Локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/05),  член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10, 13/13, 8/15 и
11/15) и член 71 од Регулативата на Европската Унија (ЕУ) бр. 1303/2013 на
Европскиот парламент и на Советот на Европската Унија од 17. Декември 2013
, Советот на Општина Ресен на седницата одржана на  ден 25.02.2019 година,
ја донесе следната

О Д Л У К А
за учество во спроведување на проектот „ Јакнење на културно-

туристичките производи во прекуграничната област преку промоција на
природното и културното наследство “

Краток наслов - „Светите води“

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за учество во спроведување на Проектот со

наслов „Јакнење на културно-туристичките производи во прекуграничната област
преку промоција на природното и културното наследство“ ,  Краток наслов: „ Светите
води “, кој ќе се имплементира со  финансиска поддршка од Првиот повик за
доставување проектни предлози од ИПА Програмата за Прекугранична соработка
помеѓу Грција и Македонија 2014-2020 и во партнерски однос со:

- Општина Преспа од Грција,
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- Друштвото за заштита на Преспа (SPP) од Грција
- Завод за антиквитети од Општина Лерин , Република Грција и
- НУ Завод и Музеј од Македонија – Битола

Член 2
Проектот „Светите води“ придонесува кон зајакнување на прекуграничната

соработка во областа на поттикнување на развојот на туризмот и културното и
природното наследство а во рамки на Првиот повик за доставување проектни
предлози од ИПА Програмата за Прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија
2014-2020, Приоритетна оска 1: „Развој и поддршка на локалната економија“,
Специфична цел: 1.3 „Подобрување на атрактивноста и промовирање на туризмот во
прекуграничната област за подобрување на вработување во туризмот“

Проектот „Светите Води“ ќе се спроведува во период од 18 месеци.

Член 3
Вкупниот буџет на Проектот изнесува 733.921,20 €.
Буџетот наменет за имплементација на активности од страна на Општина

Ресен изнесува 194.261,20 Евра , од кои придонесот на Европската Унија изнесува
145.695,90 евра а останатите 48.565,30 евра се средства обезбедени од национално
ко-финансирање.

Член 4
Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен во својство на одговорно

лице на Општина Ресен да обезбеди успешна и навремена имплементација на
планираните активности во рамки на Проектот  и во соработка со проектните
партнери.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во

„Службен гласник на Општина Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Претседател
Бр. 08-370/7 Никола Станковски с.р.
25.02.2019 година
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за усвојување на Локална стратегија за развој на

туризмот во Општина Ресен за 2019-2024

Се прогласува Одлуката за усвојување на Локална стратегија за развој
на туризмот во Општина Ресен за 2019-2024, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на  25.02.2019 година.

Бр.09-434/5 Градоначалник
25.02.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Вр основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен бесник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 23 став 1 точка
47 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“
бр.7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на ден 25.02.2019 година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Локална стратегија за развој на туризмот во Општина

Ресен за 2019-2024

Член 1
Со оваа Одлука се усвојува „Локална стратегија за развој на туризмот во

Општина Ресен за 2019-2024“

Член 2
Со локалната стратегија поблиску се дефинираат основните правци,

насоки и предуслови кои треба да бидат исполнети за развојот на туризмот во
Општина Ресен.

Локалната стратегија за развој на туризмот во Општина Ресен за 2019-
2024 е составен дел на оваа Одлука и истата ќе биде објавена на веб
страницата на Општина Ресен.
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Член 3
Постапка за спроведување на локалната стратегија за развој на туризмот

во Општина Ресен 2019-2024 ќе биде во надлежност на Општина Ресен.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во

„Службен гласник на Општина Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за редовно ажурирање на ,,Процената за

загрозеноста на подрачјето на Општина Ресен од сите ризици и опасности’’

Се прогласува Одлуката за редовно ажурирање на ,,Процената за
загрозеноста на подрачјето на Општина Ресен од сите ризици и опасности’’,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
25.02.2019 година.

Бр.09-434/6 Градоначалник
26.02.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

         Претседател
Бр. 08-370/8          Никола Станковски с.р.
25.02.2019 година
Ресен
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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 14 ст.1 од  Уредбата за Методологијата за изработка
на процената на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од
сите ризици и опасности , нејзината содржина и структура , начинот на чување
и ажурирање , како и определување на субјектите во системот за управување
со кризи на кои им се доставува целосна или извод од проценатата ( Службен
весник на РМ бр. 13 /2011), Советот  на седница одржана на ден 25.02.2019
година, донесе

О Д Л У К А
за  редовно ажурирање на „ Процената на загрозеноста на подрачјето на

Општина Ресен  од сите ризици и опасности“

Член 1

Предмет на оваа одлука е редовно ажурирање на „Процената на
загрозеноста на подрачјето на Општина Ресен  од сите ризици и опасности’’.

Член 2

Активностите околку редовното ажурирање на „Процената на
загрозеноста на подрачјето на Општина Ресен, од сите ризици и опасности,
започнуваат од првиот квартал од годината, а обврската  да изврши
ажурирање има Регионалниот центар за управување со  кризи - Ресен.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила со денот на објавување во „Службен
Гласник на Општина Ресен.“

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-370/9 Претседател
25.02.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Планот за дополнување на Планот на програми за развој

на Општина Ресен за 2019-2021 година

Се прогласува Планот за дополнување на Планот на програми за развој
на Општина Ресен за 2019-2021 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на  25.02.2019 година.

Бр.09-434/7 Градоначалник
26.02.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 21-б од Законот за буџети (“Службен весник на Република
Македонија„ број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15) и
член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на
Општина Ресен„ број 07/10, 13/13, 8/15 и 11/15) Советот на Општина Ресен на
седница одржана на ден 25.02.2019 година, донесе

ПЛАН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПЛАНОТ НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

НА ОПШТИНА РЕСЕН ЗА 2019 – 2021 ГОДИНА

Член 1

Со овој План се врши дополнување на Планот на програми за развој во
Општина Ресен 2019-2021 година со број 08-2160/5 од 15.11.2018 година,
објавен во (“Службен Гласник на Општина Ресен„ број 15/18).

Член 2

Во дел 3 од Планот на програми за развој во Општина Ресен број 08-2160/5
од 15.11.2018 година, објавен во (“Службен гласник на Општина Ресен„ број
15/18), по точка 3.10. се додава нова точка 3.11. која гласи:

3.11. Индустриска зона – поранешна фабрика Преспатекс
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- Изработка на проектно-техничка документација за изградба на фекална и
атмосферска канализација со пречистителна станица,

- Изградба на фекална и атмосферска канализација со пречистителна
станица.

Со реализација на овие активности ќе се подобри управувањето со отпадните
води во тоја дел од градот, ќе се подобри квалитетот на водите во Голема река
и секако подобрен квалитет на водите на СП Преспанското Езеро.

Средтсва за реализација на активностите ќе бидат обезбедени од буџетот на
Општина Ресен, МЖСПП и други донатори.

Член 3

Овој План влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен Гласник на Општина Ресен„.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Број 08-370/10 Претседател
25.02.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на

Секторот за животна средина за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на
Секторот за животна средина за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018
година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
25.02.2019 година.

Бр.09-434/8 Градоначалник
26.02.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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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 25.02.2019 година, откако го разгледа
Извештајот за работа на Секторот за животна средина за периодот од
01.01.2018 до 31.12.2018 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за работа на Секторот за животна средина за
периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-370/11 Претседател
25.02.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на

Одделението за инспекциски надзор – инспекторат за 2018 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на
Одделението за инспекциски надзор – инспекторат за 2018 година, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  25.02.2019
година.

Бр.09-434/9 Градоначалник
26.02.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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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 25.02.2019 година, откако го разгледа
Извештајот за работа на Одделението за инспекциски надзор-инспекторат за
2018 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1.Се усвојува Извештајот за работа на Одделението за инспекциски надзор-
инспекторат за 2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-370/12 Претседател
25.02.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен

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, 8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на

Советот на општина Ресен за 2018 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на
Советот на општина Ресен за 2018 година, што Советот на Општина Ресен
го донесе на седницата одржана на  25.02.2019 година.

Бр.09-434/10 Градоначалник
26.02.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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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 25.02.2019 година, откако го разгледа
Извештајот за работата на Советот на Општина Ресен за 2018 година, го
донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за работа на Советот на Општина Ресен за 2018
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-370/13 Претседател
25.02.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен

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, 8/2015 и 11/2015) донесувам

Бр.09-434/11 Градоначалник
26.02.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот под Бр. 08-370/14 од 25.02.2019 година

Се прогласува Заклучокот под Бр. 08-370/14 од 25.02.2019 година, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 25.02.2019
година.
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Врз основа на член 36, став 1, алинеа 15  од Законот за локална
самоуправа ("Сл.весник на Р. М. " бр.05/02),  а согласно  член 23, став 1,точка
47 од Статутот на Општината Ресен (,,Сл.гласник на Општина Ресен’’ 07/10,
13/2013, 08/2015 и 11/2015 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на 25.02.2019 година, откако ја разгледа точката за Состојбата со откупот на
конзумно и индустриско јаболко во Општина Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Советот на Општина Ресен во целост ги поддржува барањата на
јаболкопроизводителите во Преспа, во насока на ублажување на
последиците од природните непогоди и слабиот пласман на конзумното
и индустриското јаболко во година со хипер продукција на истото.

2. Советниците Сашко Андреевски, Мемет Хоџа, Иванчо Ангелковски и
Џемал Алиндри да земат учество во работата на иницијативниот одбор
на преспанските овоштари во преговорите со Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство како и други релевантни
институции.

3. Се задожуваат стручните служби на Општина Ресен овој заклучок да го
достават до Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-370/14 Претседател
25.02.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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