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1.
Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за исплата на надомест на трошоци за

починат работник

Се прогласува Одлуката за исплата на надомест на трошоци за починат
работник, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 31.01.2014 година.

Бр.08-422/1 Градоначалник
03.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на РМ ,, бр. 5/02 ), член 113 ст.1 т.5 од
Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/2005,
106/2008,161/2008,114/2008,130/2009,50/10,52/10,124/10,47/11,11/12,39/12,
13/13, 25/13,170/13,187/13 ) и чл. 17 ст. 1 од Одлуката за извршување на
буџетот на Општина Ресен за 2014 год, бр. 07-3915/17 од 25.12.2013год.
објавена во Службен Гласник бр.14 од 31.12.2013год. Советот на Општина
Ресен на седница одржана на 31.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За исплата на надомест на трошоци  за починат работник

Член 1
Со оваа Одлука на лицето Сена Вржовска, сопруга на починатиот

Робе Вржовски , кој беше вработен во Општина Ресен , Територијална
противпожана единица , по нејзино барање и се доделува надомест на
трошоци во износ од 30.000,00 ден.

Член 2
Висината на надоместокот на трошоци е определен во согласност

со чл. 17 ст. 1 од Одлуката за извршување на буџетот на Општина Ресен
за 2014 год, бр. 07-3915/17 од 25.12.2013год. објавена во службен Гласник
бр.14 од 31.12.2013 год. на Општина Ресен, каде стои : во случај на смрт на
вработениот во Општинатата,  на неговото семејство , му припаѓа    износ
од 30.000,00 ден.
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.
Член 3

Исплатата да ја изврши   Одделение за сметководство и плаќање од
Програмата АО Совет на Општина Ресен, ставка 412 потставка 412110.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен

гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-296/3 Претседател,
31.01.2014 година Методија Пашковски с.р

2.

Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката

за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2014 година

Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2014 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 31.01.2014 година.

Бр.08-422/2 Градоначалник
03.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр5/2002), член 23
став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007,
156/2009, и 47/2011) и член 23 од Статутот на Општината Ресен („Службен
гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010), Советот на Општината Ресен на
седницата 14- та  оддржана на ден 31.01.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за изменување  и дополнување на Одлуката за извршување на

Буџетот на Општина Ресен за 2014 година

Член 1

Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2014
година, бр.07-3915/17 од 25.12.2013 година (Службен гласник на Општина
Ресен бр.14/13) во преамбулата на истата  зборот „став 5“ се заменува со
зборот „став 8“ и после зборовите „Советот на Општина Ресен на
седницата“ се додава текстот „13-та “.

Член 2

Во членот 13 став 3 алинеа 1 зборовите „изнесува 73,8 денари“ се
заменуваат со зборовите „за периодот 1.01.2014 година до 30.09.2014
година изнесува 73,8 денари, а за периодот од 1.10.2014 до 31.12.2014
година изнесува 77,5 денари“.

Во став 3 алинеа 2 зборовите „бруто платата е во ист износ со
платата исплатена во месец декември 2013 година, зголемена за процентот
за работно искуство“ се заменуваат со зборовите  „вредноста на бодот
изнесува 30,оо денари“.

Во став 3 алинеа 3 во целост се бриши.

Член 3

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-296/4 Претседател,
31.01.2014 година Методија Пашковски с.р
Р е с е н
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3.
Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Програмата за дополнување на

Програмата за Урбано планирање, Урбанистичко планирање и Изработка
на урбанистички планови во Општина Ресен во 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за дополнување на
Програмата за Урбано планирање, Урбанистичко планирање и Изработка
на урбанистички планови во Општина Ресен во 2014 година, што Советот
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 31.01.2014 година.

Бр.08-422/3 Градоначалник
03.02.2014 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 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 31.01.2014 година, откако ja разгледа Програмата за
дополнување на Програмата за Урбано планирање, Урбанистичко
планирање и Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во
2014 година го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за дополнување на Програмата за Урбано
планирање, Урбанистичко планирање и Изработка на урбанистички
планови во Општина Ресен во 2014 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 296/5 Претседател,
31.01.2014год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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4.
Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон изработка и донесување на Детален урбанистички план за УЕ-2, Блок 1,

к.о.Ресен ,Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон изработка и донесување на Детален урбанистички план за УЕ-2, Блок 1,
к.о.Ресен ,Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ja донесе на
седницата одржана на 31.01.2014 година.

Бр.08-422/4 Градоначалник
03.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 11, 17 и 26 став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( ,, Службен весник на РМ ,, бр. 70/13 – пречистен
текст ), член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 07/10 и 13/13 ),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 31.01.2014 година,
донесе

О Д Л У К А

За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување
на Детален урбанистички план за УЕ – 2, Блок 1, к.о. Ресен

Општина Ресен

Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и донесување на

Детален урбанистички план за УЕ – 2, Блок 1, к.о.Ресен, Општина Ресен.
Границите на планскиот опфат се:
- Север: Осовина на улица 29-ти Ноември,
- Исток: Осовина на улица 11-ти Октомври, граница на к.п.4818,
- Југ:      Граница на к.п. 4818,
- Запад:  Граница на к.п. 4818,

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 0.14 ха.
Плански период 2013 – 2018 година.
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Член 2
Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на

Буџетот на Општина Ресен, а донесувачот на планот е Општина Ресен.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник

на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-296/6
31.01.2014 година Претседател,
Ресен                                                                        Методија Пашковски с.р

5.

Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за одобрување на Проект за реконструкција и

рехабилитација на локални патишта на подрачјето на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за одобрување на Проект за реконструкција и
рехабилитација на локални патишта на подрачјето на Општина Ресен, што
Советот на Општина Ресен ja донесе на седницата одржана на 31.01.2014
година.

Бр.08-422/5 Градоначалник
03.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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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 11 од
Статутот на Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, бр.
07/10 и 13/13 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
31.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на Проект за реконструкција и рехабилитација
на локални патишта на подрачјето на Општина Ресен

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува Проект за реконструкција и рехабилитација

на локални патишта на подрачјето на Општина Ресен, финансиран со заем
од Светска Банка.

Член 2
За реконструкција и рехабилитација на локални патишта на подрачјето на

Општина Ресен, како приоритети се определуваат следните патни правци:
- Локален пат од спој со Р 1308 до с. Крани во должина од 1.166 км.
- Локален пат с. Грнчари – манастир Свети Илија во должина од 2.023

км.

Член 3
Изработката на комплетната техничка документација до реализација на

Проектот ќе се финансира од средствата на Буџетот на Општина Ресен.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник

на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-296/7
31.01.2014 година Претседател,
Ресен Методија Пашковски с.р
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6.
Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за промена на намена на просторот

дефиниран со Генерален Урбанистички План на град Ресен , за
вклопување на бесправно изградени објекти, за Дејан Котевски од Ресен

Се прогласува Одлуката за промена на намена на просторот дефиниран
со Генерален Урбанистички План на град Ресен, за вклопување на
бесправно изградени објекти, за Дејан Котевски од Ресен, што Советот на
Општина Ресен ja донесе на седницата одржана на 31.01.2014 година.

Бр.08-422/6 Градоначалник
03.02.2014 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.5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр.07/10 ) и член 1
став 2 од правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација ( „ Службен весник на РМ “ бр.155/12 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 31.01.2014
година, донесе

О д л у к а
За  промена на намена на просторот дефиниран со Генерален

Урбанистички План на град Ресен, за вклопување на бесправно
изградени објекти

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

бесправен објект  Уп-1-12-1974-2011 од 29.08.2011 од страна на лицето
Дејан Котевски од Ресен, ул. „Михајло Бочкаровски„ бр. 83, а кое се
однесува  на објектот кој лежи на К.П. Бр. 3262/1 во КО Ресен, Советот на
Општина Ресен констатира дека ќе се изврши промена на намена на
просторот дефиниран со Генерален Урбанистички План на град Ресен, за
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вклопување на бесправно изградени објекти на град Ресен, во која ќе биде
вклопен бесправно изградениот објект  согласно одредбите од член 1, став
2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко
планска документација ( „Службен Весник на РМ “  бр.155/12 ).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член ќе се изврши
промена на намената на просторот дефиниран со Генералниот
Урбанистички План на град Ресен.

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

Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07- 296/8 Претседател,
31.01.2014 година Методија Пашковски с.р
Ресен

7.

Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за промена на намена на просторот

дефиниран со Генерален Урбанистички План на град Ресен, за
вклопување на бесправно изградени објекти,

за Благојка Макашевска од Ресен

Се прогласува Одлуката за промена на намена на просторот дефиниран
со Генерален Урбанистички План на град Ресен, за вклопување на
бесправно изградени објекти, за Благојка Макашевска од Ресен, што
Советот на Општина Ресен ja донесе на седницата одржана на 31.01.2014
година.

Бр.08-422/7 Градоначалник
03.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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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 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен
,, бр.07/10 и 13/13 ) и член 1 став 2 од правилникот за станарди за
вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација
(„ Службен весник на РМ “ бр.155/12 ), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 31.01.2014 година, донесе

О д л у к а
За  промена на намена на просторот дефиниран со Генерален

Урбанистички План на град Ресен, за вклопување на бесправно
изградени објекти

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

бесправен објект  Уп-1-12-1853-2011 од 29.08.2011 од страна на лицето
Благојка Макашевска од Ресен, ул. „ Иво Рибар Лола „ бр. 2, а кое се
однесува  на објектот кој лежи на К.П. Бр.3262/2 во КО Ресен, Советот на
Општина Ресен констатира дека ќе се изврши промена на намена на
просторот дефиниран со Генерален Урбанистички План на град Ресен, за
вклопување на бесправно изградени објекти на град Ресен, во која ќе биде
вклопен бесправно изградениот објект  согласно одредбите од член 1, став
2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко
планска документација („ Службен Весник на РМ “  бр.155/12 ).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член ќе се изврши
промена на намената на просторот дефиниран со Генералниот
Урбанистички План на град Ресен.

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

Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07- 296/9 Претседател,
31.01.2014 година Методија Пашковски с.р
Ресен
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8.
Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за донесување Урбанистичка Планска

Документација за надвор од плански опфат на град Ресен, за
вклопување на бесправно изградени објекти, за Себаедин Насуфовски

од Ресен

Се прогласува Одлуката за донесување Урбанистичка Планска
Документација за надвор од плански опфат на град Ресен, за вклопување
на бесправно изградени објекти, за Себаедин Насуфовски од Ресен, што
Советот на Општина Ресен ja донесе на седницата одржана на 31.01.2014
година.

Бр.08-422/8 Градоначалник
03.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (
,, Службен весник на РМ ,, бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр.07/10 и 13/13 ) и
член 1 став 2 од правилникот за станарди за вклопување на бесправни
објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен весник на РМ “
бр.155/12 ) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
31.01.2014 година, донесе

О д л у к а
За  донесување Урбанистичка Планска Документација  за надвор од

плански опфат за град Ресен, за вклопување на бесправно изградени
објекти

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

бесправен објект  Уп-1-12-579-2011 од 11.08.2011 од страна на лицето
Себаедин Насуфовски од Ресен, ул. „ Нијази Бег„ бр.15, а кое се однесува
на објектот кој лежи на К.П. Бр.808 во КО Јанковец, Советот на Општина
Ресен констатира дека ќе се донесе Урбанистичка Планска Документација
за надвор од планскиот опфат на град Ресен, во која ќе биде вклопен
бесправно изградениот објект  согласно одредбите од член 1, став 2 од
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
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за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска
документација ( „ Службен Весник на РМ “  бр.155/12 ).

Заради вклопување на објектот  од став. 1 на овој член  ќе се изработи и
донесе Урбанистичка Планска Документација.

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

Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07- 296/10 Претседател,
31.01.2014 година Методија Пашковски с.р
Ресен

9.

Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Информацијата за настанатите штети

од непогода-пожар

Се прогласува Заклучокот по Информацијата за настанатите штети од
непогода-пожар, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 31.01.2014 година.

Бр.08-422/9 Градоначалник
03.02.2014 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 ) Советот на Општината Ресен на седницата
одржана на 31.01.2014 година, откако ja разгледа Информацијата за
настанатите штети од непогода-пожар го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Информацијата за настанатите штети од непогода-пожар.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 296/11 Претседател,
31.01.2014год. Методија Пашковски с.р
Ресен

10.

Врз основа на член 50 став 1 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) 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 31.01.2014 година.

Бр.08-422/10 Градоначалник
03.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002 година) и член 23 став 1
точка 47 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина
Ресен” бр. 7/2010 година), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 31.01.2014 година ја донесе следната,

О Д Л У К А
за доделување на помош во градежни материјали

Член 1
Со оваа Одлука на барателот Асановски Мегди од с. Козјак му  се

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

Член 2
Помошта се доделува на лицето Асановски Мегди од с. Козјак

поради претрпената материјална штета предизвикана од пожар на неговата
индивидуална станбена куќа во с.Козјак.

Член 3
Средствата наведени во Член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат од

Буџетот на Општина Ресен за 2014 година.

Член 4
Оваа Одлука ќе ја изврши Градоначалникот на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-296/12 Претседател,
31.01.2014 год. Методија Пашковски с.р
Ресен



03 февруари 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.1

15

11.
Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Мислењето по Годишната Програма за
продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Мислењето по Годишната Програма за
продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2013 година,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
31.01.2014 година.

Бр.08-422/11 Градоначалник
03.02.2014 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 Република Македонија“ бр.5/2002), член
23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен ( „Службен Гласник на
Општина Ресен“ бр. 7/2010, ), а во врска со член 7 став 6 од Законот за
продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост ( “Службен
Весник на Република Македонија“ бр.87/2013, 106/2013) и 137/2013),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 31.01.2014
година, го даде следново:

М И С Л Е Њ Е
по Годишна Програма за продажба на земјоделско земјиште во државна

сопственост за 2013 година

1. Се дава позитивно мислење за продажба на земјоделското земјиште
во подрачјето на Општина Ресен предложено со Програмата за
продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2013
година.
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2. Мислењето влегува во сила  со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “ Службен Гласник на Општина Ресен“

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-296/13 Претседател,
31.01.2014 година Методија Пашковски с.р
Ресен

12.

Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Иницијативата од Советникот Мемед

Мурати за одделување паричен износ од Советниците ,за Асановски Мегди
од с.Козјак поради настаната штета на индивидуална стамбена зграда од

пожар

Се прогласува Заклучокот по Иницијативата од Советникот Мемед Мурати
за одделување паричен износ од Советниците ,за Асановски Мегди од
с.Козјак поради настаната штета на индивидуална стамбена зграда од
пожар , што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
31.01.2014 година.

Бр.08-422/12 Градоначалник
03.02.2014 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 ) Советот на Општината Ресен на седницата
одржана на 31.01.2014 година, откако ja разгледа Иницијативата од
Советникот Мемед Мурати за одделување паричен износ од Советниците
,за Асановски Мегди од с.Козјак поради настаната штета на индивидуална
стамбена зграда од пожар, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Секој Советник од Советот на Општина Ресен да оддели паричен
износ во рамките на своите проценки и можности.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 296/14 Претседател,
31.01.2014год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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