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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 резервирани средства за експропријација во Буџетот на

единицата на локална самоуправа во 2014 година

Се прогласува Одлуката за резервирани средства за експропријација во Буџетот на
единицата на локална самоуправа во 2014 година што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/1 Градоначалник
31.12.2013 год. на Општина Ресен
Р е с е н                                                                                     м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа
( ,, Службен весник на Р.М. ,, бр. 5/02 ), член 26 став 1 точка 7 од Законот за експропријација ( ,,
Службен весник на Р.М. ,, бр. 95/12 ), член 23 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Ресен ( ,,
Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 7/10 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на 25.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А

За резервирани средства за експропријација во Буџетот на единицата на локална самоуправа
во 2014 година

Член 1

    Со оваа Одлука Општина Ресен потврдува дека во Буџетот на Општината за 2014 година во
Програмата за уредување на градежното земјиште резервирани се средства за експропријација
заради реализација на јавен интерес утврден со закон.

Член 2

    Со средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се врши регулирање на имотно – правните односи со
сопствениците на имотите како и изготвување на сите потребни документи за експропријација за
изградба на објекти од Јавен интерес за општа употреба.
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Член 3

    Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Ресен.

Совет на општина Ресен

    Бр.07-3915/3
25.12.2013 година Претседател,

    Ресен                                                                    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 прифаќање на иницијатива за потполна експропријација

Се прогласува Одлуката за прифаќање на иницијатива за потполна експропријација што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/2 Градоначалник
31.12.2013 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 Р.М. ,, бр. 5/02 ), член 27 став 1, 2 и 3, член 9 став 1 и 2  од Законот за
експропријација ( ,, Службен весник на Р.М. ,, бр. 95/12 ), член 23 став 1 точка 47 од статутот на
Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 7/10 ) Советот на Општина Ресен на
седница одржана на 25.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А

За прифаќање на иницијатива за потполна експропријација
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Член 1

    Со оваа Одлука се прифаќа предлог иницијатива за потполна експропријација поднесена од:
Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз – извоз и услуги ,, ЕНЕРГОРЕМОНТ –
МЗТ – ХЕРЦ ,, ДОО – Битола, ул. Климент Охридски бб – Битола, за изградба на мала
хидрелектрична централа на водотекот на реката Лева Река ( Голема Река ), Општина Ресен.

Член 2

    Барателот ја има доставувано иницијативата  согласно Законот за експропријација заедно со
законски предвидените прилози.

Член 3

    Иницијативата е поднесена за реализација на планирана градба – изградба на линиски
инфраструктурни објекти, за кои е неопходно регулирање на имотно – правните односи со
носителите на правото на сопственост и други стварни права врз земјиштето каде што е планирана
градбата.

Член 4

    Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-3915/4
25.12.2013 година Претседател,

    Ресен                                                                                       Методија Пашковски с.р

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 Одлуката за прифаќање на иницијатива за непотполна експропријација

Се прогласува Одлуката за прифаќање на иницијатива за непотполна експропријација
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/3 Градоначалник
31.12.2013 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 1 од Законот за локална самоуправа  ( ,, Службен весник на
Р.М. ,, бр. 5/02 ), член 27 став 1, 2 и 3, член 10 став 1 од Законот за експропријација ( ,, Службен
весник на Р.М. ,, бр. 95/12 ), член 23 став 1 точка 47 од статутот на Општина Ресен ( ,, Службен
гласник на Општина Ресен ,, бр. 7/10 ) Советот на Општина Ресен на седница одржана на
25.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А

За прифаќање на иницијатива за непотполна експропријација

Член 1

    Со оваа Одлука се прифаќа предлог иницијатива за непотполна експропријација поднесена од:
Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз – извоз и услуги ,, ЕНЕРГОРЕМОНТ –
МЗТ – ХЕРЦ ,, ДОО – Битола, ул. Климент Охридски бб – Битола, за изградба на мала
хидрелектрична централа на водотекот на реката Лева Река ( Голема Река ), Општина Ресен.

Член 2

    Барателот ја има доставувано иницијативата  согласно Законот за експропријација заедно со
законски предвидените прилози.

Член 3

    Иницијативата е поднесена за реализација на планирана градба – изградба на линиски
инфраструктурни објекти, за кои е неопходно регулирање на имотно – правните односи со
носителите на правото на сопственост и други стварни права врз земјиштето каде што е планирана
градбата.

Член 4

    Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

   Бр.07-3915/5
25.12.2013 година  Претседател

   Ресен                                                                                       Методија Пашковски с.р
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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 Заклучокот по Програмата за изградба на сообраќајна

сигнализација на
подрачјето на Општина Ресен во 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација на
подрачјето на Општина Ресен во 2014 година што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/4 Градоначалник
31.12.2013 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 25.12.2013 година, откако ja
разгледа Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација на подрачјето на Општина Ресен во
2014 година го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација на подрачјето на
Општина Ресен во 2014 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3915/6 Претседател,
25.12.2013год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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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 Заклучокот по Програмата за уредување на градежно земјиште на

подрачјето на Општина Ресен за 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Ресен за 2014 година,што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/5 Градоначалник
31.12.2013 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 25.12.2013 година, откако ja
разгледа Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Ресен за 2014
година,го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
Општина Ресен за 2014 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3915/7 Претседател,
25.12.2013год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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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 Заклучокот по Програмата за енергетска ефикасност на подрачјето

на Општина Ресен за 2013-2015 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за енергетска ефикасност на подрачјето на
Општина Ресен за 2013-2015 година,што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/6 Градоначалник
31.12.2013 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 25.12.2013 година, откако ja
разгледа Програмата за енергетска ефикасност на подрачјето на Општина Ресен за 2013-2015
година,го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за енергетска ефикасност на подрачјето на Општина Ресен
за 2013-2015 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3915/8 Претседател,
25.12.2013год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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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 Заклучок по Програмата за спроведување на општи мерки за

заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Ресен за 2014
година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за спроведување на општи мерки за заштита
на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Ресен за 2014 година,што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/7 Градоначалник
31.12.2013 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 25.12.2013 година, откако ja
разгледа Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни
болести на подрачјето на Општина Ресен за 2014година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на
населението од заразни болести на подрачјето на Општина Ресен за 2014година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3915/9 Претседател,
25.12.2013год. 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 Заклучок по Годишната Програма за заштита на природата во парк

на природата Езерани 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Годишната Програма за заштита на природата во парк на
природата Езерани 2014 година,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/8 Градоначалник
31.12.2013 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 25.12.2013 година, откако ja
разгледа Годишната Програма за заштита на природата во парк на природата Езерани 2014
година,го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишната Програма за заштита на природата во парк на природата
Езерани 2014 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3915/10 Претседател,
25.12.2013год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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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 Одлуката за пристапување кон основање на Здружение ,,Локална

Акциона Група Преспа,,

Се прогласува Одлуката за пристапување кон основање на Здружение ,,Локална
Акциона Група Преспа,, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
25.12.2013 година.

Бр.08-4047/9 Градоначалник
31.12.2013 год. на Општина Ресен
Р е с е н                                                                                   м-р Ѓоко Стрезовски с.р

      Врз основа на член 15 став 1 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на РМ
бр.5/2002), и член 15 став 1 од Закон за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 25.12.2013 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за пристапување кон основање на Здружение

“Локална Акциона Група Преспа”

Член 1

Со оваа одлука Општина Ресен пристапува како соосновач на Здружение “Локална Акциона Група
Преспа” со седиште во Ресен.

Член 2

Визија на здружението е:

Здружението Локална Акциона Група Преспа - Ресен, е доброволно, непрофитно, невладино,
непартиско здружение, формирано со слободно здружување, заради остварување одржлив рурален
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развој и социо - економска сигурност во Општина Ресен, како и остварување на заедничките цели и
интереси, преку информирање и едуцирање на локалното рурално население.

Член 3

Локална Акциона Група Преспа - Ресен ги има следните цели:

- Да се промовира руралниот развој преку локалните иницијативи и партнерства;
- Да се подобрат животните и работните услови на територијата на која делува ЛАГ-от;
- Да се допринесе во зачувување на постојните и создавање на нови работни места;
- Да се допринесе во создавање на нови можности за оддржлив развој;
- Да се допринесе во диверзификација на економските активности;
- Да допринесе за развој на територијата на која делува ЛАГ-от преку развивање на производи

и услуги врз основа на поврзување на традиционалното културно и историско наследство и
иновациите;

- Да обезбедува лидерство и добри практики во заедницата и во волонтерскиот сектор;
- Да се обезбеди проток на информации и трансфер на знаења со цел напредок во развојот на

руралната економија и локалните заедници;
- Поттикнување на иницијативи и активности во руралните средини кои придонесуваат кон

заштита и унапредување на животната средина и природата
- Да се развие меѓусебната соработка и вмрежување помеѓу заинтересираните страни на кои

им е во интерес развој на руралните средини;
- Да се искористи и развива постоечкиот ендоген потенцијал за рурален развој;
- Да се зајакнат финансиските и човечките ресурси за спроведување на проекти за рурален

развој;
- Да се подготват членовите и други заинтересири страни на територијата на која делува ЛАГ-

от за користење на претпристапните фондови на ЕУ како и структурните фондови после
пристапувањето во ЕУ како и др. извори на финансирање;

- Да води грижа за развојот на инфраструктура, еколошки и социјални, културни, економски и
било која друга развој во пошироката рурална област;

- Да постапува во согласност со 7-те принципи на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот: Локална стратегија
за развој заснована на одредена област, Локално јавно-приватно партнерство, Пристап „од
долу нагоре“, Интегриран и повеќесекторски пристап, Иновации, Соработка и Вмрежување.

Член 4

Локална Акциона Група Преспа - Ресен ги има следните задачи:

- Изградба и зајакнување на ЛАГ-от како јавно-приватно партнерство од ЛЕАДЕР тип;
- Изработка и спроведување на Стратегија за локален развој на руралната средина врз основа

на примената на принципите на ЛЕАДЕР пристапот;
- Почитување на закони, правила и стандарди во работењето, како и совесно финансиско

работење;
- Развивање на мрежа на партнери на територијата на која делува ЛАГ;
- Информирање на јавноста во руралните средини за принципите на одржливиот рурален

развој и ЛЕАДЕР пристапот;
- Создавање на професионални, оперативни, материјални и физички предуслови за заедничко

планирање, подготока и спроведување на развојни проекти на територијата на која делува
ЛАГ-от;
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- Промовирање на концептот на одржлив развој преку подобра употреба со користење на
пристапот "оддолу-нагоре" согласно политиката за рурален развој и регионалната политика
на ЕУ;

- Поставување на приоритети за развој на руралните средини;
- Залагање за истражување и примена на алтернативни технологии за производство на

енергија: сончева, хидро и  енергија на ветерот и рационално трошење на енергијата
добиена од класични извори на енергија во руралните средини;

- Промовирање на иницијативи за да се постигнат целите на ЛАГ-от, во согласност со Статутот
и принципите на ЛЕАДЕР пристапот;

- Застапување и лобирање пред одговорните институции во Република Македонија и
странство за прашања кои ги засегаат членовите;

- Следење на законодавството и објави за јавни повици, фондовите и можностите за
финансирање од интерес на членовите на ЛАГ-от и нивно информирање;

- Планирање и подготовка на заеднички проекти за рурален развој на територијата на која
делува ЛАГ-от;

- Пријавување и спроведување на проекти за рурален развој;
- Давање на советодавна и техничка поддршка на членовите на ЛАГ-от за подготовка и

изработка на проектната документација;
- Соработка со други ЛАГ-ови, агенции за развој, образовните институции и надлежните органи

со цел едукација на своите членови и спроведување на заеднички проекти и активности,
- Градење на капацитетите на членовите и други заинтересири страни на територијата

на која делува, преку организирање и одржување на обуки, работилници, научни и
стручни советувања и сл;

- Организација на студиски и стручни патувања;
- Соработка со сродни домашни и меѓународни организации и
- Соработка со надлежните органи во Република Македонија и ЕУ, како и размена на искуства

и знаења со другите заинтересирани страни во областа на руралниот развој.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во  Службен гласник на Општина
Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-3915/11  Претседател,
25.12.2013год.   Методија Пашковски с.р
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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 Заклучокот по Физибилити студијата за модернизација,одржување и

надградба на системот за јавно осветлување на подрачјето на Општина Ресен

Се прогласува Заклучокот по Физибилити студијата за модернизација,одржување и
надградба на системот за јавно осветлување на подрачјето на Општина Ресен , што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/10 Градоначалник
31.12.2013 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 25.12.2013 година, откако ja
разгледа Физибилити студијата за модернизација, одржување и надградба на системот за јавно
осветлување на подрачјето на Општина Ресен,го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се одобрува Физибилити студијата за модернизација, одржување и надградба на
системот за јавно осветлување на подрачјето на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3915/12 Претседател,
25.12.2013год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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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 Одлуката за започнување на постапка за избор на приватен партнер

за доделување на договор за јавно приватно партнерство по отворен повик, за
модернизација, одржување и надградба на системот за јавно осветлување на подрачјето на

Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за започнување на постапка за избор на приватен партнер
за доделување на договор за јавно приватно партнерство по отворен повик, за
модернизација, одржување и надградба на системот за јавно осветлување на подрачјето на
Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
25.12.2013 година.

Бр.08-4047/11 Градоначалник
31.12.2013 год. на Општина Ресен
Р е с е н                                                м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 18 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (Сл.весник на РМ
бр. 6/2012), член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02) и член 23
став 1 точка 8 од Статутот на Општина Ресен (Сл. Гласник на Општина Ресен бр. 07/10 ) Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на 25.12.2013 ја донесе следната

ОДЛУКА

За започнување на постапка за избор на приватен партнер за доделување на договор за
јавно приватно партнерство по отворен повик, за модернизација, одржување и надградба на

системот за јавно осветлување на подрачјето на Општина Ресен

Член 1

Се спроведува отворена постапка за избор на приватен партнер за склучување на Договор за
јавно приватно партнерство за модернизација, одржување и надградба на системот на јавно
осветлување на подрачјето на Општина Ресен.
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Член 2

Одлуката за започнување на постапка за избор на приватен партнер за склучување на
Договор за јавно приватно партнерство за модернизација, одржување и надградба на системот на
јавно осветлување на подрачјето на Општина Ресен, се донесува заради следниве цели

1. Реализација на проектот за модернизација, одржување и реконструкција на системот на
јавно осветлување во Општина Ресен,

2. Намалување на потрошувачката на  електрична енергија,
3. Подолг  животен век ( ~ 15 год.) на новата инсталација,од сегашната инсталација која е со

живини сијалици,
4. Да се постигне зголемување на ефикасноста во давањето на услугите кон граѓаните во

делот на уличното осветлување,
5. Да се подобри естетскиот изглед на градот,
6. Подобрување на условите за одвивање на сообрајќајот и движењето на пешаците во ноќни

услови,
7. Намалување на трошоците за идно одржување на јавното осветлување, односно

намалување на трошоците за резервни електрични светилки (новото решение има подолг
животен век), трошоците за работна сила и механизација за замена на светилките,

Член 3

Проценетата вредност на договорот за јавно приватно партнерство изнесува 47.600.000
денари.

Член 4

За доделување на договор за јавно приватно партнерство ќе се спроведе отворена постапка
согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство (Сл.весник на РМ бр. 6/2012).

Член 5

Надоместокот за издавање на тендерската дкументација изнесува  5000 денари.

Член 6

Постапката за избор на приватен партнер за доделување на договор за јавно приватно
партнерство, ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапка,  формирана од страна на
Градоначалникот на Општина Ресен.

Член 7

Изборот на најповолна понуда ќе ја изврши Комисијата од член 6 на оваа Одлука.

Челн 8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во  Службен гласник на Општина
Ресен.
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Совет на Општина Ресен

Бр.07-3915/13    Претседател
25.12.2013год. Методија Пашковски с.р

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 Буџетот на Општина Ресен за 2014 година

Се прогласува Буџетот на Општина Ресен за 2014 година, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/12 Градоначалник
31.12.2013 год. на Општина Ресен
Р е с е н                                                                                     м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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13.

      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 Проекциите на Буџетот во Општина Ресен

за  2015-2016 година

Се прогласува Заклучокот по Проекциите на Буџетот во Општина Ресен за 2015-
2016година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 25.12.2013
година.

Бр.08-4047/13 Градоначалник
31.12.2013 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 25.12.2013 година, откако ги
разгледа Проекциите на Буџетот на Општина Ресен за 2015-2016 година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојуваат Проекциите на Буџетот на Општина Ресен за 2015-2016 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3915/15 Претседател,
25.12.2013год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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14.

      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 Образложението на Буџетот на Општина Рессен за

2014 година

Се прогласува Заклучокот по Образложението на Буџетот на Општина Ресен за 2014
година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 25.12.2013
година.

Бр.08-4047/14 Градоначалник
31.12.2013 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 25.12.2013 година, откако го
разгледа Образложението на Буџетот на Општина Ресен за 2014 година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Образложението на Буџетот на Општина Ресен за 2014 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3915/16 Претседател,
25.12.2013год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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15.

      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 извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2014

година

Се прогласува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2014
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 25.12.2013
година.

Бр.08-4047/15 Градоначалник
31.12.2013 год. на Општина Ресен
Р е с е н                               м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа(“Службен
весник на Република Македонија” број 5/2002), член 23 став 5 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа („Службен весник на  РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07 и
156/09 и 47/11) и член 23 од Статутот на Општината Ресен (“Службен гласник на
Општината Ресен” број 7/2010), Советот на Општината Ресен на седницата одржана
на ден 25.12.2013 година донесе,

О Д Л У К А

за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2014 година

Член 1

Буџетот на Општината Ресен за 2014 година, (во понатамошниот текст- Буџетот), се
извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен Буџет, Буџет на донации, Буџет на дотации,
Буџет на заеми и Буџет на самофинансирачки активности.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги
користат наменски, рационално, економично и ефикасно и да ги исполнат целите на буџетската
Програма преку транспарентни процедури.
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Член 4

Извршувањето на буџетите опфаќа наплата и евидентирање на приходи и други приливи,
како и извршување на расходи и други одливи во согласност со одобрените средства.

Работите на утврдување и наплата на сопствените приходи на општините
утврдени со закон ги врши општинската администрација.

Расходите се извршуваат во согласност со прописите за нивно извршување, а во рамките
и намените утврдени во буџетот.

Член 5

Расходите утврдени со Буџетот се максимални износи над кои општинските буџетски корисници не
смеат да превземаат обврски или да направат расходи над лимитот на одобрените средства со
Буџетот.За да се преземат нови обврски потребно е до Советот на општината да се предложи нов
извор за финансирање или намалување на другите расходи во сразмерен износ

Член 6

Доколку во текот на извршувањето на буџетот Градоначалникот на општината, оцени дека
се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека
реализацијата на приходите и расходите значително отстапува од планот, му предлага на
Советот на општината Измени и дополнувања на Буџетот- Ребаланс кој се донесува
најдоцна до 15. Ноември.

Член 7

Буџетските корисници, во тековната фискална година можат да вршат прераспределба
(пренамена) во рамки на одобрените буџети.Прераспределбата (пренамената) ја одобрува
Советот на општината. При донесување на Одлука за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општината во рамките на одобрените буџети (пренамена),одобрените
средства со Буџетот на ниво на ставка во рамки на потпрограма и Буџет, не може да бидат
намалени повеќе од 20% со прераспределби во тековната фискална година.
Одобрените средства за плати и надоместоци во рамките на Буџетот не може да се зголемат со
прераспределба повеќе од 10%.
При донесување на Одлука за проширување на средства не може да се планира зголемување на
планот на средствата во Основниот буџет.

Член 8

Буџетските корисници во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности,
Буџетот на донации и/или Буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не
се реализираат или се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за
намалување или зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на
одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на
општината на одобрување.

Член 9

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план
по квартали за користење на одобрените средства.
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За користење на одобрени средства во даден квартал, буџетските корисници доставуваат
финансиски план по месеци.

Член 10

Општинските локални јавни установи во рок од 15 дена по истекот на месецот за кој се
однесува, до Градоначлникот доставуваат писмени месечни извештаи со образложение за
извршувањето на нивните финансиски планови.

Член 11

Градоначалникот доставува до Советот на Општината писмени квартални извештаи со
образложение за извршување на Буџетот во рок од 1 (еден) месец по завршување на кварталот.

Член 12

Месечниот надоместок за присуство на седници на советот се утврдува во процентуален износ од
50% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година.
На Претседателот на советот на општината за раководење и организирање на работата на
советот, надоместокот му се зголемува за 30%.
Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот на Општината, на
советникот му се намалува за 30% доколку во месецот не присуствува на наредна седница на
Совет.
Исплатата на надоместокот на членовите на Советот ќе се извршува во рамките на обезбедените
средства во Буџетот, како за вработените во општинската администрација.

Член 13

Исплатата на платите и надоместоци за општинската администрација и јавните локални установи
ќе се ќе се извршува согласно Законот за исплата на платите во РМ (“Службен весник на РМ“ бр.
70/94...145/12) во рамките на обезбедените средства во Буџетот, а за Градоначалникот бруто
платата се утврдува согласно Законот за плата и други надоместоци на  избрани и именувани
лица во РМ (“Службен весник на СРМ“ бр.36/90 и на РМ бр.38/91...145/12) според кој:
- Коефициентот  за утврдување на личниот доход на Градоначалникот изнесува 2,90.
-Основицата за пресметување на платата на Градоначалникот е утврдена согласно
наведениот Закон и изнесува 25.726,00 денари.
Личниот доход на Градоначалникот се утврдува на начин што основицата за
пресметување на личните доходи се множи со утврдениот коефициент и се зголемува за процентот
за работното искуство.
За вработените во општинската администрација:
- За државни службеници вредноста на бодот е утврдена со Одлука на Владата на РМ за
содветната фискална година, согласно член 17 од Законот за државните службеници и изнесува
73,8 денари.
- Кај останатите вработени во Општинската администрација кои немаат статус на државни
службеници, бруто платата е во ист износ со платата исплатена во месец декември 2013 година,
зголемена за процентот за работно искуство.
- За вработените во Противпожарната единица бруто платата е на висина на платата
исплатена во месец декември 2013 година, зголемена за процентот за работно искуство.

Член 14

Исплатата на плати на буџетските корисници ја контролира и одобрува Министерството за
финансии. Општинските буџетските корисници се должни два дена пред исплатата на плати до
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Министерството за финансии, преку Секторот за финансиски прашања на општина Ресен, да
достават барање за одобрување на средства за плати кон  кое ќе  гo приложат образецот
МБП, копија од рекапитулацијата за пресметани плати, образецот Ф-1 за бројот на вработените по
име и презиме, плата, како  и други податоци во пишана и електронска верзија   (на ЦД,
дискета, е-маил, образец ,,6,, и друго) за односниот месец за кој се однесува исплатата.
Во случај на нови вработувања општинските буџетски корисници се должни да достават
известување за обезбедени финансиски  средства и да приложат образец М-1.

Член 15

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање се
исплаќа во висина од 800,00 денари.
Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.
За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 од овој
член.
Доколку на вработениот му се обезбеди ноќевање и исхрана му следува 20% од утврдениот износ
од став 1 од овој член.

Член 16

Во случај на непрекинато боледување подолго од шест месеци и во случај на
потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, на
вработениот му се исплатува еднократна парична помош во висина од една последна исплатена
просечна месечна нето плата во органот каде што е вработен.

Член 17

Во случај на смрт на вработениот на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ
од 30.000 денари.
На вработениот во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, деца
родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата   земени на издржување),
доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина од 15.000 денари по
семејство. Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да
се со место на живеење на иста адреса што се докажува со соодветен документ за
идентификација (лична карта или пасош).
Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во
тековната, односно во наредната година.
За работниците ангажирани со договори за отстапување на работник за привремени вработувања,
средствата за исплата на солидарна помош на вработените ги обезбедува работодавачот, а
исплатата ја врши Агенцијата за привременивработувања.
Сите исплати на наведените надоместоци се вршат врз основа на претходна оформена и
комплетирана документација и донесено Решение од страна на Градоначалникот на општината
или директорот на локалната јавна установа.

Член 18

Во случај на  заминување на  работникот во пензија му се исплатува двократен износ
за отпремнина пресметан врз основа на просечната месечна нето плата по работник во
Републиката објавена до денот на исплатата.
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Член 19

Користењето на средствата од Буџетот на Општината за вршење на функциите на општината
и на локалните јавни установи се врши со фактури во кои посебно се искажани расходите по
поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.
Набавката на стоки и вршење на услуги може да се врши и со
сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во
ограничени поединечни износи во денарска противвредност до
6.000,00 денари, каде задолжително мора да биде приложена и фискална сметка, при што
расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 20

Во рамките на буџетот на општината се планираат средства за непредвидени случаи како
постојана и тековна буџетска резерва.
Постојаната и тековната буџетска резерва не можат да надминат 3% од вкупните тековни расходи
на Основниот буџет.
За користење на средствата утврдени во Буџетот на Општината како буџетска резерва,
одлучува Советот на Општината, а ги извршува Градоначалникот.
По исклучок од ставот  2 на овој член, за користење на средства од резервите до износ од
најмногу 50.000 денари одлучува Градоначалникот.
Градоначалникот на општината му поднесува на Советот на општината
годишен извештај за користењето на резервите.

Член 21

Средствата утврдени во Буџетот и   распоредени во поодделните програми и
потпрограми ги извршува Градоначалникот на Општината.

Член 22

Вработувања во општинската администрација може да се вршат согласно со актите за
организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства од Буџетот на
општината за тековната фискална година
за што, согласно член 51  став 3 и  4 од Законот за Буџетите писмено известување дава
Градоначалникот на општината.
Во случај на нови вработувања кај буџетските корисници од локалните јавни установи кои се
финансираат со блoк дотации од општинскиот буџет истите се должни да достават
известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1.
Согласност/писмено известување од ставот 2 на овај член, согласно член 51 став 1 и 4 од
Законот за буџетите, дава Министерството за финансии
врз основа на барање од Градоначалникот на општината за потребата од вработување во
локалните јавни установи, со содветна пропратна документација.

Член 23

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени
во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа
првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени,   а доколку такви приходи
нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со
Решение на Градоначалникот, освен во случај каде надлежноста им припаѓа на други органи.
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Член 24

Буџетот на Општината Ресен за 2014 година се извршува од 1 јануари до 31 декември
2014 година.За извршување на буџетот е одговорен Градоначалникот на општината.

Член 25

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општината Ресен”, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3915/17 Претседател,
25 .12.2013 год. Методија Пашковски с.р
Ресен

16.

      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 Буџетскиот календар на Општина Ресен за подготовка на Буџетот

на Општината за 2014 година

Се прогласува Буџетскиот календар на Општина Ресен за подготовка на Буџетот на
Општината за 2014 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/16 Градоначалник
31.12.2013 год. на Општина Ресен
Р е с е н                                                 м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз основа на членот 27 од Законот за финансирање на едениците на локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09 и 47/11), член 21-б од
Законот за буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 64/05, 4/08,103/08, 156/09, 95/10, 180/11 и
171/12) и член 23 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен “бр.
7/10), Советот на општината Ресен на седницата одржана на ден  25.12.2013 година донесе,

Б У Џ Е Т С К И К А Л Е Н Д А Р

НА ОПШТИНА РЕСЕН ЗА ПОДГОТОВКА НА БУЏЕТОТ НА
ОПШТИНАТА ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Со овој буџетски календар за подготовка на буџетот на општината Ресен за 2015 година се
утврдуваат роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот.

Член 2
Роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот за 2015 година се утврдени со
следната табела:

ДАТУМ / РОК БУЏЕТСКИ АКТИВНОСТИ - ОДГОВОРНОСТ
Декември 2013 Советот на општината го донесува буџетскиот календар.

Април 2014 Министерот за финансии доставува до Владата на Република
Македонија Фискална стратегија на РМ за наредните три
години.

Најдоцна до 30.
Септември 2014

Министерот за финансии го доставува до општините
Буџетскиот циркулар со насоки за подготвување на Предлог-
Буџетот за 2015 година.
Со Буџетскиот циркулар општините се известуваат и за
висината на дотациите за општината што ќе се трансферираат
од Буџетот на РМ, буџетите на фондовите и од други извори.

Септември-

Октомври 2014

Градоначалникот ги подготвува главните насоки за

изготвување на финансиските планови и ги доставува до
општинските буџетски корисници.

Најдоцна до 20.
Октомври 2014

Градоначалникот на општината подготвува Предлог-План на
програми за  развој усогласен со насоките од Циркуларот и
истиот го доставува на одобрување до Советот на општината.
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Октомври-
Ноември 2014

Општинските буџетски корисници ги доставуваат своите
предлог-финансиски планови до Градоначалникот со
образложение за висината на износите по позиции.

Октомври-
Ноември 2014

Секторот за финансиски прашања врши анализирање и
преговарање по доставените предлог-финансиски  планови, ги
одредува приоритетите и одредбите за новиот Предлог-Буџет и
го запознава Градоначалникот со истите.

најдоцна до
15. Ноември
2014

Советот   на општината го одобрува   Предлог-Планот    на
програмите за развој.

Одобрениот План на програмите за развој е составен дел на

Предлог-Буџетот на општината за 2014 година.

Ноември-
Декември
2014

Секторот  за финансиски прашања го подготвува  Предлог-
Буџетот за 2015 година и го доставува до Градоначалникот.

Ноември-
Декември
2014

Градоначалникот го   доставува   Предлогот   на Буџетот   на
општината за 2015 година до Советот на општината.

Најдоцна до

31.12.2014

Советот на општината го донесува Буџетот за 2015 година.

Член 3

Буџетскиот календар за подготовка на Буџетот на општина Ресен за 2015 година се
применува со  денот на  донесувањето и  ќе се објави во „Службен гласник на општината
Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-3915/18                                            Претседател,
25.12.2013година                                                                              Методија Пашковски с.р

17.

      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 утврдување на висината на благајничкиот максимум

Се прогласува Одлуката за утврдување на висината на благајничкиот максимум, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/17 Градоначалник
31.12.2013 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 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
Весник на РМ“ бр. 5/02), член 20 од Законот за платниот промет („Службен Весник на РМ“ бр.
113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12 и 170/13) и член 23 од
Статутот на Општина Ресен („Службен Гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10), Советот на
Општина Ресен на Седницата одржана на ден 25.12.2013 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за утврдување на висината на благајничкиот максимум за 2014 год.

Член 1

Се утврдува висината на благајничкиот максимум на Општина Ресен за 2014 година во износ од
100.000,00 денари.

Член 2

Сите парични средства примени во готово во благајната по која и да било основа се уплатуваат
на приходните сметки преку трезорската сметка истиот ден или најдоцна наредниот работен
ден од денот на наплатата.

Член 3
Општина Ресен може за плаќање во готово да подига од буџетската сметка и да држи во
својата благајна пари во готово во висина на благајничкиот максимум.

Член 4
Сите уплати и исплати во и од благајната се евидентираат во дневник на благајната.

Член 5
Плаќањето на производи и услуги во готово не може поединечно да биде повеќе од
6.000,00 денари.

Член 6
Условите и начинот на наплата, како и располагањето и плаќањето со готовината во
благајната ќе биде согласно Законот за платниот промет и Упатствата донесени од
Министерот за финансии.

Член 7
Одлуката стапува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-3915/19                                                                                                 Претседател,
25.12.2013 година                                                   Методија Пашковски с.р
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18.

      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 работа на Советот на Општина Ресен

за 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за работа на Советот на Општина Ресен за
2014 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 25.12.2013
година.

Бр.08-4047/18 Градоначалник
31.12.2013 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 25.12.2013 година, откако ja
разгледа Програмата за работа на Советот на Општина Ресен за 2014 година,го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за работа на Советот на Општина Ресен за 2014 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3915/20 Претседател,
25.12.2013год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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19.

      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 давање на трајно користење на движни ствари

Се прогласува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/19 Градоначалник
31.12.2013 год. на Општина Ресен
Р е с е н                                                                                      м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 став1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 36 од Статутот на Општина Ресен („ Службен
гласник на Општина Ресен “, бр. 7/2010 ) , Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 25.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
  за давање на трајно користење на

движни ствари
Член 1

Предмет на оваа Одлука е давање на трајно користење без надомест на движните ствари доделени
на Општина Ресен со Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Ресен на Влада на РМ  бр.41-831/62 од 12.11.2013 година, а за потребите на основните
училишта: ОУ„Браќа Миладиновци “ с. Царев Двор,  ОУ “ Димитар Влахов“ с.Љубојно и ОУ “
Славејко Арсов“ с.Подмочани.

Член 2

Движните ствари наведени во Одлуката од Член 1  на оваа Одлука се доделуваат на трајно
користење  без надомест на :

1. ОУ „Браќа Миладиновци" - с. Царев Двор:
-   1 пинг- понг маса;

-    1 шаховска табла:
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-   2 бекгејмон дрвени табли;
-    2 домино сетови и
-    1 „Guess who adult "  игри.

2. ОУ „Димитар Влахов" - с. Љубојно:
- 2 фудбалски топки;
-   2 кошаркарски топки;
-  2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
-   1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
-   2 домино сетови и
- 1 „ Guess who adult "  игри.

3.  ОУ „Славејко Арсов" - с. Подмочани: ,
- 1 ЛЦД проектори – 1LCD Projector  ЅС 500;
-   1 платно за проектор Screen Tripod 86;
-   1 торбица за проектор Samsonite.
-   4 одбојкарски топки;
-   1 шаховска табла;
-   2 бекгејмон дрвени табли;
-   2 домино сетови и
-   1 „ Guess who adult "  игри.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-3915/21   Претседател,
25.12 .2013 год.  Методија Пашковски с.р
Ресен

20.

      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 Решението за именување на членови на Совет за јавно здравје на

територијата на Општина Ресен
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Се прогласува Решението за именување на членови на Совет за јавно здравје на
територијата на општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 25.12.2013 година.

Бр.08-4047/20 Градоначалник
31.12.2013 год. на Општина Ресен
Р е с е н                                                                                          м -р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 18 став 1 и 3 од Законот за јавно здравје („ Службен весник на РМ“, број
22/10), член 23 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина
Ресен“ број 7/2010 и 13/2013) и член 2 од  Одлуката за формирање на Совет за јавно здравје на
територијата на Општина Ресен, Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 25.12.2013
година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА ОПШТИНА РЕСЕН

1. За членови на Советот за јавно здравје на Општина Ресен, се именуваат :

- д-р Соња Спировска, Центар за јавно здравје- Ресен
- Тања Секуловска
- Ѓорги Ставревски
- Николче Шушевски
- Драгана Ангеловска

2. Претседателот на Советот за јавно здравје на Општина Ресен, го избираат членовите на
Советот од своите редови.

3. Решението влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „ Службен гласник
на Општина Ресен“

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

бр.07- 3915/22
25.12.2013 год. Претседател на совет
Ресен   Методија Пашковски с.р
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