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AKTI NA OP[TINA RESEN 
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37. 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Решението за избор на претседател и членови на Комисијата 
за финансирање, буџет и локален економски развој. 

       

Се прогласува Решението за избор на претседател и членови на 
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој, што Советот на 
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 11.05.2009 година. 
 

Бр. 08-1274 /1             Градоначалник                      
12.05.2009 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
                       

Врз основа на член 21 став 1 точка 38 од Статутот на општината Ресен 
(„ Службен гласник на општината Ресен,, Ресен бр.4/02) Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 11.05.2009 година,донесе 

    РЕШЕНИЕ  
За избор на претседател и членови на 
Комисијата за финансирање, буџет и 

локален развој 
 

1. За претседател на Комисијата за финансирање, буџет и локален 
развој 

 - Даринка Мицевска 
 

2. За членови на Комисијата се избираат: 
 - Осман Шукриу 
 - Владимир Ќоропановски 
 - Зоран Илиевски 
 - Митко Јаневски 
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3.  Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на општината Ресен,, 

 
СОВЕТ  НА  ОПШТИНА  РЕСЕН 

 
Бр. 07-1216/3                 Претседател, 
11.05.2009 год.                       Мемет Мурати с.р. 
Ресен 
 
 
38. 
 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Решението за избор на претседател и членови на Комисијата 
за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 

     

Се прогласува Решението за избор на претседател и членови на 
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, 
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 11.05.2009 
година. 
 

Бр. 08-1274 /2                      Градоначалник                      
12.05.2009 год.                на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
 
                        

Врз основа на член 21 став 1 точка 38 од Статутот на општината Ресен 
(„ Службен гласник на општината Ресен,, Ресен бр.4/02) Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 11.05.2009 година,донесе 

    РЕШЕНИЕ  

За избор на претседател и членови на 
Комисијата за урбанизам, комунални 
дејности и заштита на животната 

средина 
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1. За претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности 
и заштита на животната средина 

 
 -  Александар Доновски 
 
2. За членови на Комисијата се избираат: 
 
 - Митко Јаневски 
 - Татјана Узуновска 
 - Кирче Божиновски 
 - Ентезам Синан 
 
3.  Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 

објави во „Службен гласник на општината Ресен,,. 
 

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА  РЕСЕН 
 
Бр. 07-1216/4       Претседател, 
11.05.2009 год.              Мемет Мурати с.р. 
Ресен 
 
 
39. 
 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Решението за избор на претседател и членови на Комисијата 
за општествени дејности. 

      

Се прогласува Решението за избор на претседател и членови на 
Комисијата за општествени дејности, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на 11.05.2009 година. 
 

Бр. 08-1274 /3                       Градоначалник                      
12.05.2009 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 21 став 1 точка 38 од Статутот на општината Ресен 
(„ Службен гласник на општината Ресен,, Ресен бр.4/02) Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 11.05.2009 година,донесе 

 
    РЕШЕНИЕ  

За избор на претседател и членови на 
Комисијата за општествени дејности 

 
1. За претседател на Комисијата за општествени дејности 
 
 -  Ентезам Синан 
 
2. За членови на Комисијата се избираат: 
 
 - Јордан Проевски 
 - Зоран Илиевски 
 - Ерќан Мерџановски 
 - Митко Јаневски 
 
3.  Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 

објави во „Службен гласник на општината Ресен,,. 
 
 

 
СОВЕТ  НА  ОПШТИНА  РЕСЕН 

 
 
 
Бр. 07-1216/5          Претседател, 
11.05.2009 год.                Мемет Мурати с.р. 
Ресен 
 
40. 
 
  

    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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Решението за избор на претседател и членови на Комисијата 
за статут и прописи. 
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Се прогласува Решението за избор на претседател и членови на 
Комисијата за статут и прописи, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на 11.05.2009 година. 
 

Бр. 08-1274 /4             Градоначалник                      
12.05.2009 год.                на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
   
                     

Врз основа на член 21 став 1 точка 38 од Статутот на општината Ресен 
(„ Службен гласник на општината Ресен,, Ресен бр.4/02) Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 11.05.2009 година,донесе 

 
 

   РЕШЕНИЕ  
За избор на претседател и членови на 

Комисијата за статут и прописи 
 
 

1. За претседател на Комисијата за Статут и прописи се избира 
лицето 

 
 - Мемет Мурати 

 
2. За членови на Комисијата се избираат: 
 
 - Кирче Божиновски 
 - Славица Бочкаровска Митрева 
 - Томче Веловски 
 - Александар Доновски 
 
3.  Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 

објави во „Службен гласник на општината Ресен,,. 
 
 

 
СОВЕТ  НА  ОПШТИНА  РЕСЕН 

 
 
 
Бр. 07-1216/6       Претседател, 
11.05.2009 год.             Мемет Мурати с.р. 
Ресен 
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41. 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Одлуката за утврдување на условите за сообраќај на возила 
во пешачка зона. 

 

Се прогласува Одлуката за утврдување на условите за сообраќај на возила 
во пешачка зона, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана 
на 11.05.2009 година. 
 

Бр. 08-1274 /5              Градоначалник                      
12.05.2009 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
                       
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ,, бр. 5/02), член 6 став 1, 2 и став 3 точка 13 од Законот 
за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ„ бр. 54/07) и 
член 15 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на 
Општина Ресен,, бр. 4/02), а по претходна согласност од МВР Одделение за 
внатрешни работи Ресен, Советот на Општина Ресен на седницата одржана 
на ден 11.05. 2009 година, донесе 

 

 ОДЛ У К А   

за утврдување на условите за сообраќај на возила во пешачка зона 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат условите за сообраќај на возила во пешачка 
зона. 
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Член 2 

На делот од улицата „Мите Богоевски,, во Ресен наменет за пешачка зона 
согласно урбанистичкиот план за УЕ 5 - центар, се забранува сообраќај. 

Член З 

Сообраќај со возила се дозволува само за дотур на роба во деловните 
објекти кои се наоѓаат на таа улица и тоа до економскиот влез на СП маркетот, и 
тоа претпладне од 07 до 09 часот и попладне од 17 до 19 часот. 

Член 4 

За спроведување на оваа Одлука да се постави соодветна 
сообраќајна сигнализација. 

Член 5 

Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за 
утврдување на условите за сообраќај на возила во пешачка зона број 07-2641/12 
од 28.12.2007 година. 

Член 6 

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

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

 
Бр. 07- 1216/7                        Претседател, 
11.05.2009 год.          Мемет Мурати с.р. 
 Ресен 
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