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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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О К
За прогласување на  Одлуката за измена на распоредот на
средствата на Буџетот на Општина Ресен за 2013 година

Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средствата
на Буџетот на Општина Ресен за 2013 година, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 10.06.2013 година.

Бр.08-1696/1 Градоначалник
12.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н     м-р  Ѓоко Стрезовски с.р



O     D     L     U     K     A
                        Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na  Op{tina Resen

                                                                                                    Za                godina2013

^len 1

          So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na op{tina Resen

                                                                          Za                godina na sledniot na~in :2013

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava  (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrska so 
~len 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br.64/2005, 2008)

Potprograma i naziv na potprogramata

Potstavka i opis na potstavkata Buxet Samofinan. Dotacii Donacii Krediti

E00 OP[TINASKA ADMINISTRACIJA

425990 2.000.000 0 00 0Drugi dogovorni uslugi

427110 -500.000 0 00 0Privremeni vrabotuvawa

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE

425640 -1.500.000 0 00 0Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi

0 0 00 0

^len 2

Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvaweto  vo Slu`ben glasnik na Op{tina 

 i stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata za                  godina.

Resen

2013

07-1664/3BR. Pretsedatel na Sovetot na Op{tina

Resen

Metodija Pa{kovski

User
Typewritten text
 с.р

User
Typewritten text
10.06.2013  РЕСЕН
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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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О К
За прогласување на  Одлуката за проширување и измена на

распоредот на средствата на Буџетот на Општина Ресен
 за 2013 година

Се прогласува Одлуката за проширување и измена на распоредот
на средствата на Буџетот на Општина Ресен  за 2013 година, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
10.06.2013 година.

Бр.08-1696/2 Градоначалник
12.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н       м-р  Ѓоко Стрезовски с.р



O     D     L     U     K     A
         Za pro{iruvawe i  izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina Resen

                                                                                                    Za                godina2013

^len 1

So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na op{tina Resen

                                                                          Za                godina na sledniot na~in :2013

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava  (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrska so ~len 
34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br.64/2005, 2008) I ~len 23 od Statutot na Op{tina Resen (Slu`ben 
glasnik na Op{tina Resen br.7/10)

Potprograma i naziv na potprogramata

Potstavka i opis na potstavkata Samofinan. Dotacii Donacii Krediti

K10 BIBLIOTEKARSTVO

i se rasporeduvaat na slednite potprogrami i rashodni potstavki :

A00 SOVET NA OP[TINA

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potstavki :

741120 0 0 0Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 2.394.296

0 0 02.394.296

426990 0 019.209 0Drugi operativni rashodi

K20 MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST

i se rasporeduvaat na slednite potprogrami i rashodni potstavki :

A00 SOVET NA OP[TINA

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potstavki :

741120 0 0 0Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 2.394.296

0 0 02.394.296

426990 0 0288 0Drugi operativni rashodi

K30 MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST

i se rasporeduvaat na slednite potprogrami i rashodni potstavki :

A00 SOVET NA OP[TINA

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potstavki :

741120 0 0 0Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 2.394.296

0 0 02.394.296

426990 0 0197.777 0Drugi operativni rashodi

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE

i se rasporeduvaat na slednite potprogrami i rashodni potstavki :

A00 SOVET NA OP[TINA

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potstavki :

741120 0 0 0Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 2.394.296

0 0 02.394.296

425760 0 01.343.712 0Prevozni uslugi vo obrazovanieto



Potprograma i naziv na potprogramata

Potstavka i opis na potstavkata Samofinan. Dotacii Donacii Krediti

N20 SREDNO OBRAZOVANIE

i se rasporeduvaat na slednite potprogrami i rashodni potstavki :

A00 SOVET NA OP[TINA

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potstavki :

741120 0 0 0Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 2.394.296

0 0 02.394.296

425990 0 09.227 0Drugi dogovorni uslugi

V10 DETSKI GRADINKI

i se rasporeduvaat na slednite potprogrami i rashodni potstavki :

A00 SOVET NA OP[TINA

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potstavki :

741120 0 0 0Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 2.394.296

0 0 02.394.296

424210 0 0824.083 0Odr`uvawe na zgradi

^len 2

Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvaweto  vo Slu`ben glasnik na Op{tina 

 i stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata za                  godina.

Resen

2013

07-1664/4BR. Pretsedatel na Sovetot na Op{tina

Resen

Metodija Pa{kovski

0 0 02.394.296

User
Typewritten text
 с.р

User
Typewritten text
10.06.2013  РЕСЕН
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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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Одлука за измени на Одлуката за

утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за
условите,начинот и постапката за издавање на одобрение за

поставување на урбана опрема

Се прогласува Одлуката за измени на Одлуката за утврдување на
потреба за поставување на урбана опрема и за условите,начинот и
постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана
опрема, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 10.06.2013 година.

Бр.08-1696/3 Градоначалник
12.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н       м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 од законот за локалната самоуправа (
,,службен весник на РМ ,, бр. 5/02 ) и член 80 од Законот за градење ( ,,
службен весник на РМ ,, бр. 70/13- пречистен текст) и член 16 став 1
точка 1 од статутот на Општина Ресен ( ,, службен гласник на Општина
Ресен бр. 07/2010 ), Советот на Општина Ресен, на седницата одржана
на 10.06.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За измени на Одлуката за утврдување на потреба за поставување
на урбана опрема и за условите,начинот и постапката за издавање

на одобрение за поставување на урбана опрема

Член 1

Во Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана
опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение
за поставување на урбана опрема бр.07-1468/15 од 29.05.2013 година
објавена во („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 4/13) во членот 6
точка 2 алинеја петта  “Основен проект“ се брише  и се додава нова
алинеја која гласи “Ситуација со обележана локација на урбана опрема
во размер“ а во членот 7 став 1 бројот „2 “ се брише.
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Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се
објави во,, Службен гласник на Општина Ресен ,,

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-1664/5 Претседател,
10.06.2013 година           Методија Пашковски с.р

    Ресен

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Програма за измени на Програмата за

поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен
за 2013 година

Се прогласува Програма за измени на Програмата за поставување
на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен за 2013 година, што
Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на
10.06.2013 година.

Бр.08-1696/4 Градоначалник
12.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н        м-р  Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз основа на член 36 од законот за локална самоуправа ( ,,С
лужбен весник на РМ ,, бр. 5/02 ) и член 80 став 1 од Законот за градење
( ,,Службен весник на РМ ,, бр. 70/13 – пречистен текст ), Советот на
Општина Ресен, на седницата одржана на 10.06.2013 година, донесе

Програма
за измени на програмата

за поставување на урбана опрема на подрачјето на
 Општина Ресен за 2013 година

Во Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Ресен за 2013 година Бр.07-1468/16 од 29.05.2013 година,
објавена во („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 4/13) во глава IX
Начин и услови за поставување и одржување на урбана опрема точка 2
алинеја петта  “ Основен проект “ се брише и се додава нова алинеја која
гласи

„Ситуација со обележана локација на урбана опрема во размер“

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се
објави  во „ Службен гласник на Општина Ресен “.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-1664/6 Претседател,
10.06.2013 година    Методија Пашковски с.р

    Ресен
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