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1.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

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

Детален урбанистички план за УЕ-2,Блок-1,Ресен,плански период
(2014-2019), Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план
за УЕ-2,Блок-1,Ресен,плански период(2014-2019), Општина Ресен, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.06.2014
година.

Бр.08-2029/1 Градоначалник
07.07.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

    Врз основа на член 26 став 5 алинеја 4 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( " Службен весник на Р.М ." бр. 51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14 ) и член 23 став 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
30.06.2014 година, донесе

О Д Л У К А

За донесување на Детален урбанистички план за УЕ-2, Блок-1,
Ресен, плански период ( 2014-2019 ), Општина Ресен

Член 1
     Се донесува Одлука за донесување на Детален урбанистички план за
УЕ-2, Блок-1, плански период ( 2014-2019 ) К.О. Ресен, Општина Ресен, со
плански опфат 0.14 ха, изработен од ,, Иванов инжинеринг ,, Битола, со
технички број У01-01/14 од 05/2014 година, по добиена согласност бр. 14-
8288/1 од 05.06.2014 година од страна на Министерството за транспорт и
врски.
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  Член 2
    Границите на планскиот опфат на ДУП за УЕ-2, Блок-1, К.О. Ресен 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 2014-2019 година.

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

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-1872/3    Претседател
30.06.2014 година   Методија Пашковски с.р.

    Ресен

2.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

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

Урбано планирање, Урбанистичко планирање и изработка на урбанистички
планови во Општина Ресен во 2014 година

Се прогласува Програмата дополнување на Програмата за Урбано
планирање, Урбанистичко планирање и изработка на урбанистички планови
во Општина Ресен во 2014 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 30.06.2014 година.

Бр.08-2029/2 Градоначалник
07.07.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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    Врз основа на член 17 став 1 и член 78 став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( ,, Службен весник на РМ ,, бр. 51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14 ), 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
30.06.2014 година, донесе

П Р О Г Р А М А

Дополнување на Програмата за
Ф – Урбано планирање

Ф10 – Урбанистичко планирање
Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2014 година

Во Програмата
Ф- Урбано планирање
Ф10 – урбанистичко планирање, изработка на урбанистички  планови  во
Општина Ресен во 2014 година под број  07-3736/11  од  06.12.2013  година
и  Програмата  за дополнување  на  Програмата Ф10 – урбанистичко
планирање  под  бр. 07-296/5  од 31.01.2014 година, во
Глава I – Планови кои ќе ги финансира Општина Ресен, став
А. Планови кои се во фаза на изработка и за кои се потпишани договори,
или во нареден период ќе добијат приоритет за нивно донесување

После точката 8 се додава нова точка 9 која гласи:

    9.   изработка на Општи акти на подрачјето на Општина Ресен

    Општите акти на подрачјето на Општина Ресен ќе ги опфати сите
катастарски општини кои се дадени во прилог:

1. Асамати  23.  Лавци
2. Арвати  24.  Лева Река
3. Брајчино 25.  Лескоец
4. Болно 26.  Љубојно
5. Волкодери 27.  Наколец
6. Грнчари 28.  Отешево
7. Горна Бела Црква   29.  Перово
8. Горно Дупени 30.  Петрино
9. Долна Бела Црква 31.  Подмочани
10.Долно Дупени 32.  Покрвеник
11.Дрмени    33.  Прељубjе
12.Евла 34.  Претор
13.Езерани 35.  Рајца
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14.Златари 36. Ресен
15.Избишта 37.  Сливница
16.Јанковец 38.  Сопотско
17.Козјак  39.  Стење
18.Коњско 40.  Стипона
19.Крани  41.  Царев Двор
20.Кривини 42.  Штербово
21.Крушје  43.  Шурленци
22.Курбиново  536.  Ресен – вон град

    Граница на опфат на Општ акт е граница на село.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-1872/4
30.06.2014 година Претседател

    Ресен  Методија Пашковски с.р.

3.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за започнување на постапка за доделување

на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за
реконструкција, модернизација, надградба и оддржување на системот

 за јавно осветлување на подрачјето на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за започнување на постапка за доделување на
договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за
реконструкција, модернизација, надградба и оддржување на системот за
јавно осветлување на подрачјето на Општина Ресен, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.06.2014 година.

Бр.08-2029/3 Градоначалник
07.07.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 62 од Законот за Локална Самоуправа („Службен Весник на РМ“
бр.05/02) а во врска со член 17 став 4 и член 18 од Законот за концесии и јавно приватно
партнерство („Службен Весник на РМ“ бр. 6/12) и член 23 став 1 точка 8 од Статутот на
Општина Ресен („Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.07/10 и 13/13) Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на 30.06.2014 ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
 ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, МОДЕРНИЗАЦИЈА, НАДГРАДБА И ОДДРЖУВАЊЕ

 НА СИСТЕМОТ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1
Со оваа одлука Општина Ресен започнува постапка за доделување на договор за

воспоставување на договор за јавно приватно партнерство за реконструкција,
модернизација, надградба и одржување на системот за јавно осветлување на територијата
на Општина Ресен              (во натамошниот текст договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство).

Оправданоста од доделување на договор за воспоставување  на јавно приватно
партнерство е утврдена согласно физибилити студија усвоена од Советот на Општина
Ресен („Службен Гласник на Општина Ресен“ бр. 14/13).

Член  2
Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се воспостави како

договор за јавна услуга.

Член 3
Цели кои треба да се остварат со доделување на договорот на јавно приватно

партнерство се заштеда на електрична енергија и средства за идно одржување на системот
за јавно осветлување на Општина Ресен, подобрување на естетскиот изглед и
подобрување на условите за одвивање на сообраќајот и движењето на пешаците на
територијата на                   Општина Ресен.

Член 4
Предмет на договорот за јавно приватно партнерство е реконструкција и

модернизација на системот за јавно осветлување преку замена на постојните светилки со
современи ЛЕД светилки со соодветна пропратна опрема, како и надградба на нови
светлечки места и оддржување на системот за јавно осветлување на територијата на
Општина Ресен.
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Член 5
Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се додели за

период не подолг од 15 години, при што рокот почнува да тече  од датумот на склучување
на договорот.

Член 6
Постапката за доделување на договор за јавно приватно партнерство ќе се

спроведе со отворена постапка со објавување на оглас согласно Законот за концесии и
јавно приватно партнерство и Законот за јавни набавки, во кој сите заинтересирани лица
кои подигнале тендерска документација можат да поднесат понуди за склучување на
договор за јавно приватно партнерство.

Минималниот број на способни понудувачи треба да биде најмалку еден.

Член 7
Постапката за доделување на договор за јавно приватно партнерство ќе ја

спроведе Комисија за спроведување на постапката формирана од страна на
Градоначалникот на                Општина Ресен.

Градоначалникот на Општина Ресен во рок од 3 дена од влегување во сила на оваа
Одлука ќе ја формира Комисијата за спроведување на постапката.

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на објавување на огласот.

Член 8
Висината на надоместокот за издавање на тендерска документација ќе изнесува

5000 денари.

Член 9
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен

Гласник на Општина Ресен“.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-1872/5
30.06.2014 год.

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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4.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

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

 комунален ред на подрачјето на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за дополнување на Одлуката за комунален ред
на подрачјето на Општина Ресен , што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 30.06.2014 година.

Бр.08-2029/4 Градоначалник
07.07.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 12 од Законот за комунални дејности („Службен
весник на РМ“ бр. 95/12, 163/13 и 42/14) и член 23 став 1 точка 20 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10
и 13/13), Советот на Опшптина Ресен, на седницата одржана на ден
30.06.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За дополнување на Одлуката за комунален ред

на подрачјето на Општина Ресен

Член 1
Во Одлуката за комунален ред на подрачјето на Општина Ресен

(„Службен гласник на Општина Ресен“ бр.4/13), во членот 45 по ставот еден
се додава нов став два кој гласи:

„Пчелни семејства во селските населби може да се чуваат најмалку
300 метри оддалечени  од најблискиот објект за становање.“

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен

гласник на Општина Ресен“.

СДОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07- 1872/6            Претседател,
30.06. 2014  год.                        Методија Пашковски с.р.
Р е с е н
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5.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за дополнување на Програмата за Урбано
планирање, урбанистичко планирање и изработка на урбанистички планови

 во Општина Ресен во 2014 година

Се прогласува 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 ја
донесе на седницата одржана на 30.06.2014 година.

Бр.08-2029/5 Градоначалник
07.07.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

  Врз основа на член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање ( ,, Службен весник на РМ ,, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,
53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14 ), 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 30.06.2014 година,
донесе

П Р О Г Р А М А

За дополнување на Програмата за
Ф – Урбано планирање

Ф10 – Урбанистичко планирање
Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2014 година

Во Програмата
Ф- Урбано планирање
Ф10 – урбанистичко планирање, изработка на урбанистички  планови  во
Општина  Ресен во 2014 година под број  07-3736/11  од  06.12.2013  година
и  Програмата  за дополнување  на  Програмата Ф10 – урбанистичко
планирање  под  бр. 07-296/5  од 31.01.2014 година, во
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Глава I – Планови кои се во фаза на изработка и ќе се финансирани од
физички и правни лица

    После точката 8 се додава нова точка 9 која гласи:

    9.   Детален урбанистички план за работна Зона 1, Блок 4 и УЕ-3, Блок 2,
          К.О. Ресен, Општина Ресен

Границите на планскиот опфат се:

Север: Граница на наменска зона индустрија, граница на ГУП
    Исток: Граница на К.П. 4527
    Југ: Осовина на улица 29-ти Ноември
    Запад:  Осовина на улица Источна собирна

    Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 7,50 ха
    Плански период 2013 – 2018 година

Совет на Општина Ресен
    Бр.07-1872/7
    30.06.2014 година                                                               Претседател
    Ресен                                                                         Методија Пашковски с.р.

6.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) 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 работна Зона

1, Блок 4 и УЕ-3, Блок 2 К.О. Ресен, Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон
изработка и донесување на Детален урбанистички план за работна Зона 1,
Блок 4 и УЕ-3, Блок 2 К.О. Ресен, Општина Ресен, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.06.2014 година.

Бр.08-2029/6 Градоначалник
07.07.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 11, 17 и 26 став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( ,, Службен весник на РМ ,, бр. 51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14 ), 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 30.06.2014 година, донесе

О Д Л У К А

За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Детален урбанистички план за работна Зона 1, Блок 4 и

УЕ-3, Блок 2 К.О. Ресен, Општина Ресен

Член 1
    Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и донесување на
Детален урбанистички план за работна работна Зона 1, Блок 4 и УЕ-3, Блок
2, К.О. Ресен, Општина Ресен.

Границите на планскиот опфат се:

    Север: Граница на наменска зона индустрија, граница на ГУП
    Исток: Граница на К.П. 4527
    Југ: Осовина на улица 29-ти Ноември
    Запад:  Осовина на улица Источна собирна

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 7,50 ха.

Плански период 2013 – 2018 година.

Член 2
Изработката на планот ќе биде финансирана од правното лице, 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.07-1872/8
    30.06.2014 година  Претседател
    Ресен   Методија Пашковски с.р.
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7.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување на Зоните и висината на

надоместок за поставување на урбана опрема
 ( монтажно – демонтажни ) објекти од лесна конструкција

на подрачјето на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на Зоните и висината на
надоместок за поставување на урбана опрема ( монтажно – демонтажни )
објекти од лесна конструкција на подрачјето на Општина Ресен, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.06.2014
година.
Бр.08-2029/7 Градоначалник
07.07.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот на локална самоуправа
( ,, Службен весник на РМ ,, бр. 05/02 ), член 23 став 1 точка 26 од Статутот
на Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 07/10 и
13/13 ), Одлуката за утврдување на стандардите за поставување на
времени објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен ( ,,
Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 2/12 и 5/12 ), Одлуката за
утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите,
начинот и постапката за издавање на ододбрение за поставување на
урбана опрема ( ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 2/12, 5/12 и
5/13 ) и Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 02/14 ),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 30.06.2014 година,
донесе

О Д Л У К А

за утврдување на Зоните и висината на надоместок за поставување на
урбана опрема ( монтажно – демонтажни ) објекти од лесна

конструкција на подрачјето на Општина Ресен
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Член 1
Со оваа Одлука се утврдуваат Зоните и висината на надоместокот за

поставување на урбана опрема ( монтажно – демонтажни ) објекти од лесна
конструкција на подрачјето на Општина Ресен.

Член 2
    Се утврдува месечниот надомест за поставување на урбана опрема (
монтажно – демонтажни ) објекти од лесна конструкција, кој ќе изнесува:

    Зона I
- 5.000,00 денари за урбана опрема која ќе се поставува во централното

градско подрачје ( во границите на УЕ-5 ).

Зона II
- 4.000,00 денари за урбана опрема која ќе се поставува на другите

делови од градот Ресен.

Зона III
- 3.000,00 денари за урбана опрема која ќе се поставува во другите

населени места на подрачјето на Општина Ресен.

    Средствата од надоместокот за поставување на урбана опрема ќе се
уплатат на уплатна сметка на Општина Ресен.

Член 3
    Урбаната опрема ( монтажно – демонтажни ) објекти од лесна
конструкција се поставува на јавна површина која претставува градежно
изградено земјиште без притоа да се наруши основната намена на
просторот.
    Истата се поставува по добиеното одобрение за поставување на урбана
опрема, кое го издава Градоначалникот на општината.

Член 4
    Односите помеѓу општината и корисникот на јавната површина која се
користи за поставување на урбана опрема ( монтажно – демонтажни )
објекти од лесна конструкција, ќе се уредат со меѓусебен договор.

Член 5
    Корисниците на урбана опрема постоечки ( монтажно – демонтажни )
објекти од лесна конструкција, најкасно 15 дена , по влегување во сила на
оваа Одлука да склучат договори со Општина Ресен со цел регулирање на
меѓусебните права и обврски.
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    Корисниците кои и по влегување во сила на оваа Одлука нема да склучат
Договори за поставување на урбана опрема, ќе бидат отстранети од страна
на Општина Ресен.

Член 6
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесување.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-1872/9
30.06.2014 година    Претседател

    Ресен     Методија Пашковски с.р.

8.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за  давање  на согласност на Одлуката  на

ЈКП „Пролетер“  Ресен  за дополнување на Статутот  на
ЈКП „Пролетер“ Ресен

Се прогласува Одлуката за  давање  на согласност на Одлуката  на ЈКП
„Пролетер“  Ресен  за дополнување на Статутот  на ЈКП „Пролетер“ Ресен
, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
30.06.2014 година.

Бр.08-2029/8 Градоначалник
07.07.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на чл. 11 т.1 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник
на РМ бр38/96,9/97,6/202,19/2002,40/2003,46/2006,22/2007,83/2009,97/2010,
6/2012,119/2013,41/2014,чл. 36.ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 2/05, и чл. 23 ст. 1 т. 31 од Статутот на Општина
Ресен (  Службен гласник на Општина Ресен бр. 7/2010, 13/2013 ,)  Советот
на Општина Ресен , на седницата одржана на ден 30.06.2014 год.  ја донесе
следната

О Д Л У К А

За давање  на согласност на Одлуката  на ЈКП „Пролетер“  Ресен
за дополнување на Статутот  на ЈКП „Пролетер“ Ресен

        Член 1

       Со оваа одлука се  дава согласност  на Одлуката број  03-234 од
09.06.2014 год., донесена од Управниот одбор на ЈКП „Пролетер“ Ресен со
која се врши дополнување на Статутот на ЈКП „Пролетер“ Ресен  заведен
под бр.01-31/1 од 20.05.1998 год.

Член 2

 Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на  Општина“ Ресен.

     СОВЕТ  НА  ОПШТИНА РЕСЕН

 Бр. 07- 1872/10 Претседател  на совет
30.06.2014 год. Методија Пашковски с.р.

 Ресен
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