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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 Решението за именување на членови на Управен

одбор во ЈКП „ Пролетер “ Ресен

Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на
Управен одбор во ЈКП „ Пролетер “ Ресен,што Советот на Општина Ресен
го донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/1 Градоначалник
25.07.2013 год.  на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 23  став 1 точка 32 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ), Советот на
општината Ресен на седницата одржана на  23.07.2013 година донесе

Решение
за именување  на членови на

Управен одбор во ЈКП „ Пролетер “ Ресен

1. За членови во Управниот одбор на ЈКП „ Пролетер“ Ресен се
именуваат лицата:

- Живе Бојчевски
- Дејан Христовски
- Илија Митревски
- Христо Пластиновски
- Ентезам Синан

2. Мандатот на членовите трае четири години.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Ресен,,

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2123/4 Претседател,

23.07.2013 год. Методија Пашковски с.р
  Р е  с е н
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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 Решение за именување на членови на одборот

за контрола за материјално-финансиско работење во ЈКП „
Пролетер“ Ресен

Се прогласува Решение за разрешување и именување на членови на
одборот за контрола за материјално-финансиско работење во ЈКП „
Пролетер“ Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 23.07.2013 година

Бр.08-2234/2 Градоначалник
25.07.2013 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 23  став 1 точка 32 од Статутот на општината
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ), Советот на
општината Ресен на седницата одржана на  23.07.2013 година донесе

Решение
за именување  на членови на

Одборот за контрола на материјално- финансиско
работење  во ЈКП „ Пролетер “ Ресен

1. За членови во Одборот за контрола за материјално – финансиско
работење во ЈКП „ Пролетер “ Ресен се именуваат лицата:

- Билјана Инџевска
-  Татјана Јаневска
-  Дарко Василевски
-  Оливера Чакаровска
-  Кочо Табаковски

2. Мандатот на членовите трае четири години.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Ресен,,
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СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

   Бр. 07-2123/5 Претседател,
23.07.2013 год. Методија Пашковски с.р

  Р е  с е н

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 заклучокот по Годишниот извештај за работата

на ОУ ,, Гоце Делчев,,  Ресен за учебната 2012/13 година

Се прогласува заклучокот по Годишниот извештај за работата на ОУ,,
Гоце Делчев,,  Ресен за учебната 2012/13 година,што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/3 Градоначалник
25.07.2013 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 23.07.2013 година, откако  го разгледа Годишниот
извештај за работа на ОУ „ Гоце Делчев “ Ресен за учебната 2012/13
година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ„ Гоце Делчев “-
Ресен за учебната 2012/13 година.
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СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН

Бр.07-2123/6 Претседател,
23.07.2013 год.            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 заклучокот по Годишниот извештај за работата

на ОУ,,Браќа Миладиновци,, с.Царев Двор за учебната 2012/13
година

Се прогласува заклучокот по Годишниот извештај за работата на
ОУ,,Браќа Миладиновци,, с.Царев Двор за учебната 2012/13 година,што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 23.07.2013
година.

Бр.08-2234/4 Градоначалник
25.07.2013 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 23.07.2013 година, откако  го разгледа Годишниот
извештај за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Царев Двор  за учебната
2012/13 година , го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ„Браќа Миладиновци“
с.Царев Двор  за учебната 2012/13 година .
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СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН

Бр.07-2123/7 Претседател,
23.07.2013 год.          Методија Пашковски с.р
Ресен

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по Годишниот извештај за работата

на ОУ,, Димитар Влахов,,  с.Љубојно за учебната 2012/13 година

Се прогласува заклучокот по Годишниот извештај за работата на ОУ,,
Димитар Влахов,,  с.Љубојно за учебната 2012/13 година ,што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/5 Градоначалник
25.07.2013 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 23.07.2013 година, откако  го разгледа Годишниот
извештај за работа на ОУ„Димитар Влахов“с.Љубојно за учебната 2012/13
година го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ„Димитар
Влахов“с.Љубојно за учебната 2012/13 година.
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СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН

Бр.07-2123/8 Претседател,
23.07.2013 год. Методија Пашковски с.р
Ресен

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по Писмениот извештај за

безбедносната состојба на подрачјето на ПС- Ресен  во текот на првото
полугодие од 2013 година

Се прогласува заклучокот по Писмениот извештај за безбедносната
состојба на подрачјето на ПС- Ресен  во текот на првото полугодие од 2013
година ,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
23.07.2013 година.

Бр.08-2234/6 Градоначалник
25.07.2013 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 23.07.2013 година, откако го разгледа Писмениот
извештај за безбедносната состојба на подрачјето на ПС- Ресен во текот
на првото полугодие од 2013 година, го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Писмениот извештај за безбедносната состојба на
подрачјето на ПС- Ресен  во текот на првото полугодие од 2013 година.
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СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2123/9 Претседател,
23.07.2013 год.                                                        Методија Пашковски с.р
Ресен

7.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на

Буџетот на Општина Ресен за квартал II

Се прогласува заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за квартал II,што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/7 Градоначалник
25.07.2013 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 23.07.2013 година, откако  го разгледа  Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за квартал II, го
донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за квартал II.

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН
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Бр.07-2123/10 Претседател,
23.07.2013 год.          Методија Пашковски с.р
Ресен

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 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 УПД за с.Езерени, за

вклопување на бесправно изградени објекти за Нане Ѓоргиевски од
с.Езерени.

Се прогласува Одлуката за измена на УПД за с.Езерени, за вклопување
на бесправно изградени објекти за Нане Ѓоргиевски од с.Езерени,што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 23.07.2013
година.

Бр.08-2234/8 Градоначалник
25.07.2013 год.               на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (
Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр. 07/10 ) и член 2 став 5 од
Правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник на РМ “ бр.56/11 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 23.07.2013
година, донесе

Одлука
За измена на Урбанистичка Планска Документација за село Езерени,за

вклопување на бесправно изграден објект
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Член 1
             Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус
за  бесправен објект  Уп-1-12-3933 од 03.09.2011 од страна на лицето   Нане
Ѓоргиевски од  с.Езерени, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.1641/2, во КО Езерни,  Општина  Ресен, Советот на Општина Ресен
констатира дека ќе се изврши измена на Урбанистичка Планска
Документација за село Езерени со која ке се изврши усогласување на
намената  на земјиштето со намената на бесправно изградениот објект во
кој  ќе биде вклопен бесправно изградениот објект  согласно  одредбите од
член  2  став 5 од Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно
изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник
на РМ ,,  бр. 56/2011 ).

             Заради вклопување на објектот  од став. 1 на овој член  ќе се
изработи и донесе  Урбанистички План за село Езерени.

Член 2
    Оваа Одлука  влегува на сила со денот  на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-2123/11  Претседател
23.07.2013 година   Методија Пашковски с.р

    Ресен

9.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална

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

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

документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти – Лубе Велевски од Ресен.

Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистичка планска
документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти – Лубе Велевски од Ресен,што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.



25 Јули 2013 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 7

10

Бр.08-2234/9 Градоначалник
25.07.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

    Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (
Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр. 07/10 ) и член 1 став 2 од
правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник на РМ “ бр.155/12 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 23.07.2013
година, донесе

Одлука
За  донесување Урбанистичка Планска Документација  за надвор од
плански опфат за град Ресен,за вклопување на бесправно изградени

објекти

Член 1
            Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-3067 од 01.09.2011 од страна на лицето    Љубе
Велевски    од  Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.3937, во КО Ресен,  Советот на Општина Ресен  констатира дека ќе се
донесе Урбанистичка Планска  Документација  за надвор од планскиот
опфат на град Ресен, во која ќе биде вклопен бесправно изградениот објект
согласно  одредбите од член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно
изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник
на РМ ,,  бр. 155/12 ).

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

Член 2
    Оваа Одлука  влегува на сила со денот  на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-2123/12       Претседател
23.07.2013 година     Методија Пашковски с.р

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

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

документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти – Гоце Македонски од Ресен..

Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистичка планска
документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти – Гоце Македонски од Ресен.,што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/10 Градоначалник
25.07.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

    Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (
Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр. 07/10 ) и член 1 став 2 од
правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник на РМ “ бр.155/12 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 23.07.2013
година, донесе

Одлука
За  донесување Урбанистичка Планска Документација  за надвор од
плански опфат за град Ресен,за вклопување на бесправно изградени

објекти

Член 1
            Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-593 од 12.08.2011 од страна на лицето   Гоце
Македонски    од  Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.3937, во КО Ресен,  Советот на Општина Ресен  констатира дека ќе се
донесе Урбанистичка Планска  Документација  за надвор од планскиот
опфат на град Ресен, во која ќе биде вклопен бесправно изградениот објект
согласно  одредбите од член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно
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изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник
на РМ ,,  бр. 155/12 ).

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

Член 2
    Оваа Одлука  влегува на сила со денот  на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-2123/13  Претседател
23.07.2013 година      Методија Пашковски с.р

    Ресен

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

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

документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти – Пецо Размовски од Ресен.

Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистичка планска
документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти – Пецо Размовски од Ресен,што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/11 Градоначалник
25.07.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

 Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (
Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр. 07/10 ) и член 1 став 2 од
правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник на РМ “ бр.155/12 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 23.07.2013
година, донесе
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Одлука
За  донесување Урбанистичка Планска Документација  за надвор од
плански опфат за град Ресен,за вклопување на бесправно изградени

објекти

Член 1
            Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-580 од 11.08.2011 од страна на лицето   Пецо
Размовски     од  Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.3937, во КО Ресен,  Советот на Општина Ресен  констатира дека ќе се
донесе Урбанистичка Планска  Документација  за надвор од планскиот
опфат на град Ресен, во која ќе биде вклопен бесправно изградениот објект
согласно  одредбите од член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно
изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник
на РМ ,,  бр. 155/12 ).

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

Член 2
    Оваа Одлука  влегува на сила со денот  на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-2123/14 Претседател
 23.07.2013 година    Методија Пашковски с.р

    Ресен

12.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална

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

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

документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти – Нади Керимов од Ресен.
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Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистичка планска
документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти – Нади Керимов од Ресен,што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/12 Градоначалник
25.07.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (
Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр. 07/10 ) и член 1 став 2 од
правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник на РМ “ бр.155/12 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 23.07.2013
година, донесе

Одлука
За  донесување Урбанистичка Планска Документација  за надвор од
плански опфат за град Ресен,за вклопување на бесправно изградени

објекти

Член 1
            Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-580 од 11.08.2011 од страна на лицето   Нади
Керимов    од  Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.3942/3, во КО Ресен,  Советот на Општина Ресен  констатира дека ќе се
донесе Урбанистичка Планска  Документација  за надвор од планскиот
опфат на град Ресен, во која ќе биде вклопен бесправно изградениот објект
согласно  одредбите од член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно
изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник
на РМ ,,  бр. 155/12 ).

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

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

Гласник на Општина Ресен.
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Совет на Општина Ресен

   Бр.07- 2123/15  Претседател
23.07.2013 година      Методија Пашковски с.р

   Ресен

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

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

документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти – Благоја Славески од Ресен

Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистичка планска
документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти – Благоја Славески од Ресен,што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/13 Градоначалник
13.07.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (
Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр. 07/10 ) и член 1 став 2 од
правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник на РМ “ бр.155/12 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 23.07.2013
година, донесе

Одлука
За  донесување Урбанистичка Планска Документација  за надвор од
плански опфат за град Ресен,за вклопување на бесправно изградени

објекти

Член 1
            Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-4207 од 03.09.2011 од страна на лицето   Благоја
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Славески    од  Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.3937, во КО Ресен,  Советот на Општина Ресен  констатира дека ќе се
донесе Урбанистичка Планска  Документација  за надвор од планскиот
опфат на град Ресен, во која ќе биде вклопен бесправно изградениот објект
согласно  одредбите од член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно
изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник
на РМ ,,  бр. 155/12 ).

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

Член 2
    Оваа Одлука  влегува на сила со денот  на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен
    Бр.07-2123/16   Претседател

23.07.2013 година      Методија Пашковски с.р
    Ресен

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

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

документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти – Јорги Сотировски  од Ресен.

Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистичка планска
документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти – Јорги Сотировски  од Ресен,што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.
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Бр.08-2234/14 Градоначалник
25.07.2013 год.               на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (
Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр. 07/10 ) и член 1 став 2 од
правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник на РМ “ бр.155/12 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 23.07.2013
година, донесе

Одлука
За  донесување Урбанистичка Планска Документација  за надвор од
плански опфат за град Ресен,за вклопување на бесправно изградени

објекти

Член 1
            Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-344 од 23.06.2011 од страна на лицето   Јорги
Сотировски    од  Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.3105/1, во КО Ресен,  Советот на Општина Ресен  констатира дека ќе се
донесе Урбанистичка Планска  Документација  за надвор од планскиот
опфат на град Ресен, во која ќе биде вклопен бесправно изградениот објект
согласно  одредбите од член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно
изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник
на РМ ,,  бр. 155/12 ).

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

Член 2
    Оваа Одлука  влегува на сила со денот  на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 2123/17    Претседател
23.07.2013 година  Методија Пашковски с.р

    Ресен

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,
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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 донесување на Урбанистичка планска

документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти Доне Плоча од Ресен

Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистичка планска
документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти Доне Плоча од Ресен,што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/15 Градоначалник
25.07.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (
Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр. 07/10 ) и член 1 став 2 од
правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник на РМ “ бр.155/12 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 23.07.2013
година, донесе

Одлука
За  донесување Урбанистичка Планска Документација  за надвор од
плански опфат за град Ресен,за вклопување на бесправно изградени

објекти

Член 1
            Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-343 од 23.06.2011 од страна на лицето   Доне Плоча
од  Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П. Бр.3105/1, во КО
Ресен,  Советот на Општина Ресен  констатира дека ќе се донесе
Урбанистичка Планска  Документација  за надвор од планскиот опфат на
град Ресен, во која ќе биде вклопен бесправно изградениот објект  согласно
одредбите од член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно
изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник
на РМ ,,  бр. 155/12 ).
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           Заради вклопување на објектот  од став. 1 на овој член  ќе се
изработи и донесе  Урбанистичка Планска Документација.

Член 2
    Оваа Одлука  влегува на сила со денот  на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 2123/18 Претседател
23.07.2013 година    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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,, бр.7/2010) донесувам

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

документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти Адем Усеиновски од Ресен.

Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистичка планска
документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти Адем Усеиновски од Ресен,што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/16 Градоначалник
25.07.2013 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (
Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр. 07/10 ) и член 1 став 2 од
правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник на РМ “ бр.155/12 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 23.07.2013
година, донесе

Одлука
За  донесување Урбанистичка Планска Документација  за надвор од
плански опфат за град Ресен,за вклопување на бесправно изградени

објекти
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Член 1
            Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-240 од 01.06.2011 од страна на лицето  Адем
Усеиновски    од  Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.6077/1, во КО Ресен,  Советот на Општина Ресен  констатира дека ќе се
донесе Урбанистичка Планска  Документација  за надвор од планскиот
опфат на град Ресен, во која ќе биде вклопен бесправно изградениот објект
согласно  одредбите од член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно
изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник
на РМ ,,  бр. 155/12 ).

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

Член 2
    Оваа Одлука  влегува на сила со денот  на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен
  Бр.07- 2123/19    Претседател

23.07.2013 година    Методија Пашковски с.р
    Ресен

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

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

документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти Наумче Радевски од Ресен.

Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистичка планска
документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти Наумче Радевски од Ресен,што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.
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Бр.08-2234/17 Градоначалник
25.07.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (
Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр. 07/10 ) и член 1 став 2 од
правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник на РМ “ бр.155/12 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 23.07.2013
година, донесе

Одлука
За  донесување Урбанистичка Планска Документација  за надвор од
плански опфат за град Ресен,за вклопување на бесправно изградени

објекти

Член 1
            Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-88 од 09.04.2011 од страна на лицето  Наумче
Радевски   од  Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.3236 и 3237, во КО Ресен,  Советот на Општина Ресен  констатира дека
ќе се донесе Урбанистичка Планска  Документација  за надвор од планскиот
опфат на град Ресен, во која ќе биде вклопен бесправно изградениот објект
согласно  одредбите од член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно
изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник
на РМ ,,  бр. 155/12 ).

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

Член 2
    Оваа Одлука  влегува на сила со денот  на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 2123/20      Претседател
23.07.2013 година     Методија Пашковски с.р

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

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

документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти Кирил Грнчаровски од Ресен.

Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистичка планска
документација надвор од планскиот опфат за градот Ресен за вклопување
на бесправно изградени објекти Кирил Грнчаровски од Ресен,што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/18 Градоначалник
25.07.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (
Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр. 07/10 ) и член 1 став 2 од
правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник на РМ “ бр.155/12 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 23.07.2013
година, донесе

Одлука
За  донесување Урбанистичка Планска Документација  за надвор од
плански опфат за град Ресен,за вклопување на бесправно изградени

објекти

Член 1
            Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-357 од 28.06.2011 од страна на лицето   Кирил
Грнчаровски   од  Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на
К.П.5938/1, во КО Ресен,  Советот на Општина Ресен  констатира дека ќе се
донесе Урбанистичка Планска  Документација  за надвор од планскиот
опфат на град Ресен, во која ќе биде вклопен бесправно изградениот објект
согласно  одредбите од член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и
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дополнување на Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно
изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник
на РМ ,,  бр. 155/12 ).

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

Член 2
    Оваа Одлука  влегува на сила со денот  на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 2123/21   Претседател
23.07.2013 година      Методија Пашковски с.р

    Ресен

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Барањето од група граѓани од

Ѓупски рид- Ресен

Се прогласува заклучокот по Барањето од група граѓани од Ѓупски рид-
Ресен,што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
23.07.2013 година.

Бр.08-2234/19 Градоначалник
25.07.2013 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 Општина Ресен на седницата
одржана на 23.07.2013година, откако го разгледа Барањето од група
граѓани од Ѓупски рид-Ресен ,го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се задолжува Секторот за урбанизам комунални дејности и заштита
на животна средина, да изготви и достави одговор на барањето од
група граѓани од Ѓупски рид-Ресен
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Бр.07-2123/22  Претседател,
23.07.2013год. 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,, бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Барањето од Перо Симоновски од

Ресен

Се прогласува заклучокот по Барањето од Перо Симоновски од
Ресен,што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
23.07.2013 година.

Бр.08-2234/20 Градоначалник
25.07.2013 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 Општина Ресен на
седницата одржана на 23.07.2013година, откако го разгледа Барањето од
Перо Симоновски од Ресен, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се задолжува Секторот за урбанизам комунални дејности и заштита
на животна средина, да ги разгледа сите можности и да достави
одговор на барањето од Перо Симоновски од Ресен.

Бр.07-2123/23 Претседател,
23.07.2013год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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21.

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 Заклучокот по Барањето од Здружение на

инвалиди на трудот- Ресен

Се прогласува заклучокот по Барањето од Здружение на инвалиди на
трудот- Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/21 Градоначалник
25.07.2013 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 Општина Ресен на
седницата одржана на 23.07.2013година, откако го разгледа Барањето од
Здружение на инвалиди на трудот-Ресен, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се задолжува Градоначалникот на Општина Ресен во рамките на
можностите да одговори и да им излезе во пресрет на Барањето на
Здружението на инвалиди на трудот –Ресен.

Бр.07-2123/24 Претседател,
23.07.2013год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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22.

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 Заклучокот по Барањето од Златко Трајковски од

Ресен

Се прогласува заклучокот по Барањето од Златко Трајковски од
Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
23.07.2013 година.

Бр.08-2234/22 Градоначалник
22.07.2013 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 Општина Ресен на
седницата одржана на 23.07.2013година, откако го разгледа Барањето од
Златко Трајковски од Ресен,го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се задолжува Градоначалникот на Општина Ресен да го разгледа
Барањето од Златко Трајковски од Ресен и да одговори во рамките
на неговите надлежности.

Бр.07-2123/25 Претседател,
23.07.2013год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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23.
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 во Буџетот на Општина Ресен

Се прогласува заклучокот по Одлуката за измена на распоредот на
средствата во Буџетот на Општина Ресен,што Советот на Општина Ресен
го донесе на седницата одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/23 Градоначалник
25.07.2013 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

J30 JAVNO OSVETLUVAWE

421110 -1.850.000 0 00 0Elektri~na energija

423990 1.850.000 0 00 0Drugi materijali

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

07-2123/26BR. Pretsedatel na Sovetot na Op{tina

Resen

Metodija Pa{kovski   s.r.
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24.
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 Заклучокот по разгледување на Одлуката за

определување на еднонасочен сообраќај и користење на
сообраќајната лента за паркирање на патнички моторни возила

Се прогласува заклучокот Одлуката за определување на еднонасочен
сообраќај и користење на сообраќајната лента за паркирање на патнички
моторни возила,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/25 Градоначалник
25.07.2013 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 Општина Ресен на седницата
одржана на 23.07.2013година, откако ја разгледа Одлуката за
определување на еднонасочен сообраќај и користење на сообраќајната
лента за паркирање на патнички моторни возила,го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се задолжува Градоначалникот на Општина Ресен да формира
експертска комисија,каде ќе биде присутен сообраќаен инжинер од
Полициска станица,како и Советникот Мемед Мурати како предлагач
и да се изготви студија за определување на еднонасочниот сообраќај
и користење на сообраќајна лента за паркирање на патнички моторни
возила.

Бр.07-2123/27  Претседател,
23.07.2013год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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25.
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 Заклучокот по Барањето за измена на ДУП УЕ2

од Негревски Петар

Се прогласува заклучокот по разгледувањето на Барањето за измена на
ДУП УЕ2 од Негревски Петар,што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 23.07.2013 година.

Бр.08-2234/25 Градоначалник
25.07.2013 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 Општина Ресен на
седницата одржана на 23.07.2013година, откако го разгледа Барањето за
измена на ДУП УЕ2 од Негревски Петар,го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се задолжува Секторот за урбанизам комунални дејности и заштита
на животна средина, да се разгледаат сите можности , да се изготви
и достави одговор на Барањето за измена на ДУП УЕ2 од Негревски
Петар.

Бр.07-2123/28 Претседател,
23.07.2013год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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