
Службен гласник на
Општина Ресен

-излегува по потреба

Четврток 24.07.2014година Уредува
Стручна служба
Тел.  047/551-483

AKTI NA OP[TINA RESEN

Br.7 год. 49
Ресен



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

                                                                                                    Za                godina2014

^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 :2014

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

MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA

426990 0 0 122.0000 0Drugi operativni rashodi

425970 0 0 78.0000 0Konsultantski uslugi

482930 0 0 -200.0000 0Rekonstrukcija na drugi objekti

420110 0 0 10.0000 0Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica)

463110 0 0 -10.0000 0Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii

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

2014

07-2150/3BR. Pretsedatel na Sovetot na Op{tina

Resen

  Методија Пашковски ср

user
Typewriter
22.07.2014 г.
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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 прераспределба (измена на распоредот)

на средства во Буџетот на Општина Ресен за 2014 година

Се прогласува Одлуката за прераспределба (измена на распоредот) на
средства во Буџетот на Општина Ресен за 2014 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 22.07.2014 година.

Бр.08-2256/1 Градоначалник
24.07.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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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 Одлуката за формирање на зони за процена на

пазарната вредност на недвижен имот

Се прогласува Одлуката за формирање на зони за процена на
пазарната вредност на недвижен имот, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 22.07.2014 година.

Бр.08-2256/2 Градоначалник
24.07.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ" бр. 5/02 ),  член 23  став 1 точка 47 од
Статутот на  Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен" бр.
7/2010 и 13/2013) и член 16 од Методологијата за  процена  на пазарната
вредност на недвижен имот („Службен весник на РМ" бр. 54/2012, 17/2013 и
21/2013), Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден 22.07.2014
година, донесе

О Д Л У К А

За формирање на зони за процена на пазарната
вредност на недвижен имот

Член 1

За процена на пазарната вредност на недвижниот имот во градот
Ресен, а во зависност од погодностите што ги дава недвижноста, особено
во поглед на местоположбата, сообраќајната поврзаност, снабденоста со
комунални објекти и инсталации, се формираат 3 (три) зони. Зоните,
односно подзоните на зона 1, од став 1 на овај член ги имаат следните
граници:
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ЗОНА  1.

-ПОДЗОНА  1.1.
Природните граници на оваа подзона се движат: по ул. „Јосиф

Јосифовски“ со пресекот на ул. „Наум Веслиевски“ и западно до ул. „Борис
Кидрич“, свртува лево до пресекот со ул. „29-ти Ноември“, свртува лево по
ул. “29-ти Ноември“ до пресекот со ул. „11-ти Октомври“, лево по ул. „11-ти
Октомври“ до спојот со плоштадот на ул. „Јосиф Јосифовски“ каде и се
наоѓа почетната точка.

-ПОДЗОНА  1.2.
Границите на оваа подзона почнуваат: од раскрсницата на ул. „29-ти

Ноември“ со ул. „Обиколна“, продолжува по десната страна на ул.
„Корчуланска“ до границата на ГУП-от со делот од зоната за становање и
продолжува од јужната страна  по границата на ГУП-от (делот за
становање) до пресекот со ул. „Борис Кидрич“, се враќа назад до пресекот
со ул. „Ленинова“ и продолжува по десната страна на ново предвидената
сообраќајница до пресекот со ул. „Никола Карев“ свртува на север и оди по
десната страна на оваа улица до пресекот со ул. „29-ти Ноември“
продолжува по десната страна на ул. „Христо Ѓерасовски“, преминува по ул.
„Кузман Јосифовски“, каде што, продолжува до над Старски Дом од каде
свртува на север и ја сечи ул. „Преспанска“, каде што, продолжува по
новопроектираната улица односно по сртот на “Починалиште“ доаѓа до
спојот со ул. „Славејко Арсов“ од каде свртува на исток и оди по десната
страна на оваа улица се` до пресекот со ул. „Јосиф Јосифовски“, од каде
што, продолжува под бензиската пумпа и доаѓа до ул. „Обоколна“ од каде
свртува на југ, по десната страна на ул. „Обиколна“ се` до пресекот со ул.
„Наум Веслиевски“ и доаѓа до почетната точка.

ЗОНА  2.

Границите на оваа зона почнуваат: од мостот на Голема Река на ул.
„Корчуланска“  оди на север низводно по Голема Река, каде од лева страна
е пресекот со ул. „29-ти Ноември“, од каде што, продолжува на север и се
сечи со ул. „Наум Веслиевски“ и продолжува на север по границата со
опфат на ГУП-от и доаѓа до границата на К.О. Јанковец, од каде што,
свртува на запад и оди по границата на опфатот, каде што, свртува на југ и
оди над СОУ „Цар Самоил“ и продолжува над станбената населба „Пролет“,
од каде што, свртува на исток и по границата на опфатот доаѓа до ул. „29-ти
Ноември“ која ја пресекува и оди покрај фабриката за тули “Нова Слога“ и
продолжува до пресекот со ул. „Борис Кидрич“, од каде што, продолжува на
исток и завршува со новото фудбалско игралиште.
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ЗОНА  3.
Границите на оваа зона ги опфаќаат: источниот дел од Голема Река,

поточно индустрискиот дел, површината на поранешниот „Југотутун“ (т.нр.
„Монополот“), фабриката за тули „Нова Слога“ како и површината околу ЈП
„Македонски Шуми“ покрај десната страна од течението на Голема Река.

Член 2

При определувањето на пазарната вредност на недвижен имот
Подзоната 1.1. од Зоната 1. одговара на единаесеттата зона утврдена по
член 16 од Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен
имот („Службен весник на РМ“ бр. 54/2012, 17/2013 и 21/2013) при
пресметката на сите објекти, со исклучок на помошните простории и
градежно неизградено замјиште.
Подзоната 1.2. од Зоната 1. одговара на Подзона 11.2 утврдена по член 16
од Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот („Сл.
Весник на Р.М.“ бр. 54/2012, 17/2013 и 21/2013) при пресметка на сите
објекти, со исклучок на помошните простории и градежно неизградено
земјиште.
Зоната 2. одговара на дванаесеттата зона утврдена по член 16 од
Методогијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот („Сл.
Весник на Р.М.“ бр. 54/12, 17/2013 и 21/2013 ) при пресметка на сите
објекти, со исклучок на помошните простории и градежно неизградено
земјиште.
Зоната 3. одговара на тринаесеттата зона утврдена по член 16 од
Методологојата за процена на пазарна вредност на недвижен имот („Сл.
Весник на Р.М.“ бр. 54/2012, 17/2013 и 21/2013) при пресметка на сите
објекти, со исклучок на помошни простории и градежно неизградено
земјиште .

Член 3

Со дoнесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за
формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на недвижен
имот бр. 07-594/20 oд 28.02.2013 год.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавена во "Службен гласник на Општина Ресен".

СОВЕТ НА ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр.07-2150/4                Претседател,
22.07.2014год.  Методија Пашковски с.р
Ресен
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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 Заклучокот по предлогот за воспоставување

на меѓуопштинска соработка

Се прогласува Заклучокот по предлогот за воспоставување на
меѓуопштинска соработка, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 22.07.2014 година.

Бр.08-2256/3 Градоначалник
24.07.2014 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, 13/2013 ) а во врска со член 6 од
Законот за меѓуопштинска соработка(,,Службен весник на Р.Македонија
“бр.79/2009) Советот на Општината Ресен на седницата одржана на
22.07.2014 година, откако го разгледа Предлогот за воспоставување на
меѓуопштинска соработка го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се утврдува Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска
соработка .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2150/5                                                                      Претседател,
22.07.2014 год.         Методија Пашковски с.р
Р е с е н
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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 воспоставување на меѓуопштинска

соработка меѓу Општина Ресен и Општина Битола

Се прогласува Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска
соработка меѓу Општина Ресен и Општина Битола, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 22.07.2014 година.

Бр.08-2256/4 Градоначалник
24.07.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 ),член 4 став 3 и член 7  став 1
од Законот за меѓуопштинска соработка ( „Сл. весник на РМ “  бр.79/09 ),
член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен („  Службен гласник
на Општина Ресен “, бр. 7/10, 13/2013 ) , Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 22.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А
за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу

Општина Ресен и Општина Битола

                                                          Член 1

 Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка, меѓу
Општина Ресен и Општина Битола, за вршење на определени работи од
надлежност на општините од страна на Општина Битола за сметка на
Општина Ресен.
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Член 2

Меѓyoпштинската соработка опфаќа извршување на работи од
надлежност на инспекторски надзор од областа на сообраќајот – овластен
инспектор за патен сообраќај од страна на Битола , а за сметка на Општина
Ресен.

                                                         Член 3

 Меѓуопштинската соработка ќе се остварува преку склучување на
Договор за вршење на определени работи од страна на Општина Битола  за
сметка на Општина Ресен, врз основа на член 9 став 2 алинеја 2 од Законот
за меѓуопштинска соработка.

                                                         Член 4

Оваа меѓуопштинска соработка се воспоставува за период до
вработувањето на овластениот инспектор за патен сообрaќај во Општина
Ресен.

                                                        Член 5

 Сите трошоци поврзани со меѓуопштинската соработка,односно
трошоците за вршење на надлежноста на овластениот инспектор за патен
сообрaќај , за Општина Ресен ќе паднат на товар на Општина Ресен.

                                                        Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен
Гласник на Општина Ресен”.

                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

 Бр.07-2150/6                                                              Претседател  на совет
 22.07.2014 год.  Методија Пашковски с.р
 Ресен
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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 Заклучокот по Годишниот извештај за работата на

О.У.,,Гоце Делчев,, Ресен за учебната 2013/2014 година

Се прогласува Заклучокот по Годишниот извештај за работата на
О.У.,,Гоце Делчев,, Ресен за учебната 2013/2014 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 22.07.2014 година.

Бр.08-2256/5 Градоначалник
24.07.2014 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, 13/2013 ) Советот на Општината
Ресен на седницата одржана на 22.07.2014 година, откако го разгледа
Годишниот извештај за работата на О.У.,,Гоце Делчев,,-Ресен за учебната
2013/2014 година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на О.У.,,Гоце Делчев,,-
Ресен за учебната 2013/2014 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 2150/7                                                                       Претседател,
22.07.2014год.    Методија Пашковски с.р
Ресен
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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 Заклучокот по Годишниот извештај за работата на

О.У.,,Мите Богоевски,,Ресен за учебната 2013/14 година

Се прогласува Заклучокот по Годишниот извештај за работата на
О.У.,,Мите Богоевски,,Ресен за учебната 2013/14 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 22.07.2014 година.

Бр.08-2256/6 Градоначалник
24.07.2014 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, 13/2013 ) Советот на Општината
Ресен на седницата одржана на 22.07.2014 година, откако го разгледа
Годишниот извештај за работата на О.У.,,Мите Богоевски,, Ресен за
учебната 2013/14 година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на О.У.,,Мите
Богоевски,, Ресен за учебната 2013/14 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 2150/8                                                                Претседател,
22.07.2014год.         Методија Пашковски с.р
Ресен
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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 Заклучокот по Годишниот извештај за работата на

О.У.,,Браќа Миладиновци,,с.Царев Двор  за учебната 2013/14година

Се прогласува Заклучокот по Годишниот извештај за работата на
О.У.,,Браќа Миладиновци,,с.Царев Двор  за учебната 2013/14 година, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 22.07.2014
година.

Бр.08-2256/7 Градоначалник
24.07.2014 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, 13/2013 ) Советот на Општината
Ресен на седницата одржана на 22.07.2014 година, откако го разгледа
Годишниот извештај за работата на О.У.,,Браќа Миладиновци,,с.Царев Двор
за учебната 2013/14година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на О.У.,,Браќа
Миладиновци,,с.Царев Двор за учебната 2013/14година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 2150/9                                                                       Претседател,
22.07.2014год.       Методија Пашковски с.р
Ресен
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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 Заклучокот по Годишниот извештај за работата на

О.У.,,Славејко Арсов,,с.Подмочани во учебната 2013/14година

Се прогласува Заклучокот по Годишниот извештај за работата на
О.У.,,Славејко Арсов,,с.Подмочани во учебната 2013/14година, што Советот
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 22.07.2014 година.

Бр.08-2256/8 Градоначалник
24.07.2014 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, 13/2013 ) Советот на Општината
Ресен на седницата одржана на 22.07.2014 година, откако го разгледа
Годишниот извештај за работата на О.У.,,Славејко Арсов,,с.Подмочани во
учебната 2013/14година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на О.У.,,Славејко
Арсов,,с.Подмочани во учебната 2013/14година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 2150/10     Претседател,
22.07.2014год.    Методија Пашковски с.р
Ресен
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9.
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 Заклучокот по Годишниот извештај за работата на

 О.У. ,,Димитар Влахов,, с.Љубојно , во учебната 2013/14година

Се прогласува Заклучокот по Годишниот извештај за работата на
О.У. ,,Димитар Влахов,,-с.Љубојно  во учебната 2013/14година, што Советот
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 22.07.2014 година.

Бр.08-2256/9 Градоначалник
24.07.2014 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, 13/2013 ) Советот на Општината
Ресен на седницата одржана на 22.07.2014 година, откако го разгледа
Годишниот извештај за работата на О.У. ,, Димитар Влахов ,, с.Љубојно, во
учебната 2013/14година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на О.У. ,,Димитар
Влахов,, с.Љубојно  во учебната 2013/14 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 2150/11                                                                      Претседател,
22.07.2014 год.    Методија Пашковски с.р
Ресен



24 Јули 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.7

14

10.

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 Заклучокот по Годишниот извештај за работата на

ЈОУДГ ,,11-ти Септември,, Ресен во учебната 2013/14година

Се прогласува Заклучокот по Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ
,,11-ти Септември,, Ресен во учебната 2013/14година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 22.07.2014 година.

Бр.08-2256/10 Градоначалник
24.07.2014 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, 13/2013 ) Советот на Општината
Ресен на седницата одржана на 22.07.2014 година, откако го разгледа
Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ ,,11-ти Септември,, Ресен во
учебната 2013/14година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ ,,11-ти
Септември,, Ресен во учебната 2013/14година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 2150/12  Претседател,
22.07.2014год.          Методија Пашковски с.р
Ресен
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11.

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 Решението за номинирање на член на
Управен одбор на Центар за социјална работа -  Ресен

Се прогласува Решението за номинирање на член на Управен одбор на
Центар за социјална работа - Ресен,што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 22.07.2014 година.

Бр.08-2256/11 Градоначалник
24.07.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.5/02) и член 23 став 1 точка 46 од
Статутот на Општина Ресен ( „Сл.гласник на Општина Ресен“
бр.07/2010,13/2013), а во врска со член 100 став 3 од Законот за
социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр.79/2009, 36/11, 51/11, 166/12,15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14 и 44/14)
чл.110 од истиот, Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
22.07.2014  година, донесе

Р Е Ш  Е Н И Е

За номинирање на член на Управен одбор на
 Центар за социјална работа -  Ресен

1. За  член на Управен одбор на Центар за социјална работа -  Ресен се
предлага лицето

- Рунчевска Весна , дипломиран психолог
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2. Решението влегува во сила со денот на објавување во „Службен
Гласник на Општина Ресен “

                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

 Бр.07-2150/13     Претседател
 22.07.2014 год.  Методија Пашковски с.р
 Ресен

12.

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

продолжување на работното време на угостителски објекти
на подрачјето на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за дополнување на Одлуката за продолжување
на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина
Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
22.07.2014 година.

Бр.08-2256/12 Градоначалник
24.07.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз основа на член 23 ст.3 а во вв ст. 1 од Законот за угостителска
дејност("Сл.весникнаРМ".бр.64/2004,89/2008,115/2010,53/2011,141/2012,164
/2013187/2013) член 22 став 1 точка1 и член 36 од Законот за локална
самоуправа ( "Сл.весник на Р.М." бр. 5/02) и член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен( "Сл.гласник на Општина Ресен"
бр.7/10,13/2013 ) ,Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
22.07.2014  год. ја донесе следната :

О Д Л У К А

за дополнување на Одлуката за продолжување на работното време
на угостителски објекти  на подрачјето на Општина Ресен

  Член 1

Во член 1 став 1 од Одлуката за продолжување на  работното време
во угостителските објекти на подрачјето на Општина Ресен бр.07-1587/9 од
30.05.2014 година (“Службен гласник на Општина Ресен“ бр.5/ 2014) По
точката 9 се додава нова точка:

10.Летен фестивал  “Sunset Beach Festival“ с.Долно Дупени, која се
одржува на ден 26.07.2014 година.

 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. 07-2150/14
22.07.2014 год.     Претседател,
Ресен  Методија Пашковски с.р
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