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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) донесува

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за ставање вон сила на Одлуката за давање на
дозвола за вршење на јавно комунална дејност

      Се прогласува Одлуката за  ставање вон сила на Одлуката за давање на
дозвола за вршење на јавно комунална дејност,што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 06.08.2013 година.

Бр.08-2393/1 Градоначалник
07.08.2013 год.     на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

     Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(,,Службен Весник на
РМ,,бр 05/2002) и член 23 од Статутот на Општина Ресен (,,Сл.гласник на
Општина Ресен,,бр.7/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 06.08.2013 година ја донесе следната

О Д Л У К А
За ставање вон сила на Одлуката за давање на дозвола за вршење на јавно

комунална дејност

Член 1

       Со оваа Одлука се става вон сила Одлуката за давање на дозвола за вршење
на јавно комунална дејност,Бр.07-506/31 од 14.03.2007 година,донесена од
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 14.03.2007 година,а
објавена во ,,Службен гласник на Општина Ресен, бр.2/2007 од 21.03.2007 година.

Член 2

                Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Ресен,,
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СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2295/3                                                                                      Претседател,
06.08.2013год.                                                                         Методија Пашковски с.р
Р е с е н

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 одобрување на дислоцирање на зелен пазар на
мало

      Се прогласува Одлуката за одобрување на дислоцирање на зелен пазар на
мало,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
06.08.2013 година.

Бр.08-2393/2                                                                                Градоначалник
07.08.2013 год.      на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

      Врз основа на член 8 став 1 точка 2,а во врска со член 5 став 1 точка 13 од
Законот за комунални дејности(,,Службен весник на РМ,,бр.95/12) и член 23 став 1
точка 22 од Статутот на Општина Ресен(,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/10),Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
06.08.2013 година донесе

О Д Л У К А
За одобрување на дислоцирање на зелен пазар на мало

Член 1

 Со оваа Одлука се одобрува дислокацијата на зелениот пазар на мало на
простор,начин и во постапка уредена со Одлуката донесена од страна на
Управниот одбор на ЈКП,,Пролетер,,Ресен под број 02-416 од 29.07.2013година.
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Член 2

      Се задолжува ЈКП,,Пролетер,, на отворениот дел од пазарот да обележи
простор за продажба на бостан и друг вид на зеленчук и овоштие во поголеми
количини.

Член 3

      Се задолжува Одделението за инспекциски надзор-инспекторат, преку
овластените општински инспектори, во соработка со службени лица на
Полициската станица во Ресен да вршат редовна контрола и да забранат
продажба на бостан и друг вид на зеленчук и овошје надвор од просторот на кој се
дислоцира зелениот пазар.
      Не е дозволена продажба на зеленчук и овошје пред деловни простории без
претходно добиено одобрение за вршење на трговска дејност пред деловна
просторија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на Општина Ресен,,

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2295/4                                                                                  Претседател,
06.08.2013год.                                                                           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 Одлуката за организирање и релизирање на
манифестацијата на Преспански јаболкобер 2013

      Се прогласува Одлуката за организирање и релизирање на манифестацијата
на Преспански јаболкобер 2013,што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 06.08.2013 година.
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Бр.08-2393/3  Градоначалник
07.08.2013 год.    на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 06.08.2013 година, донесе

ОДЛУКА

за организирање и реализирање на манифестацијата на Преспански јаболкобер
2013

Член 1

Со оваа Одлука се определува дека Општина Ресен е носител на
организација и реализација на манифестацијата Преспански јаболкобер 2013

Член 2

Градоначалникот на општината формира Одбор за организирање и
реализирање на манифестацијата и со посебно решение ги назначува членовите
на истиот.

                                                      Член 3

Градоначалникот на општината преседава со Одборот за организирање и
реализирање на манифестацијата или назначува друго одговорном лице.

Член 4

Се доделуваат  награди и признанија.

Член 5

Наградите, односно признанијата  се доделува за особени достигнување во
областа на развојот на овоштарството и за  соработката со општината за
економски развој, на предлог на Комисија составена од три члена, формирана од
Градоначалникот, во постапка, по критериуми определени од самата комисија.

Наградите на наградените ги доделува Градоначалникот на општината на
денот на одржување на Преспанскиот јаболкобер
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Член 6

Средствата за организација и реализација на Преспански јаболкобер се
обезбедени од Буџетот на Општина Ресен, од  спонзори и донатори.

 По завршување на манифестацијата организациониот одбор ќе  доставуви
описен и финансиски извештај за   манифестацијата„ Преспански јаболкобер“  до
Советот на Општина Ресен.

Член 7

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2295/5 Претседател,

06.08.2013 год. Методија Пашковски с.р

Р е се н

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 Одлуката за подршка на проектот

``Од трска до енергија``

      Се прогласува Одлуката за подршка на проектот ``Од трска до енергија``,што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 06.08.2013 година.

Бр.08-2393/4                                                                                Градоначалник
07.08.2013 год.      на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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      Врз основа на чл.50 ст.1 т.6. од Законот за Локална самоуправа (Сл Весник на
Р.М: бр.5/2002) и  чл.23  ст1 . т.47 oд Статутот на Општина Ресен (Сл.Гласник на
Општина Ресен бр  7/2010) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
06.08.2013 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За подршка на проектот
``Од трска до енергија``

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност и поддршка за апликација на  проектот со
наслов ``Од трска до енергија`` ( From Reed to Enegy) со акроним REEDTONRG кој
ќе се аплицира  по ``ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Грција и
Република Македонија 2007 – 2013`` - Трет повик (Interreg III 3nd Call «Greece - The
former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme» 2007-2013), по
приоритетната оска 2.(Зајакнување на ресурсите на животната средина и
културното богатство) , во мерката 2.1 Унапредување и заштита на ресурсите на
животната средина на програмската област. Партнери во проектот ќе бидат
Општина Ресен ( Р.Македонија),ЈП Македонски шуми- Подружница
``Преспадрво`` Ресен, Општина Преспа ( Р.Грција)  и Институт за техничко
образование на регионот Западна Македонија ( Кожани, Р.Грција).

Член 2

      Проектот е од областа на Унапредување и заштита на ресурсите на животната
средина и со него се предвидуваат активности  согласно работните пакети во
апликацијата кои имаат за цел одржливо искористување на ресурсите и
подобрување на состојбата со животната средина во општината ,анализа на
искористливоста на биомасата во општината и  воведување на систем за
енергетско искористување на дел од биомасата на територијата на Општината .
Проектот исто така има цел развој и зајакнување на долгорочното партнерство  и
мрежно работење помеѓу локалните власти , институции и организации во
прекуграничниот регион.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2295/6 Претседател,
06.08.2013 год. Методија Пашковски  с.р
Р е се н
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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 Одлуката за подршка на проектот
``Одржливи начини на различни  езерско ориентирани туристички продукти``

      Се прогласува Одлуката за подршка на проектот``Одржливи начини на
различни  езерско ориентирани туристички продукти``,што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 06.08.2013 година.

Бр.08-2393/5 Градоначалник
07.08.2013 год.      на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на чл.50 ст.1 т.6. од Законот за Локална самоуправа (Сл Весник
на Р.М: бр.5/2002) и  чл.23  ст.1 т. 36 oд Статутот на Општина Ресен (Сл.Гласник
на Општина Ресен бр  7/2010) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на 06.08.2013 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За подршка на проектот
``Одржливи начини на различни  езерско ориентирани туристички продукти``

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност и поддршка за апликација на  проектот
со назив ``Одржливи начини на различни  езерско ориентирани туристички
продукти``кој ќе се аплицира  по ``ИПА Програма за прекугранична соработка
помеѓу Грција и Република Македонија 2007 – 2013`` - Трет повик (Interreg III 3nd
Call «Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border
Programme» 2007-2013), по приоритетната оска 1 - Зајакнување на прекуграничен
економски развој во мерката 1.3 Унапредување на одржлив туризам со проектот
насловен како ``Одржливи начини на различни  езерско ориентирани туристички
продукти``   , Sustainable Lake Oriented Ways of differentiated tourism products, со
акроним SLOW.Партнери во проектот ќе бидат Општина Ресен ( Р. Македонија),
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Општина Преспа ( Р.Грција),Општина Воден ( Р.Грција) и Гаус Институт (
Р.Македонија)

Член 2

Проектот е од областа на Унапредување на одржливиот туризам и со него
се предвидуваат активности  согласно работните пакети во апликацијата кои
имаат за цел зголемување на капацитетите и конкурентноста на туристичката
понуда а со тоа и придонес кон економскиот развој во општината Проектот исто
така има цел развој и зајакнување на долгорочното партнерство  и мрежно
работење помеѓу локалните власти , институции и организации во
прекуграничниот регион.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2295/7 Претседател,
06.08.2013 год. Методија Пашковски  с.р
Р е се н

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 Одлуката за подршка на проектот
``Патеки за промоција на верските споменици на Преспанските Езера низ

прекугранична соработка``

      Се прогласува Одлуката за подршка на проектот``Патеки за промоција на
верските споменици на Преспанските Езера низ прекугранична соработка``што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 06.08.2013 година.

Бр.08-2393/6                                                                               Градоначалник
07.08.2013 год.      на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз основа на чл.50 ст.1 т.6. од Законот за Локална самоуправа (Сл Весник
на Р.М: бр.5/2002) и  чл.23  ст1  т .47 oд Статутот на Општина Ресен (Сл.Гласник
на Општина Ресен бр  7/2010) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на 06.08.2013 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За подршка на проектот
``Патеки за промоција на верските споменици на Преспанските Езера низ

прекугранична соработка``
Член 1

Со оваа одлука се дава согласност и поддршка за апликација на  проектот со
назив ``Патеки за промоција на верските споменици на Преспанските Езера низ
прекугранична соработка``(Paths to promote religious monuments at Prespa Lakes
through cross border cooperation) со акроним PRESPA RELIGIОUS PATHS кој ќе се
аплицира  по ``ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Грција и
Република Македонија 2007 – 2013`` - Трет повик (Interreg III 3nd Call «Greece - The
former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme» 2007-2013), по
приоритетната оска  2.(Зајакнување на ресурсите на животната средина и
културното богатство) , во мерката 2.2 (Унапредување и заштита на природното и
културно наследство на  областа).. Партнери во проектот ќе бидат Општина Ресен
( р.Македонија), Општина Преспа ( Р.Грција) и ЈУНП пелистер ( Р.Македонија)

Член 2

      Проектот е од областа  на унапредување и заштита на природното и културно
наследство и во него се предвидуваат активности согласно работните пакети во
апликацијата и кои опфаќаат промоција , надградба и унапредување на
културното наследство во прекуграничниот регион со што ќе се овозможи и
придонес кон економскиот развој на општината и зголемување на нејзините
капацитети за развој на туризмот и културата. Проектот исто така има цел развој и
зајакнување на долгорочното партнерство  и мрежно работење помеѓу локалните
власти , институции и организации во прекуграничниот регион.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2295/8 Претседател,
06.08.2013 год. Методија Пашковски  с.р
Р е с е н
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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 Одлуката за изменување  на  донесената Одлука за
утврдување  на Нацрт за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план

за ТН Сирхан, Блок 1, Општина Ресен

      Се прогласува Одлуката за изменување  на  донесената Одлука за
утврдување  на Нацрт за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план
за ТН Сирхан, Блок 1, Општина Ресен ,што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 06.08.2013 година.

Бр.08-2393/7                                                                                  Градоначалник
07.08.2013 год.        на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р

      Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање(„Сл.весник на РМ“ бр.70/2013-пречистен текст) и член 16 став 1 точка
1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.гласник на Општина
Ресен“бр.07/2010),Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
06.08.2013 година,донесе

О   Д   Л   У   К   А

За изменување  на  донесената Одлука за  утврдување  на Нацрт за измена и
дополнување на Деталниот урбанистички план за ТН Сирхан, Блок 1, Општина

Ресен

Член 1

Се врши измена во насловот на Одлуката  за утврдување на Нацрт  на
измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за ТН Сирхан , Блок 1
,Општина Ресен.бр.07-3429/6 од 27.12.2012 година, во   , која треба да гласи:

- Одлука за утврдување на Нацрт за измена и дополнување на
Урбанистички план вон населено место за населба Сирхан, Блок 1, Општина
Ресен..
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                                Член 2

Се врши измена во член 1 став 1 од Одлуката бр.07-3429/6 од 27.12.2012
година, кој треба да гласи:

- Се утврдува Нацрт за измена и дополнување на Урбанистички вон населено
место за населба Сирхан, Блок 1, Општина Ресен.

                                                                    Член 3

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

Совет на Општина Ресен

Бр.07- 2295/9
06.08.2013 год.                                Претседател,
Ресен Методија Пашковски с.р

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 изменување на донесената Одлука за
отпочнување   на постапка  за пристапување кон измена и дополнување на

Деталниот урбанистички план за ТН Сирхан, Блок 1, Општина Ресен

      Се прогласува Одлуката за изменување на донесената Одлука за
отпочнување   на постапка за пристапување кон измена и дополнување на
Деталниот урбанистички план за ТН Сирхан, Блок 1, Општина Ресен, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 06.08.2013 година.

Бр.08-2393/8                                                                                 Градоначалник
07.08.2013 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(„Сл.весник на РМ“ бр.60/2011-пречистен текст) и член 16 став 1 точка
1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.гласник на Општина
Ресен“бр.07/2010),Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
06.08.2013 година,донесе

О   Д   Л   У   К   А

За изменување на донесената Одлука за отпочнување   на постапка за
пристапување кон измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за ТН

Сирхан, Блок 1, Општина Ресен

Член 1

Се врши измена во насловот на Одлуката  за отпочнување   на постапка
за пристапување  на измена и дополнување на Деталниот урбанистички

план за ТН Сирхан , Блок 1 ,Општина Ресен.бр.07-3463/24 од 10.12.2012 година,
во   , која треба да гласи:

- Одлука за отпочнување   на постапка за пристапување кон измена и
дополнување на  Урбанистичкиот план вон населено место за нселба Сирхан,
Блок 1, Општина Ресен.

                     Член 2

Се врши измена на Одлуката  за отпочнување на  постапка за
пристапување кон измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за ТН
Сирхан  ,Општина Ресен.бр.07-3263/24 од 10.12.2012 година, во член 1  став 1 , кој
треба да гласи:

Се отпочнува постапка за пристапување кон измена и дополнување на
Урбанистички план вон населено место за населба Сирхан, блок 1, 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- 2295/10
06.08.2013 год.                         Претседател,
Ресен                            Методија Пашковски с.р
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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 Заклучокот по Годишниот извештај за работата на ОУ
,, Мите Богоевски,,  Ресен за учебната 2012/13 година

      Се прогласува Заклучокот по Годишниот извештај за работата на ОУ,, Мите
Богоевски,,  Ресен за учебната 2012/13 година,што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 06.08.2013 година.

Бр.08-2393/9 Градоначалник
07.08.2013 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 06.08.2013 година, откако  го разгледа Годишниот извештај за работа на ОУ „
Мите Богоевски “ Ресен за учебната 2012/13  година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

 Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ„ Мите Богоевски “- Ресен
за учебната 2012/13 година.

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН

Бр.07-2295/11                        Претседател,
06.08.2013 год.                                                                          Методија Пашковски с.р
Ресен

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 Заклучокот по Годишниот извештај за работата на ОУ
,, Славејко Арсов,,  с.Подмочани за учебната 2012/13 година
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      Се прогласува Заклучокот по Годишниот извештај за работата на ОУ,,
Славејко Арсов,,  с.Подмочани за учебната 2012/13 година,што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 06.08.2013 година.

Бр.08-2393/10 Градоначалник
07.08.2013 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 06.08.2013 година, откако  го разгледа Годишниот извештај за работа на ОУ „
Славејко Арсов “ с.Подмочани за учебната 2012/13  година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

 Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ„ Славејко Арсов “-
с.Подмочани  за учебната 2012/13 година.

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН

Бр.07-2295/12                       Претседател,
06.08.2013 год.                                                                         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 Заклучокот по Барањето од Ѓоргиевски Киро од Ресен

   Се прогласува Заклучокот по Барањето од Ѓоргиевски Киро од Ресен,што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 06.08.2013 година.

Бр.08-2393/11 Градоначалник
07.08.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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      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
06.08.2013година, откако го разгледа Барањето од Ѓоргиевски Киро од Ресен,го
донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

Се задолжува Градоначалникот на Општина Ресен да го разгледа
Барањето од Ѓоргиевски Киро од Ресен и да одговори во рамките на
неговите надлежности.

Бр.07-2295/13                                                                                 Претседател,
06.08.2013год. 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 Заклучокот по Информацијата за изработка на
посебниот дел од ПРОЦЕНАТА на загрозеност на безбедноста на општина

Ресен од сите ризици и опасности

       Се прогласува Заклучокот по Информацијата за изработка на посебниот дел
од ПРОЦЕНАТА на загрозеност на безбедноста на општина Ресен од сите ризици
и опасности,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
06.08.2013 година.

Бр.08-2393/12 Градоначалник
06.08.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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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 06.08.2013 година, откако  ја разгледа Информацијата за изработка на
посебниот дел од ПРОЦЕНАТА на загрозеност на безбедноста на општина Ресен
од сите ризици и опасности ,го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

Се усвојува Информацијата за изработка на посебниот дел од ПРОЦЕНАТА
на загрозеност на безбедноста на општина Ресен од сите ризици и опасности

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН

Бр.07-2295/14     Претседател,
06.08.2013 год.        Методија Пашковски с.р
Ресен
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