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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 Заклучокот со кој се усвојува Збирниот преглед за

процена на настанатите штети од елементарна непогода-град

Се прогласува Заклучокот со кој се усвојува Збирниот преглед за
процена на настанатите штети од елементарна непогода-град, што Советот
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 20.08.2014 година.

Бр.08-2486/1 Градоначалник
20.08.2014 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 и 13/2013 ) Советот на општина Ресен
на седницата одржана на 20.08.2014година, откако го разгледа Збирниот
преглед за процена на настанатите штети од елементарна непогода-град,
го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1.Се усвојува Збирниот преглед за процена на настанатите штети од
елементарна непогода-град.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2472/3 Претседател,
20.08.2014 год.                                                            Методија Пашковски с.р.
Р е с е н



20 Август 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.8

2

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 превземање на долг

Се прогласува Одлуката за превземање на долг, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 20.08.2014 година.

Бр.08-2486/2 Градоначалник
20.08.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа  член  36 ст. 1  т.10 од Законот за локална самоуправа (
"Сл.весник на Р.М." бр. 5/02), член 23 точка 36 од Статутот на Општина
Ресен( "Сл.гласник на Општина Ресен" бр.7/10,13/2013 ) и чл. 434    Законот
за    облигаците   односи  (“Сл. Весник на РМ бр. 18/2001, 4/2001, 5/2003,
8/2008,  81/2009,161/2009,123/2013 “)  ,Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 20.08.2014  год. ја донесе следната :

ОДЛУКА
за  превземање на долг

Член 1

Со оваа Одлука  Општина Ресен го превзема долгот на ОУ „Мите
Богоевски“ Ресен,  во износ од 119.795  ден . кој училиштето го  должи
спрема ЕВН Македонија  АД Скопје, за потрошена електрична  енегија
заклучно со 14.08.2014 год.
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Член 2

Општина Ресен која е основач на  должникот ОУ„ Мите Богоевски“   го
превзема  неподмирениот долг   во погореспоменатиот износ, бидејки
училиштето е со блокирана жиро-сметка од друг доверител и нема можност
да го  исплати долгот, а неплаќањето на долгот  ќе  доведе до  прекинување
на  испораката на  електрична енергија, кое  би предизвикало  нарушување
и   прекин во целост на   наставен процес во училиштето.

. Член 3

    По потпишувањето  на договорот за превземање на долгот од трите
страни , Општина Ресен уште веднаш да го плати   превземениот долг во
погоренаведениот износ.

Член 4

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2472/4
20.08.2014 год. Претседател
Ресен Методија Пашковски с.р.
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