Службен гласник на
Општина Ресен
-излегува по потреба

Понеделник 15.05.2017 година

Бр.6 Год.52
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

15 Maj 2017 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 6
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, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата Ф – Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко
планирање Измена и дополна за изработка на урбанистички планови во
Општина Ресен во 2017 годинa
Се прогласува Програмата Ф – Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко
планирање Измена и дополна за изработка на урбанистички планови во
Општина Ресен во 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 15.05.2017 година.

Бр.09-1049/1
15.05.2017 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на чл. 17 став 1и 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл. Весник Р.М. 199/14,44/15,193/15,31/16 и 163/16) и член 23 став 1
точка 7 од Статутот на Општина Ресен(,,Сл. Весник Р.М. 07/10,13/13, 8/15 и 11/15 )
Советот на Општина Ресен на седница одржана на 15.05. 2017 година донесе:

ПРОГРАМА
Ф – Урбано планирање
Ф10 – Урбанистичко планирање
Измена и дополна за Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во
2017година

Вовед
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I.

Со оваа Програма за Измена и дополна за изработка на урбанистичи
планови во Општина Ресен во 2017 година се планираат активности за
изработка на урбанистички планови како и нивни измени и дополнувања
врз основа на анализата на постојните планови, анализата на
реализацијата на плановите, застареност на плановите, нивна
неусогласеност со новонастанатите општествени промени, и новите
законски прописи за урбанистичко планирање. Така во делот на
V.Планови кои ке се финансирани од физички и правни лица – урбаничка
планска документација ; се додава точка V.19.

V. Изрботка на урбанистичка планска документација Општина Ресен
19. Изработка на ДУП за УЕ1 Блок 1 м.в. ,,Крсте Мисирков,, дел за комунални
дејности дел становање во КО Ресен
Граници на опфат :
Границите на планскиот опфат на Детален урбанистички план за УЕ1 Блок 1 м.в.
,,Крсте Мисирков,, намена дел за комунални дејности дел становање во КО
Ресен,Општина Ресен и се движи по :
-

На север : по КП 5477 во КО Ресен по дел осовина на ул.,, Крсте
Мисирков,,
На запад : по КП 5449 во КО Ресен по дел осовина на ул.,, Крсте
Мисирков,,
На југ : по КП 5452 во КО Ресен по дел осовина на ул.,, Крсте
Мисирков,,
На исток : по КП 6375/1 по дел од осовина на ул.,, Борис Кидрич,,

Вкупна површина на плански опфат изнесува

П= 1,50 ха.

Програмата ќе биде финансирана од правни и физички лица во рамките на
планираните сретства за ова програма за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-927/6
15.05.2017 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски 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, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон
донесување на ДУП за УЕ1 Блок 1 м.в. ,,Крсте Мисирков,, за КО Ресен

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон
донесување на ДУП за УЕ1 Блок 1 м.в. ,,Крсте Мисирков,, за КО Ресен, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 15.05.2017 година.

Бр.09-1049/2
15.05.2017 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 23 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(,,Службен весник на РМ’’ број 199/14 и 44/15) , член 50 точка 4 од Законот за
локална самоуправа ("Сл.весник на Р. М. " бр.5/02), и член 16 став1,точка1 и член
23 став1 точка 6 од Статутот на Општината Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен,,
07/10,13/13, 8/15 и 11/15 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
15.05.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на ДУП за УЕ1 Блок
1 м.в. ,,Крсте Мисирков,, за КО Ресен
Член 1
Се одобрува отпочнување постапка за пристапување и донесување на
 ДУП за УЕ1 Блок 1 м.в. ,,Крсте Мисирков,, дел за комунални дејности, дел
становање со компатибилни класи на намена и Д3 до 30%, во површина од
1,50 ха. КО Ресен ,Општина Ресен
Граница на плански опфат се движи во следните граници :
- На север : по КП 5477 во КО Ресен по дел осовина на ул.,, Крсте
Мисирков,,
- На запад : по КП 5449 во КО Ресен по дел осовина на ул.,, Крсте
Мисирков,,
- На југ : по КП 5452 во КО Ресен по дел осовина на ул.,, Крсте
Мисирков,,
3

15 Maj 2017 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 6
-

На исток : по КП 6375/1 по дел од осовина на ул.,, Борис Кидрич,,

Вкупна површина на плански опфат изнесува

П= 1,50 ха.

Член 2
Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства на
поднесувачот на иницијативата /инвеститор/ правни и физички лица.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на
Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-927/7
15.05.2017 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

3.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за намера за реализација на проект за
подобрување на нивото и квалитетот на општинските услуги - “Реконструкција,
употреба и одржување на улици во градот Ресен“
по пат на задолжување во МСИП2
Се прогласува Одлуката за намера за реализација на проект за
подобрување на нивото и квалитетот на општинските услуги - “Реконструкција,
употреба и одржување на улици во градот Ресен“ по пат на задолжување во
МСИП2, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
15.05.2017 година.
Бр.09-1049/3
15.05.2017 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 ст. 1 т.15 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен весник на РМ“ бр.05/02),чл 23 ст. 1 т. 47 од Статутот на Општина Ресен
( ,,Службен Гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013,8/2015 и 11/2015) член
18 став 3 и член 20 став 1 и 2 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11 и
192/2015) врска со член 16 став 4 од Законот за јавен долг (“Службен весник на
РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11 и 139/2014), Советот на Општина Ресен на 63 –та
седница, одржана на ден 15.05.2017 година, донесе:
ОДЛУКА
за намера за реализација на проект за подобрување на нивото и
квалитетот на општинските услуги - “Реконструкција, употреба и одржување
на улици во градот Ресен“ по пат на задолжување во МСИП2
Член 1
Со оваа одлука се уредува долгорочното препозајмување на Општина
Ресен по пат на склучување на Договор за под-заем со Владата на Република
Македонија, Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени од
Меѓународна банка за обнова и развој- Светска банка, по Вториот проект за
подобрување на општинските услуги, Јавен повик бр. МСИП2 01/2016.
Член 2
Средствата од долгорочното препозајмување во максимален износ од
21.225.398,00 денари, ќе бидат
искористени за проектот- “Реконструкција,
употреба и одржување на улици во градот Ресен“, кој претставува висок
приоритет на Општината Ресен.
Член 3
Задолжувањето/под-заемот ќе се реализира под следниве услови:
-максимален износ на главнина: 21.225.398,00 денари
-каматна стапка:
шестмесечен ЕУРИБОР со варијабилен распон
-рок на отплата:
13 години
-грејс период:
3 години
-отплата на под-заемот:согласно амортизационен план, не подолго
од 13 години.
Член 4
Во името на Општина Ресен, Договорот за подзаемот од членот 1 на овој
член ќе го потпише Градоначалникот на Општина Ресен, по претходно добиена
согласност од страна на Министерството за финансии и спроведена постапка во
согласност со закон.
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Член 5
Обврските кои ќе настанат по склучувањето на договорот за под-заем, со
Министерството за финансии на РМ, ќе се врши од Буџетот на Општина Ресен.
Член 6
Со денот на стапување во сила на оваа одлука, престанува да важи
Одлуката за намера за реализација на проект за подобрување на нивото и
квалитетот на општинските услуги - “Реконструкција, употреба и одржување на
улици во градот Ресен“ по пат на задолжување во МСИП2, донесена под бр. 082416/25 од 28.10.2016 година, објавена во Службен Гласник на Општина Ресен
под бр.13 од 31.10.2016 год.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Ресен“.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-927/8
15.05.2017 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

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, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за поддршка на проектот Пат на Светите Води
(Поврзување на цркви и манастири од с.Подмочани до с.Долно Дупени на
источната страна на Преспанската котлина).
Се прогласува Одлуката за поддршка на проектот Пат на Светите Води
(Поврзување на цркви и манастири од с.Подмочани до с.Долно Дупени на
источната страна на Преспанската котлина), што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 15.05.2017 година.
Бр.09-1049/4
15.05.2017 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од Законот за Локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/05) и член 23 точка 47 од Статутот на Општина
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 15.05 2017 година, ја донесе
следната
ОДЛУКА
за поддршка на проектот
Пат на Светите Води (Поврзување на цркви и манастири од с. Подмочани до
с. Долно Дупени на источната страна од Преспанската котлина).
Член 1
Со оваа Одлука се дава поддршка на проектот „ Пат на Светите Води “
(Поврзување на цркви и манастири од с. Подмочани до с. Долно Дупени на
источната страна од Преспанската котлина).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник
на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-927/9
15.05.2017 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

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, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски придонес на
Општина Ресен во проектот Пат на Светите Води(Поврзување на цркви и
манастири од с.Подмочани до с.Долно Дупени на источната страна на
Преспанската котлина).
Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски придонес на
Општина Ресен во проектот Пат на Светите Води(Поврзување на цркви и
манастири од с.Подмочани до с.Долно Дупени на источната страна на
Преспанската котлина)., што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 15.05.2017 година.

Бр.09-1049/5
15.05.2017 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 07/10 и 13/13), Советот
на Општина Ресен на седницата оддржана на
15.05.2017 година донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски придонес на Општина Ресен во проектот
Пат на Светите Води (Поврзување на цркви и манастири од с. Подмочани
до с. Долно Дупени на источната страна од Преспанската котлина).

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува да се обезбедат финансиски средства за
кофинансирање на предлог проектот „ Пат на Светите Води (Поврзување на
цркви и манастири од с. Подмочани до с. Долно Дупени на источната страна
од Преспанската котлина)“.
Предлог проектот е поднесен за ко-финансирање по првиот повикот за
изразување на интерес бр.LRCP-1/17 од 14.03.2017 година на проектот „Локална и
регионална конкурентност“ финансиран од ЕУ и Светска Банка.

Член 2
Се одобруваат средства во висина од 10% од вкупниот буџет на предлогпроектот, согласно обврската од јавниот повик за обезбедување на
кофинансирање за реализација на проект.

Член 3
Средствата за оваа намена ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина
Ресен.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник
на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.09-927/10
15.05.2017 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата B.1 за изведување на спортски игралишта

Се прогласува Програмата B.1 за изведување на спортски игралишта, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 15.05.2017 година.

Бр.09-1049/6
15.05.2017 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на чл. 18 од Правилникот за формата и содржината на барањето,
потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите
односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење
(,,Сл. Весник Р.М. 4/15) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен(,,Сл. Весник Р.М. 07/10,13/13, 8/15 и 11/15 ) , Советот на Општина Ресен на
седница одржана на 15.05. 2017 год. донесе:

ПРОГРАМА

В.1 ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА

Согласно чл. 18 од Правилникот за формата и содржината на барањето,
потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите
односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење
(,,Сл. Весник Р.М. 4/15) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен(,,Сл. Весник Р.М. 07/10,13/13, 8/15 и 11/15 ) , наведени се начинот и
потребната документација за изведување на градби односно поставување на
опрема за кои не е потребно одобрение за градење, како што се изведување на
спортски игралишта, кои не се предвидени со Урбанистички план или УПД.
Согласно Деталниот урбанистички план за УЕ 4 за село Јанковец на КП.
бр.1389/1 , КО Јанковец предвидено е класа на намена Д, зеленило и рекреација,.
Заради изградба на наведениот простор на кошаркарско (баскет) игралиште се
пранаменува со основна класа на намена Д3-спорт и рекреација.
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В.1 Програма за иведување на спортски игралишта кои не се предвидени со
урбаниостички план или урбанистичка планска документација КО Јанковец.
Намена на објекти : Од група на класи на намена Д зеленило и рекреација - со
основна класа на намена Д3- спорт и рекреација
Граници на опфат : Границите на планскиот опфат за спортско игралиште за
баскет кое не е предвидено со урбаниостички план или урбанистичка планска
документација на дел КП1389/1 КО Јанковец
Вкупна површина на плански опфат изнесува
П= 422,00 м2.
Програмата ќе биде финансирана од Општина Ресен
планираните сретства за ова програма за 2017 година.

во рамките на

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-927/11
15. 05. 2017год.

Претседател
Методија Пашковскис.р.

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, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишниот план за вработување
за 2018 година на Општина Ресен под бр.932/1 од 08.05.2017 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот план за
вработување за 2018 година на Општина Ресен под бр.20-932/1 од 08.05.2017
година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
15.05.2017 година.

Бр.09-1049/7
15.05.2017 година
Ресен

Градоначалник
д-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, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 15.05.2017 година, откако го разгледа Годишниот
план за вработување за 2018 година на Општина Ресен под бр.20-932/1 од
08.05.2017 година го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина

Ресен под бр.20-932/1 од 08.05.2017 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-927/12
15.05.2017 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

8.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата
на ТППЕ Ресен во 2017 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на
ТППЕ Ресен во 2017 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 15.05.2017 година.

Бр.09-1049/8
15.05.2017 година
Ресен

Градоначалник
д-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, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 15.05.2017 година, откако го разгледа Извештајот
за работата на ТППЕ Ресен во 2017 година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за работата на ТППЕ Ресен во 2017 година .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-927/13
15.05.2017 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковскис.р.

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, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за прераспределба (измена на распоредот) на
средства во Буџетот на Општина Ресен за 2017

Се прогласува Одлуката за прераспределба (измена на распоредот) на
средства во Буџетот на Општина Ресен за 2017, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 15.05.2017 година.

Бр.09-1049/9
15.05.2017 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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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)

O

D

L

U

K

A

za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina RESEN
za

2017 godina

^len 1
So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina RESEN
za

2017 godina na sledniot na~in :
Potprograma
Potstavka

BUGET

SAMOFIN.

DOTACII

DONACII

KREDITI

OP[TINSKA ADMINISTRACIJA

E00

426990 Drugi operativni rashodi

-500.000

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

SREDNO OBRAZOVANIE

N20

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto

RAA

Za[tita na `ivotnata sredina i priroda (Kapitalni rashodi) vo Op[tina Resen

480190 Kupuvawe na druga oprema

0

0

0

2.450.000

0

482320 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori

0

0

0

-2.600.000

0

482940 Nadzor nad izgradbata

0

0

0

150.000

0

0

0

0

Br. 08-927/14
15.05.2017

0

Pretsedatel na Sovetot na
Op{tinata
Metodija Pa{kovski s.r

0
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