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147.
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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на План на Програми за развој

Се прогласува План на Програми за развој, што Советот на Општината
Ресен го донесе на седницата одржана на 27.12.2010 година.

Бр.08-2938/1
29.12.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

ПЛАН
НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ
Согласно степенот на реализација на одредени инвестициони активности
предвидени во Планот на Програми за развој за предходниот периодот 20102012 и насоките на општината за преземање на активности од развоен карактер,
а согласно Стратегијата за развој на општина Ресен, во наредниот тригодишен
период 2011-2013 година општина Ресен ќе се фокусира на следните
предложени активности од развоен карактер, кои ќе се реализираат преку
соодветни Програми.
Целлта на ваквото програмирање е создавање на предуслови за
задоволување на потребите на граѓаните, подобрување на квалитетот на живот,
како и заштита на животната средина
Тригодишниот Планот на програми за развој за 2011-2013 година ќе се
состои од капитални инвестиции во областите: изградба на објекти,
водоснабдување, канализација, изградба, реконструкција и рехабилитација на
локални патишта и улици и чистење на речните корита.
Планот на програмите за развој на општина Ресен програмиран за 20112013 содржи временска рамка за реализација на капиталните инвестиции,
финансиска конструкција, извори на финансирање и контрола над примена на
планот.
За еден дел од програмираните капитални инвестиции постои техничка
документација, која треба да се комплетира.
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Капиталните инвестиции се по следните области:
1.
2.
3.
4.

Изградба на објекти
Водоснабдување
Канализација
Изградба, реконструкција и рехабилитација на локални патишта и
улици и
5. Чистење на речните корита

1. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на објекти
планирани се следните активности:
1.1. Изградба на „Стопански Комплекс за откуп, складирање,
преработка и дистрибуција на земјоделски производи, м.в. Макази“ КО
Козјак - Ресен.
Градежните работи, според планираното, треба да опфатат: магацин за
складирање, комори за одржување, место за калибрирање и амбалажирање, како
и сите потребни инфраструктурни објекти (водовод, канализација, патишта).
Потребните средства за изведување на инвестицијата ќе се обезбедат од Владата
на РМ и странски инвеститори.
Временска рамка 2011-2012 година.
1.2. Изградба на Комплексот „Финско Село“ м.в. Маркова Нога
КО Долно Дупени - Ресен.
Градежните работи опфаќаат: комерцијални и деловни објекти, хотелски
комплекс, викенд куќи и целосна инфраструктура.
Потребните средства за изведување на инвестицијата ќе се обезбедат од
странски инвеститори.
Временска рамка 2011-2013 година
1.3. Изградба на зграда за социјални станови
Потребните средства за изведување на инвестицијата ќе се обезбедат од Владата
на РМ.
Целта на оваа капитална инвестиција е подобрување на условите за живот на
одредена група на жители од општината.
Временска рамка за изведување на активностите 2011-2012
1.4. Изградба на мали хидрелектрани
Инвестицијата за изградба на мали хидроелектрани ќе се изврши на Крањска и
Брајчинска Река во Општина Ресен. Предвидено е хидроелектраната на Крањска
Река ќе се изведе во 2011 година, а на Брајчинска Река во тек на 2012 година.
Вкупните потребни средства за изведба на двете хидроелектрани изнесува
180.000.000 денари.
Потребните средства за инвестицијата се обезбедени од правни субјекти.
Носител на работите на инвестицијата е „Мали хидроелектрани ДОО - Скопје“
Временска рамка на изведување на активностите 2011-2012 година
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2. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на системи за
водоснабдување планирано е следното:
2.1. Коњско - доизградба на водоводниот систем
Потребни финансиски средства во висина од 4.000.000 денари
Средствата ќе се обезбедат од Републичкиот Буџет и Буџетот на Општина
Ресен.
Целта на оваа активност е подобрување на условите за живот на граѓаните.
А како активности кои треба да се изведат во текот на 2011 година влегуваат:
изведба на цевовод од населбата до резервоарот, пумпна станица и изградба на
резервоар.
2.2. Долно Дупени - зафаќање на дополнителни количини на исправна
вода за пиење и изградба на филтер станица
Вкупно потребни средства 4.000.000 денари
Средствата се планира да се обезбедат од Републичкиот Буџет и донации.
Целта на активноста е обезбедување на дополнителни и прочистени количини
на вода за пиење.
Во текот на 2011 година ќе се изведи: цевовод во должина од 4000 м, изведба на
каптажа и изведба на филтер станица.
2.3. Сливница - изградба на нов водоводен систем
Вкупно потребни средства 17.787.803 денари
Предвидено финансирање: од Буџерот на Република Македонија и донации
Целта на оваа активност е изведба на нов систем за водоснабдување во селската
населба и задоволување на потребите на луѓето со исправна вода за пиење, како
во квалитет така и во квантитет.
Временска рамка на изведување на активностите: 2011-2012 година
Со горенаведените активности кои ќе се реализираат во населените
места, а кои не се приклучени на регионалниот водовод, преку подобрување на
квалитетот и квантитетот на водата за пиење ќе се создадат предуслови за
подобрување на квалитетот на живеење директно на населението од селските
населби и индиректно ќе се создадат предуслови за развој на алтернативниот
туризам согласно првиот приоритет од Стратегијата.
2.4. Реконструкција на водоводната мрежа во градот Ресен
Потребни средства за реализација: 39.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Целта на активноста е подобрување на квалитетот на водата за пиење.
Временски перид за реализација 2011-2013.
Активностите поврзани со реконструкцијата во периодот за реализација треба
да опфатат: изработка на техничка документација врз основа на реална Студија
за можностите за реконструкција на истата, и во зависност од Студијата да се
продолжи по приоритетите на изведување
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3. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на фекална
канализација планирано е следното:
3.1. Стење - Изведба на фекална канализација
Потребни средства за изведување на инвестицијата: 11.854.772 денари
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен, од Влада на
Република Македонија и од донации.
Со инвестицијата ќе се зафатат отпадните води од селската населба и истите ќе
се канализираат до местото предвидено за изградба на пречистителна станица.
Временската рамка на изведување 2011-2012 година
3.2. Љубојно – доизградба на фекална канализација
Вкупно потребни средства: 12.577.589 денари
Средствата се планира да се обезбедат од Влада на Република Македонија.
Целта на инвестицијата е зафаќање на отпадните фекални води од населеното
место, нивно собирање во колектор и носење до пречистителна станица.
Временска рамка за изведување на активностите: 2011-2012 година
3.3. Долна Бела Црква – изградба на фекална канализација
Потребни средства за изведување на инвестицијата: 7.623.314 денари
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен, од Влада на
Република Македонија и од донации
Целта на инвестицијата е зафаќање на отпадните фекални води од населеното
место
Временска рамка за изведување на активностите: 2011-2012 година
3.4. Горна Бела Црква – изградба на фекална канализација
Потребни средства за изведување на инвестицијата: 5.405.705 денари
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен, од Влада на
Република Македонија и од донации
Целта на инвестицијата е сепарационо зафаќање на отпадните фекални води од
населеното место
Временска рамка за изведување на активностите: 2011-2012 година
3.5. Козјак – изградба на фекална канализација
Потребни средства за изведување на инвестицијата: 5.949.7418 денари
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен, од Влада на
Република Македонија и од донации
Целта на инвестицијата е сепарационо зафаќање на отпадните фекални води.
Временска рамка за изведување на активностите: 2011-2012 година.
3.6. Дрмени – изградба на фекална канализација
Потербни средства за изведување на инвестицијата : 15.550.000,00 денари.
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен, од Влада на
Република Македонија и од донации
Целта на инвестицијата е сепарационо зафаќање на отпадните фекални води.
Временска рамка за изведување на активностите: 2011-2012 година
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Со реализирање на горенаведените активности ќе се заштити и унапреди
животната средина, природата и подобрување на екосистемите во предложените
селски населби кои се директни корисници од реализирањето на инвестициите,
така и во целата општина индирекно. Овие активности преку правилното
управување со фекалните води ќе води кон создавање на предуслови за
подобрување на квалитетот на животот на населението и исполнување на двата
приоритети од Стратегијата - заштита на животната средина и развој на
туризмот.
4. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба, реконструкција
и рехабилитација на локални патишта и улици планирано е следното:
4.1. Реконструкција и рехабилитација на локалните патишта: Царев Двор
– Езерени, Стење, Долна Бела Црква и Ресен- Болно-Евла.
Финансиска конструкција: 35.814.240 денари
Финансирањето ќе се обезбеди од Светска Банка
Временска рамка на изведување на активностите: 2011-2012
Реконструкција и рехабилитација на останатите локалните патишта, согласно
Одлуката за определување на приоритети за изградба на локални патишта ќе се
реализира во 2011 година со обезбедени финансиски средства од Европска
Банка за обнова и развој во висина од 26.470.338 денари.
4.2. Префрлените средстава од Агенцијата за државни патишта во висина
од 8.552.357 ќе се користат за зимско одржување, тековно одржување и
рехабилитација на локалните патишта и улици. Овие активности ќе се
реализираат во текот на 2011 година.
Целта на горенаведените активности е подобрување на инфраструктурата а во
функција на подобрување на условите за транспорт на стока и патници како и
создавање на услови за привлекување на туристи, согласно двата приоритети од
Стратегијата.

5. Во рамките на капиталните инвестиции за заштита на животна
средина – чистење на речни корита

5.1. Чистење на речните корита
Потребни средства за реализирање на активностите 10.000.000 денари
Извори на финансирање Буџет на Општина Ресен, странски донатори и Влада
на Република Македонија.
Овие активности се однесуваат на чистење на речните корита на следните реки
од територијата на Општина Ресен Брајчинска, Кранска, Курбинска, Скочинска,
Грнчарска, Подмочанска, Источка, Стипонска и Голема Река.
Временски период за имплементација 2011
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Со имплементација на активноста ќе се заштити и унапреди животната средина
и природата, истите ќе придонесат за минимизирање на деградацијата и на
штетите од евентуалните поплави.
Имплементацијата на активностите од Планот на Програмите за развој ќе
биде под контрола на надлежниот орган на Општината Ресен, со динамика на
изведување на активностите согласно динамиката на обезбедувањето на
потребните финансиски средства како од Буџетот на општината така и од
соодветните министерства, Амбасади и донации.
Предложениот План на Програми за развој ќе подлежи на годишна
ревизија, согласно степенот на реализација на пооделните инвестициони
активности.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2862/4
27.12.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

148.
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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Програмата
за уредување на градежно земјиште и заштита
на животната средина на просторот на
Општина Ресен за 2011 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за уредување на градежно
земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Ресен за
2011 година, што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана
на 27.12.2010 година.

Бр.08-2938/2
29.12.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата
одржана на 27.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за уредување на
градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина
Ресен за 2011 година го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Програмата за уредување на градежно земјиште и заштита
на животната средина на просторот на Општина Ресен за 2011 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2862/5
27.12.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

149.
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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Правилникот за
определување на обемот на уредувањето на степенот
на опремување на градежно земјиште со комунални
објкекти и инсталации, надоместокот и начинот
на здружување и насочување на средствата
за уредување на земјиште

Се прогласува Заклучокот по Правилникот за определување на обемот на
уредувањето на степенот на опремување на градежно земјиште со комунални
објкекти и инсталации, надоместокот и начинот на здружување и насочување на
средствата за уредување на земјиште, што Советот на Општината Ресен го
донесе на седницата одржана на 27.12.2010 година.

Бр.08-2938/3
29.12.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата
одржана на 27.12.2010 година, откако го
разгледа Правилникот за
определување на обемот на уредувањето на степенот на опремување на
градежно земјиште со комунални објкекти и инсталации, надоместокот и
начинот на здружување и насочување на средствата за уредување на земјиште
го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Правилникот за определување на обемот на уредувањето
на степенот на опремување на градежно земјиште со комунални објкекти и
инсталации, надоместокот и начинот на здружување и насочување на средствата
за уредување на земјиште

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2862/6
27.12.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

150.
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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Програмата за изградба
на сообраќајна сигнализација 2011-2012 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за изградба на сообраќајна
сигнализација 2011-2012 година, што Советот на Општината Ресен го донесе на
седницата одржана на 27.12.2010 година.

Бр.08-2938/4
29.12.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

29 декември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 13 страна 433
Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата
одржана на 27.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за изградба на
сообраќајна сигнализација 2011-2012 година го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација
2011-2012 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2862/7
27.12.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

151.
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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Програмата за
работа на Советот за безбедност на сообраќајот на
патиштата за 2011 година со Финансиски
план за нејзино реализирање.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за работа на Советот за
безбедност на сообраќајот на патиштата за 2011 година со Финансиски план за
нејзино реализирање, што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата
одржана на 27.12.2010 година.

Бр.08-2938/5
29.12.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

29 декември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 13 страна 434
Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата
одржана на 27.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за работа на
Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2011 година со
Финансиски план за нејзино реализирање го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Програмата за работа на Советот за безбедност на
сообраќајот на патиштата за 2011 година со Финансиски план за нејзино
реализирање.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2862/8
27.12.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

152.
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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Програмата за.
одржување на јавната чистота во Ресен
за 2011 година
Се прогласува Заклучокот по Програмата за одржување на јавната
чистота во Ресен за 2011 година, што Советот на Општината Ресен го донесе на
седницата одржана на 27.12.2010 година.

Бр.08-2938/6
29.12.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

29 декември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 13 страна 435
Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата
одржана на 27.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за одржување на
јавната чистота во Ресен за 2011 година го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Програмата за одржување на јавната чистота во Ресен за
2011 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2862/9
27.12.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

153.
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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучоците по Програмата за.
одржување на комуналната хигиена за 2011 година
Се прогласува Заклучоците по Програмата за одржување на комуналната
хигиена за 2011 година, што Советот на Општината Ресен ги донесе на
седницата одржана на 27.12.2010 година.

Бр.08-2938/7
29.12.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата
одржана на 27.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за одржување на
комуналната хигиена за 2011 година го донесе следните

29 декември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 13 страна 436
З А К Л У Ч О ЦИ
1. Се усвојува Програмата за одржување на комуналната хигиена за 2011
година.
2. Локалната самоуправа да контактира со месните заедници на селата
кои не се опфатени со Програмата и по контактите, ЈКП ,,Пролетер,, да ја
прошири Програмата за комунална хигиена со тие села.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2862/10
27.12.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

154.
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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот
план за 2011 година на ОУ ,,Мите Богоевски,, Ресен
Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2011 година на ОУ
,,Мите Богоевски,, Ресен, што Советот на Општината Ресен го донесе на
седницата одржана на 27.12.2010 година.

Бр.08-2938/8
29.12.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата
одржана на 27.12.2010 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2011
година на ОУ ,,Мите Богоевски,, Ресен го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Финансискиот план за 2011 година на ОУ,,Мите
Богоевски,, Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2862/11
27.12.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

29 декември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 13 страна 437
155.
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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Програмата за
работа на Општинската организација на
Црвен Крст Ресен за 2011 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за работа на Општинската
организација на Црвен Крст Ресен за 2011 година, што Советот на Општината
Ресен го донесе на седницата одржана на 27.12.2010 година.

Бр.08-2938/9
29.12.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата
одржана на 27.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за работа на
Општинската организација на Црвен Крст Ресен за 2011 година го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Програмата за работа на Општинската организација на
Црвен Крст Ресен за 2011 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2862/12
27.12.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

156.
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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам

29 декември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 13 страна 438

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Буџетскиот
календар на Општина Ресен за 2011 година
Се прогласува Заклучокот по Буџетскиот календар на Општина Ресен за
2011 година, што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана
на 27.12.2010 година.

Бр.08-2938/10
29.12.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата
одржана на 27.12.2010 година, откако го разгледа Буџетскиот календар на
Општина Ресен за 2011 година го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Буџетскиот календар на Општина Ресен за 2011 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2862/13
27.12.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Муратис.р

157.
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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за 2011 година

29 декември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 13 страна 439
Се прогласува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за
2011 година, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана
на 27.12.2010 година.

Бр.08-2938/11
29.12.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), член 23 став 5 од
Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 61/2004, 96/2004 и 67/07, 156/09), и член
23 од Статутот на Општината Ресен (“Службен гласник на Општината Ресен”
бр. 7/2010), Советот на Општината Ресен на седницата одржана на ден
27.12.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2011 година
Член 1
Буџетот на Општината Ресен за 2011 година, (во понатамошниот текстБуџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.
Член 2
Буџетот на Општината се состои од: Основен Буџет; Буџет на донации;
Буџет на дотации; Буџет на заеми и Буџет на самофинансирачки активности;
Член 3
Извршувањето на Буџетот опфаќа наплата и евидентирање на приходи и
други приливи во согласност со Законт и Планот на приходите, како и
извршување на плаќања во согласност со одобрени средства.
Член 4
Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во
Буџетот да ги користат наменски, рационално, економично како и ефективно и
ефикасно да ги исполнат целите на Буџетската Програма преку транспарентни
процедури.
Член 5
Расходите утврдени со Буџетот се максимални износи над кои
буџетските корисници не можат да превземаат обврски.

29 декември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 13 страна 440
За да се преземат нови обврски до Советот на Општината мора да се
предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите
расходи од сразмерен износ.
Член 6
Градоначалникот на Општината ја следи реализацијата на Планот на
приходите и другите приливи на Основниот Буџет на Општината.
Доколку во текот на извршувањето на Буџетот Градоначалникот на
општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените
средства со Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи
значително отстапуваат од планот, на Советот на општината му предлага
изменување и дополнување на буџетот.
Член 7
Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници
ја одобрува Советот на Општината.
Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетските корисници
корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и
потпрограми по претходно одобрување од Советот на Општината.
По исклучок буџетскиот корисник не може да врши пренамени на
Буџетот со кој се: зголемува буџетот одобрен за плати и надоместоци и
намалуваат одобрените средства за одредени капитални програми.
Член 8
Буџетските корисници во услови кога во Буџетот на самофинансирачки
активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните
приходи идруги приливи не се реализираат односно се реализираат над
планираниот износ,доставуваат барање за намалување/зголемување на планот
на приходите идругите приливи и планот на одобрените средства во овие
буџети, коиГрадоначалникот ги доставува до Советот на Општината на
одобрување.
Член 9
Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен
финансиски план по квартали за користење на одобрените средства.
Користењетона средствата во даден квартал буџетските корисници го
извршуваат врз основана Финансиски план по месеци.
Член 10
Општинските локални јавни установи во рок од 15 дена по истекот на
месецот за кој се однесува, до Градоначлникот доставуваат писмени месечни
извештаи со образложение за извршувањето на нивните финансиски планови.

29 декември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 13 страна 441
Член 11
Градоначалникот доставува до Советот на Општината писмени
квартални извештаи со образложение за извршување на Буџетот во рок од 1
(еден) месец по завршување на кварталот.
Член 12
Месечниот надоместок за присуство на седници на советот се утврдуваво
процентуален износ од 50% од просечната месечна нето плата во Републиката
исплатена за претходната година.
На претседателот на советот на општината за раководење и
организирање на работата на советот, надоместокот му се зголемува за 30%.
Исплатата на надоместокот на членовите на Советот ќе се извршува во
рамките на обезбедени средства во Буџетот, како за вработените во
Општинската администрација.
Член 13
Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на
обезбедените средства во Буџетот, односно бруто платите се утврдуваат:
- за Градоначалникот појдовната основа изнесува коефициент 2,90.
Основицата за пресметување на платата е утврдена согласно Законот за
плати и други надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и другите
избрани и именувани лица во износ од 23.153 ,оо денари.
За вработените во општинската администрација:
- За државни службеници вредноста на бодот изнесува 73,85 денари.
- Кај останатите вработени во Општинската администрација кои немаат статус
на државни службеници , бруто платата е на висина на платата исплатена во
декември месец 2010 година.
- За вработените во Противпожарната единица бруто платата е на висина на
платата исплатена во декември месец 2010 година.
Член 14
Исплатата на плати во јавните установи ја контролира и одобрува
Министерството за финансии.
Одделението за финансирање и буџет е должно два дена пред исплатата
на плати, до надлежното министерство и Министерството за финансии да
достави барање за одобрување на средства за плати. Кон барањето се приложува
обрасци ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулација за пресметаните плати,
образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, плата како и други
податоци во пишана и електронска верзија за односниот месец за кој се
однесува исплатата, како и образец ,,6,,
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Член 15
За деновите кога вработениот е на службен пат,боледување, годишен
одмор или отсуство од работа по основ на надоместок за превоз и храна не се
исплатуваат.
Член 16
Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на
потешкипоследици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита
од елементарни непогоди и други случаи, на вработениот во Општината и
локалните јавни установи му се исплатува помош во висина од една последно
исплатена просечна месечна нето плата во органот каде што е вработен.

Член 17
Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна
установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од
30.000,оо денари.
На вработениот во општината и локалната јавна установа , во случај на
смрт на член на потесно семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак
или вон брак , посиноци, посвоени деца,и деца земени на издржување) доколку
живеел во заедница , му припаѓа парична помош во висина од 15.000,00 денари
по семејство.
Вработениот во општината со статус на државен службеник нема право
на надоместок од ставот два на овој член во случај на смрт на негов родител.
Живеењето во заедница подразбира вработениот во општината и
локалната јавна установа и членот на потесното семејство да се со место на
живеење на иста адреса што се докажува со соодветен
документ за
идентификација (лична карта или пасош).
Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходна
оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на
Градоначалникот на општината или директорот на локалната јавна установи.
Член 18
Отпремнината при заминување во пензија на вработениот во општината
и локалната јавна установа е во висина на двократен износ од просечно месечно
исплатената нето плата по вработен во Републиката објавена од Државниот
завод за статистика во месецот во кој работникот заминува во пензија.
Член 19
Користењето на средствата од Буџетот на Општината за вршење на
функциите на општината и на локалните јавни установи се врши со фактури во
кои посебно се искажани расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги
одредбите од Законот за јавните набавки.
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Набавката на стоки и вршење на услуги може да се врши и со
сметкопотврди во случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само
во ограничени поединечни износи во денарска противвредност до 100 ЕУР каде
задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите
треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.
Член 20
Буџетот на Општината може да планира Буџетска резерва за
финансирање на непланирани расходи, кој не може да надмине износ од 3% од
Буџетот. За средствата утврдени во Буџетот на Општината како буџетска
резерва, одлучува Советот на Општината, а ги извршува Градоначалникот.
По исклучок од ставот 2 на овој член, за користење на средства од
резервите до износ од најмногу 50.000 денари одлучува Градоначалникот.
За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе
годишен извештај за користењето на средствата од резервите до Советот.
Член 21
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми
и потпрограми ги извршува Градоначалникот на Општината.
Член 22
Вработување на нови работници и пополнување на испразнети работни
места може да се врши само доколку се во согласност со актот за
систематизација и ако за тоа се обезбедени средства од Буџетот на Општината.
За обезбедените средства Градоначалникот на Општината дава писмено
известување.
Во локалните јавни установи, кои се финансираат со блoк
дотации,вработување на нови работници и пополнување на испразнети работни
места може да се врши само доколку се во согласност со актот за
систематизација, а по претходно добиена согласност.
Согласност од ставот 2 на овај член дава Министерството за финансии,
врз основа на барање од градоначалникот на општината за потребата од
вработување со содветна пропратна документација ( решение за
пензионирање,решение за престанок на работен однос по основ на смрт и/или
по сопствено барање, или по било кој друг правен основ).
Член 23
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или
се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе
наплатениотизнос се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои
сеуплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи
на Буџетот.
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Повратот на погрешно или на повеќе уплатени, односно наплатени
приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случај каде
надлежноста им припаѓа на други органи.
Член 24
Буџетот на Општината Ресен за 2011 година се извршува од 1 јануари
до 31 декември 2011 година.
Член 25
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општината Ресен”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07- 2862/14
27.12.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

158.
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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување
на висината на благајничкиот максимум
Се прогласува Одлуката за утврдување на висината на благајничкиот
максимум, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
27.12.2010 година.

Бр.08-2938/12
29.12.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(Службен Весник на РМ бр.5/2002),член 20 од Законот за платен промет
(Службен Весник на РМ бр.113/2007,22/2008,159/2008 и 133/2009) и член 23 од
Статутот на Општина Ресен (Службен гласник на Општината Ресен бр.7/2010),
Советот на Општина Ресен на седницата оддржана на ден 27.12.2010 година, ја
донесе следната:
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ОДЛУКА
за утврдување на висината на благајничкиот максимум

Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината на благајничкиот максимум на
Општина Ресен да изнесува 100.000,00 денари.
Член 2
Сите парични средства примени во готово во благајната по која и да било
основа се уплатуваат на приходните сметки преку трезорската сметка истиот
ден или најкасно наредниот ден од наплатата.
Член 3
Готовите пари влечени од буџетската сметка за исплата преку благајната за
материјални и други исплати се врши истиот ден или најдоцна наредниот ден од
приемот во благајната.
Член 4
Касовиот извештај се изготвува секој ден по извршувањето или најдоцна
наредниот ден по извршениот промет.
Член 5
Плаќањето на производи и услуги во готово не може поединечно да биде
повеќе од 6.000,00 денари.
Член 6
Условите и начинот на наплата, како и располагање и плаќањето со парите
ќе биде согласно со Упатството донесено од Министерот за финансии.
Член 7
Одлуката стапува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на
Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2862/15
27.12.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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159.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Буџет на Општина
Ресен за 2011 година

Се прогласува Буџетот на Општина Ресен, што Советот на Општината
Ресен го донесе на седницата одржана на 27.12.2010 година.

Бр.08-2938/13
29.12.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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