Службен гласник на
Општина Ресен
-излегува по потреба

Вторник 03.03.2015 година

Бр.3 Год.50
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

3 Март 2015 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.3

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

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на
буџетот на Општина Ресен за IV квартал Јануари- Декември 2014 година
(со образложение)
Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на
буџетот на Општина Ресен за IV квартал Јануари- Декември 2014 година
(со образложение), што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 27.02.2015 година.

Бр.09-735/1
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
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 Општина Ресен
на седницата одржана на 27.02.2015 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Ресен за IV
квартал Јануари- Декември 2014 година (со образложение) го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК

1.Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина
Ресен за IV квартал Јануари- Декември 2014 година

(со образложение)

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-656/3
27.02.2015 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) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за извршување на траен отпис на
должничките салда на спрема правни лица, ТП и СЗД над кои е заклучена
стечајна постапка или постапка на ликвидација, а по основ на комунална
такса за истакнување на фирма/ назив на деловна просторија и за
користење на простор пред деловните простории за вршење дејност

Се прогласува Одлуката за извршување на траен отпис на
должничките салда на спрема правни лица, ТП и СЗД над кои е заклучена
стечајна постапка или постапка на ликвидација, а по основ на комунална
такса за истакнување на фирма/ назив на деловна просторија и за
користење на простор пред деловните простории за вршење дејност, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.02.2015
година.
Бр.09-735/2
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на чл.16 од законот за комунални такси ( “Сл.Весник на
Р.Македонија “ бр.61/04, 123/12) а во врска со член 85 а од Законот за
даноците на имот (“Сл.Весник на Р. Македонија “ бр.61/04, 188/13 ), член 36
од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р. Македонија бр.5/02) и
чл.23 став 1 точка 26 од Статутот на Општина Ресен ( Сл.глчасник на
Општина Ресен бр.7/10, 13/13) Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на 27.02.2015 година, донесе:
ОДЛУКА
За извршување на траен отпис на должничките салда на спрема правни
лица, ТП и СЗД над кои е заклучена стечајна постапка или постапка на
ликвидација, а по основ на комунална такса за истакнување на фирма/
назив на деловна просторија и за користење на простор пред деловните
простории за вршење дејност
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Член 1
Со оваа Одлука се врши траен отпис на должничките салда на
спрема правни лица, ТП и СЗД над кои е заклучена стечајна постапка или
постапка на ликвидација, а по основ на комунална такса за истакнување на
фирма/ назив на деловна просторија и за користење на простор пред
деловните простории за вршење дејност во вкупен износ од:
- по основ на комунална такса за истакнување на фирма/ назив на
деловна просторија : 77 субјекти- со вкупно должничко салдо од
1.586.305,00 ден., и
по основ на користење на простор пред деловните простории за
вршење дејност: 2 субјекти – со вкупни побарувања од 81.760,00 ден.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е списокот на правни лица, ТП и СЗД
над кои е заклучена стечајна постапка или постапка на ликвидација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “ Службен гласник” на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-656/4
27.02.2015 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) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за одредување на вредноста на градежно
неизградено земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и за
одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски
општини
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Се прогласува Одлуката за одредување на вредноста на градежно
неизградено земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и за
одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски
општини, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 27.02.2015 година.

Бр.09-735/3
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
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...13/2013) и член 12 и 13 од Методологијата за процена на
пазарната вредност на недвижен имот (,,Службен весник на РМ’’ бр.
54/2012, 17/2013 21/2013 ), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на 27.02.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за
градот Ресен и селата во Општина Ресен и за одредување на
вредноста на земјоделското земјиште по катастарски општини

Член 1
Со оваа одлука се одредува вредноста на градежно – неизградено
земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и вредноста на
земјоделско земјиште по катастарски општини.
Член 2
Пресметката на вредноста на градежното неизградено земјиште во градот
Ресен во зависност од зоната ќе се изготвува согласно член 1 од
Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот
(,,Службен весник на РМ’’ бр. 54/2012, 17/2013 и 21/2013), по цена утврдена
од Советот на Општина Ресен.
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Член 3
Цената за метар квадратен градежно неизградено земјиште во Ресен према
зонирањето ќе се движи:

Во Ресен
Зона 1.
-Подзона
-Подзона
Зона 2.
Зона 3.

1.1
1.2

3.100,00 ден/м2
2.150,00 ден/м2
1.250,00 ден/м2
310,00 ден/м2

Вилски населби, туристички локалитети и сите приобални делови
надвор населени места :
Асамати, Претор, Крани, Д. Дупени, Отешево, Царина, Стење и Коњско –
цена 1.845,00 ден/м2.
Во селата и тоа:
- 1. група: Брајчино, Д. Дупени, Јанковец, Стење и Коњско – цена 930,00
ден/м2.
- 2. група: Царев Двор, Дрмени, Езерени, Долна Бела Црква, Горна Бела
Црква, Козјак, Подмочани, Грнчари, с.Асамати, с.Претор, Штрбово,
Сливница, Наколец, с.Крани, Арвати, Љубојно, Покрвеник, Волкодери,
Шурленци, Сопотско и Перово – цена 615,00 ден/м2.
- 3. група: Болно, Евла, Г. Дупени, Стипона, Лавци, Прељубје, Лескоец,
Курбиново, Рајца, Избиште, Златари, Кривени, Лева Река и Крушје – цена
310,00 ден/м2.
Член 4
Вредноста на земјоделското земјиште за катастарски општини на Ресен и
селата изразени во денари, по м2, ќе изнесува по таблицата за проценка на
земјоделско земјиште што е составен дел на оваа одлука.
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Член 5
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за
одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот
Ресен и селата во Општина Ресен и за одредување на вредноста на
земјоделкото земјиште по катастарски општини Бр.07-2487/3 од 27.08.2014
година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Ресен’’.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-656/5
27.02.2015
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) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за Ј8 – Други комунални услуги Ј80 – Чистење на речните
корита на подрачјето на Општина Ресен во 2015 година
Се прогласува Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за Ј8 – Други комунални услуги Ј80 – Чистење на речните
корита на подрачјето на Општина Ресен во 2015 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.02.2015 година.
Бр.09-735/4
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за
локална самоуправа ( ,, Службен весник на Република Македонија ,, бр.
5/02 ) и член 23 став (1) точка 17 од Статутот на Општина Ресен ( ,,
Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 7/10, 13/13 ), Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 27.02.2015 година, донесе
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на Програмата за
Ј8 – Други комунални услуги
Ј80 – Чистење на речните корита на подрачјето на
Општина Ресен во 2015 година
Во Програмата Ј8 – Други комунални услуги, Ј80 – Чистење на речните
корита на подрачјето на Општина Ресен во 2015 година ( ,, Службен гласник
на Општина Ресен ,, бр. 13/14 ), во глава II Aктивности во ставот 2 точките 3
и 5 се менуваат и гласат:
3. Чистење на речните корита
Чистењето на речните корита ќе опфаќа сечење и отстранување на
вегетацијата односно дрвената маса од речното корито, машински ископ на
речен нанос и комунален отпад со проширување и продлабочување на
речното корито, разастирање на материјали и формирање на насипи и
транспортирање на материјали, отпадна маса, до депонија.
- Период за спроведување на овие активности е месец Јули – Август 2015
година.
5. Активностите од точка 3 се однесуваат на речните корита на подрачјето
на Општина Ресен според следниот редослед:
 Притока – речиште на Голема Река во должина од 440м, од центар на
с. Јанковец до влевање во Голема Река. Количината на исчистениот
материјал, потребната механизација, потрената работна рака и
потребното време за извршување на овие работи се според Акционен
план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен
во 2015 година.


Речното корито на Голема Река – Делница 1 во должина од 1950м,
локациите на опфатот се: мост Јанковец до мост Живинарска фарма
во Ресен. Количината на исчистениот материјал, потребната
механизација, потрената работна рака и потребното време за
извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на
речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2015 година.



Речното корито на Голема Река – Делница 2 во должина од 3500м,
локациите на опфатот се: мост ЈП Македонски Шуми во Ресен до
мост с. Горна Бела Црква. Количината на исчистениот материјал,
потребната механизација, потрената работна рака и потребното
време за извршување на овие работи се според Акционен план за
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чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2015
година.


Речното корито на Голема Река – Делница 3 во должина од 3950м,
локациите на опфатот се: мост с. Горна Бела Црква до Подмочански
мост с. Езерани. Количината на исчистениот материјал, потребната
механизација, потрената работна рака и потребното време за
извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на
речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2015 година.



Речното корито на Источка Река – Дел 1 во должина од 4000м,
локациите на опфатот се: излез од с. Болно до мостот на крстопат с.
Евла – с. Болно. Количината на исчистениот материјал, потребната
механизација, потрената работна рака и потребното време за
извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на
речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2015 година.



Речното корито на Источка Река – Дел 2 во должина од 605м,
локациите на опфатот се: игралиште с. Царев Двор до старото
училиште во с. Царев Двор. Количината на исчистениот материјал,
потребната механизација, потрената работна рака и потребното
време за извршување на овие работи се според Акционен план за
чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2015
година.



Речното корито на Источка Река – Дел 3 во должина од 320м,
локациите на опфатот се: првиот мост во с. Царев Двор до вториот
мост во с. Царев Двор. Количината на исчистениот материјал,
потребната механизација, потрената работна рака и потребното
време за извршување на овие работи се според Акционен план за
чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2015
година.



Речнот корито на Источка Река – Дел 4 во должина од 2800м,
локациите на опфатот се: излезот од с. Царев Двор до манастир
Иванден. Количината на исчистениот материјал, потребната
механизација, потрената работна рака и потребното време за
извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на
речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2015 година.



Речното корито на Грнчарска Река – Дел во должина од 700м,
локациите на опфатот се: с. Грнчари до новите гробиштата во селото.
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Количината на исчистениот материјал, потребната механизација,
потрената работна рака и потребното време за извршување на овие
работи се според Акционен план за чистење на речните корита на
подрачјето на Општина Ресен во 2015 година.


Речното корито на Дрменска Река – Дел во должина од 800м,
локациите на опфатот се: од пред с. Дрмени до место викано Рамник.
Количината на исчистениот материјал, потребната механизација,
потрената работна рака и потребното време за извршување на овие
работи се според Акционен план за чистење на речните корита на
подрачјето на Општина Ресен во 2015 година.



Речното корито на Лева Река – Дел во должина од 2800м, локациите
на опфатот се: од над с. Лева Река до вливање на Реката во Река
Голема Река.
Количината на исчистениот материјал, потребната
механизација, потрената работна рака и потребното време за
извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на
речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2015 година.



Чистење на канали суводолици на подрачјето на Општина Ресен.

Во глава III Буџет ставот 1 се менува и гласи:
За реализација на горе наведените активности потребни се финансиски
средства во вкупен износ од 1.924.111,00 денари, кои ќе се обезбедат од
Владата на Република Македонија согласно доставениот Акционен план за
чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2015 година
и 120.000,00 денари кои ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен
за чистење на канали, суводолици
и каскадно уредување на речните
корита на подрачјето на Општина Ресен.
Реализација на Програмата ќе се одвива според приоритетот и
редоследот на наведените речни корита во член 1, а предвидените работи
околу чистењето на истите во сите делници ќе бидат завршени во
временските рокови определени во Акиониот план, доколку бидат
обезбедени потребните финансиски средства, планираната механизација
со планот и ако временските и хидролошките услови на терен дозволуваат
употреба на планираната механизација.
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување
во ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, .
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-656/6
27.02.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за одобрување на приоритетен проект со кој
ќе се аплицира по Проектот „Изведба на локални патишта
во с.Долно Дупени “
Се прогласува Одлуката за одобрување на приоритетен проект со кој
ќе се аплицира по Проектот „Изведба на локални патишта во с.Долно
Дупени “, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 27.02.2015 година.
Бр.09-735/5
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
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. 05/02) и член 23 став 1 точка 47 од Статутот
на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен бр. 7/10, 13/13
.) , а во врска со законот за задолжување на Република Македонија со заем
кај Европска Инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „
Водоснабдување и одведување на одпадни води “ .( „ Службен весник на
РМ “бр.83/10), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 27.02.
2015 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на приоритетен проект со кој ќе се аплицира по
Проектот
„Изведба на локални патишта во с.Долно Дупени “
Член 1
Со оваа одлука се одобрува инфраструктурниот проект за„ Изведба на
локални патишта во с.Долно Дупени “ како приоритетен проект .
Член 2
Со овој проект ќе се аплицира за користење на средства од Проектот „
Изведба на локални патишта во с.Долно Дупени “обезбедени со грант од
Светска Банка
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Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен да ги преземе сите
дејствија во врска
со аплицирањето за користење на средствата
обезбедени со грант од Светска Банка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на бјавувањето во „ Службен
гласник на Општина Ресен “
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-656/7
27.02.2015 година
Ресен

Председател
Методија Пашковски с.р.

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

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за одобрување на приоритетен проект
со кој ќе се аплицира по Проектот „Изведба на уличен систем за
осветлување с.Царев Двор“
Се прогласува Одлуката за одобрување на приоритетен проект со кој
ќе се аплицира по Проектот „Изведба на уличен систем за осветлување
с.Царев Двор“, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 27.02.2015 година.

Бр.09-735/6
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
м-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.
7/10, 13/13 .) , а во врска со законот за задолжување на Република
Македонија со заем кај Европска Инвестициона банка по Договорот за
заем по Проектот „ Водоснабдување и одведување на одпадни води “ . ( „
Службен весник на РМ “бр.83/10), Советот на Општина Ресен
на
седницата одржана на 27.02.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на приоритетен проект со кој ќе се аплицира по
Проектот „Изведба на уличен систем за осветлување с.Царев Двор“

Член 1
Со оваа одлука се одобрува инфраструктурниот проект за„ Изведба на
уличен систем за осветлување с.Царев Двор “ како приоритетен проект .
Член 2
Со овој проект ќе се аплицира за користење на средства од Проектот
„ Изведба на уличен систем за осветлување с.Царев Двор “обезбедени со
грант од Светска Банка
Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен да ги преземе сите
дејствија во врска
со аплицирањето за користење на средствата
обезбедени со грант од Светска Банка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на бјавувањето во „ Службен
гласник на Општина Ресен “
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-656/8
27.02.2015 година
Ресен

Председател
Методија Пашковски с.р.
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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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за одобрување на приоритетен проект
со кој ќе се аплицира по Проектот „Изведба на водоводна мрежа во
с.Сливница“
Се прогласува Одлуката за одобрување на приоритетен проект со кој
ќе се аплицира по Проектот „Изведба на водоводна мрежа во с.Сливница“,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
27.02.2015 година.

Бр.09-735/7
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
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. 05/02) и член 23 став 1 точка 47
од Статутот на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен бр.
7/10, 13/13 .) , а во врска со законот за задолжување на Република
Македонија со заем кај Европска Инвестициона банка по Договорот за
заем по Проектот „ Водоснабдување и одведување на одпадни води “ .( „
Службен весник на РМ “бр.83/10), Советот на Општина Ресен
на
седницата одржана на 27.02. 2015 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на приоритетен проект со кој ќе се аплицира по
Проектот
„Изведба на водоводна мрежа во с.Сливница“

Член 1
Со оваа одлука се одобрува инфраструктурниот проект за„ Изведба на
водоводна мрежа во с.Сливница “ како приоритетен проект .
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Член 2
Со овој проект ќе се аплицира за користење на средства од Проектот „
Изведба на водоводна мрежа во с.Сливница “обезбедени со грант од
Светска Банка

Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен да ги преземе сите
дејствија во врска
со аплицирањето за користење на средствата
обезбедени со грант од Светска Банка.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на бјавувањето во „ Службен
гласник на Општина Ресен “
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-656/9
27.02. 2015 година
Ресен

Председател
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) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за усвојување на иницијатива за
отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на Локална
Урбанистичко Планска Документација
Се прогласува Одлуката за усвојување на иницијатива за отпочнување
на постапка за пристапување кон донесување на Локална Урбанистичко
Планска Документација, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 27.02.2015 година.

Бр.09-735/8
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 10,17 и 26 ст 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (" Сл.весник на Р. М ."бр.51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12,55/13, 163/13, 42/14), 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 ), Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на 27.02. 2015 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на иницијатива за отпочнување на постапка за пристапување
кон донесување на Локална Урбанистичко Планска Документација
Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување и донесување на ЛУПД за фарма
за тов на јунци со придружни содржини на К.П. 215, 216/1, 217/1, 218,219 ,
220/1, 221,222, 223, 224, 225, 205 и дел од 214, КО Козјак- Општина Ресен
Плански опфат е дефиниран со следните граници :

север - оди по линија на КП.223,224,225,214 и 205 ,,Борис
Кидриќ ,,
- исток – оди по граница на КП. 205
- југ – се поклопува со границата на парцелата 205, потоа ја сечи
парцелата 214 и се движи по границите на на парцелите
221,220/1,219,218,217/1, и 215
- запад – оди по граница на КП. 215,216/1,217/1,218,219,220/1,222 и
223
Вкупна површина на плански опфат изнесува
П= 4,26 ха.
Член 2
Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства на
правното лице поднесувач на иницијативата (инвеститор) ,,Аксартис ʺ
Дооел увоз-извоз Скопје, со седиште на ул.,,Никола Русинскиʺ бр.15/ТЦ
Техника Карпош 3 – Скопје, со управител Огнен Амиџиќ.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-656/10
27.02.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Планската програма за изработка на
локална урбанистичка планска документација за фарма за тов на јунци со
придружни содржини на КП.215, 216/1, 217/1, 218, 219, 220/1, 221, 222, 223,
224, 225, 205 и дел од 214, КО Козјак, Општина Ресен
Се прогласува Планската програма за изработка на локална
урбанистичка планска документација за фарма за тов на јунци со
придружни содржини на КП.215, 216/1, 217/1, 218, 219, 220/1, 221, 222, 223,
224, 225, 205 и дел од 214, КО Козјак, Општина Ресен, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 27.02.2015 година.
Бр.09-735/9
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
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 Општина Ресен
на седницата одржана на 27.02.2015 година, откако ја разгледа Планската
програма за изработка на локална урбанистичка планска документација за
фарма за тов на јунци со придружни содржини на КП.215, 216/1, 217/1, 218,
219, 220/1, 221, 222, 223, 224, 225, 205 и дел од 214, КО Козјак, Општина
Ресен го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1.Се усвојува Планската програма за изработка на локална урбанистичка
планска документација за фарма за тов на јунци со придружни содржини на
КП.215, 216/1, 217/1, 218, 219, 220/1, 221, 222, 223, 224, 225, 205 и дел од
214, КО Козјак, Општина Ресен
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-656/11
27.02.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за давање на трајно користење на основни
средства на ЈКП ,, Пролетер „ – Ресен (канализационен систем за
населеното место Долна Бела Црква)
Се прогласува Одлуката за давање на трајно користење на основни
средства на ЈКП ,, Пролетер „ – Ресен (канализационен систем за
населеното место Долна Бела Црква), што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 27.02.2015 година.
Бр.09-735/10
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа ( ‟
Службен Весник на РМ Број - 5/02 „ ), во врска со член 6 став 2 од Законот
за Јавни претпријатија ( ‟ Службен Весник на РМ Број - 38/96, 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14 „) и член 23 став 1
точка 36 од Статусот на Општина Ресен ( ‟ Службен Гласник на Општина
Ресен Број - 7/10, 13/13 „ ) Советот на Општина Ресен на седница одржана
на 27.02.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За давање на трајно користење на основни средства на ЈКП ,, Пролетер „ –
Ресен (канализационен систем за населеното место Долна Бела Црква)

Член - 1
На ЈКП “ Пролетер „ – Ресен му се дава на трајно користење , без
надоместок, комплетен фекален канализационен систем на подрачјето на
населеното место Долна Бела Црква кој се состои од:
Ред
Бр.
1.

Предмет
Цевки ПЕ, Ф= 250мм, esen, esen 8

Количина
1325,00м
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2.

3.

Цевки ПЕ, Ф= 200мм
Канализациони
шахти
со
готови
префабрикувани елементи
- со просечна длабочина до 1,5м
Ф=1000
- со просечна длабочина до 2,0м
Ф=1000
- со просечна длабочина до 2,5м
Ф=1000
- со просечна длабочина до 3,0м
Ф=1000
- со просечна длабочина до 3,5м
- со просечна длабочина до 4,0м
- железно лиени капаци – тежок
тип
Ливено железни фазонски парчиња
- SP F80 L = 700
- SP F80 L = 500
- SP F80 L = 200
- OZ F80
- OP F80/80
- LP4 F80
- RP F80/150
- RP F150/250
- E-KS F250

875,00м

21
10
5
4
4
2
47
11
2
1
2
1
5
1
1
1

Комплетно опремена пумпна станица
(армирано бетонска
конструкција) во која има инсталирано две пумпи за инспумпување и ормар
со комплетно шемирана електричнма инсталација.

Член - 2
Предавањето на фекалниот канализациониот систем на ЈКП
“Пролетер„ – Ресен за населеното место Долна Бела Црква се врши на
основа на доставеното барање - согласност од ЈКП “Пролетер„ за
превземање на конкретниот фекален канализационен систем под Број - 03355/2 од 27.06.2013 година.

Член - 3
ЈКП “Пролетер„ има обврска да управува и да го одржува фекалниот
канализационен систем кој му се предава, а за наплатата да постапува
соглано донесените законски прописи и одлуки на Советот на Општина
Ресен.
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Член - 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен
гласник„ на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-656/12
27.02.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

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

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на бесправниот објект Караула Маркова
Нога во КО Долно Дупени, во соодветна урбанистичко планската
документација
Се прогласува Одлуката за
може да се изврши вклопување
Нога во КО Долно Дупени,
документација, што Советот на
одржана на 27.02.2015 година.

Бр.09-735/11
03.03.2015 год.
Ресен

утврдување на бесправен објект за кој
на бесправниот објект Караула Маркова
во соодветна урбанистичко планската
Општина Ресен ја донесе на седницата

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ Бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен („Сл.Гласник на Општина Ресен“ бр. 07/10, 13/13) и член
1 став 2 од правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр.155/12)
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 27.02.2015
година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши вклопување
на бесправниот објект Караула Маркова Нога во КО Долно Дупени, во
соодветна урбанистичко планската документација

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект, од страна на Министерство за внатрешни работи на
Република Македонија, а кое се однесува на објектот - Караула Маркова
Нога, кој лежи на К.П. бр.1973 во КО Долно Дупени, Советот на Општина
Ресен констатира дека ќе се донесе соодветен урбанистички план во кој ќе
биде вклопен бесправно изградениот објект согласно одредбите од член 1
став 2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко
планска документација (,,Сл. Весник на РМ“ бр.155/12).
Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член ќе се изработи
и донесе соодветен урбанистички план.

Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-656/13
27.02.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за
пристапување кон донесување на измена и дополна на ГУП за град Ресен
Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон донесување на измена и дополна на ГУП за град Ресен, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.02.2015 година.
Бр.09-735/12
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 10,17 и 26 ст 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (" Сл.весник на Р. М ."бр.51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12,55/13, 163/13, 42/14), 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 ), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на 27.02.2015 година донесе

ОДЛУКА
За отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на измена и
дополна на ГУП за град Ресен

Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување
дополнување на ГУП за град Ресен

и донесување на Измена и

Модул 1:
Плански опфат е дефиниран со следните граници :
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-

север - дел од ул. ,, Јосиф Јосифовски ,, до спојот со

ул.
-

,, Борис Кидриќ ,,
исток - дел од ул. ,, Јосиф Јосифовски ,, и дел од ул. ,, 11 - ти
Октомври,,
југ - дел од ул. ,, 29 - ти Ноември ,, од спојот со ул. ,, 11 - ти
Октомври ,, и до спојот со ул. ,, Борис Кидриќ ,,
запад - од спојот на ул. ,, 29 - ти Ноември ,, со ул. ,, Борис Кидриќ
,, до спојот на ул. ,, Борис Кидриќ ,, со ул. ,, Јосиф Јосифовски ,,

Вкупна површина на плански опфат изнесува

П= 14.60 ха.

Модул 2:
Плански опфат е дефиниран со следните граници :
север ул. ,, Наум Веслиевски ,, до
Голема Река) ;
- исток - граница на ГУП(Голема Река) до спој
Ноември ,, ул. ,, Наум Веслиевски ,, ;
-југ - дел од ул. ,, 29 - ти Ноември ,, од спојот со
(Голема Река) ;
- запад - дел од ул. ,, Јосиф Јосифовски ,, и дел
Октомври,,

Вкупна површина на плански опфат изнесува

граница на ГУП
со ул. ,, 29 - ти
граница на ГУП
од ул. ,, 11 - ти

П= 36,46 ха.

Член 2

Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства на
Општина Ресен.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-656/14
27.02.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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15.
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализација на Програмата за
изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во
Општина Ресен во 2014 година
Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализација на Програмата за
изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во
Општина Ресен во 2014 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 27.02.2015 година.

Бр.09-735/13
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен, бр.7/2010, 13/13 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 27.02.2015 година, откако го разгледа Извештајот за
реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен во 2014 година го
донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во
Општина Ресен во 2014 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-656/15
27.02.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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14.
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за општински линиски превоз на патници во
Општина Ресен
Се прогласува Одлуката за општински линиски превоз на патници во
Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 27.02.2015 година.

Бр.09-735/14
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11,
52/12, 23/13, 120/13,163/13,187/13, 42/14, 112/14, 166/14) , член 36 од
Законот за локална самоуправа(„Сл. Весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23
став1 точка 21 од Статутот на Општина Ресен (Сл. Гласник на Општина
Ресен бр. 7/10, 13/13), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
27.02.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за општински линиски превоз на патници во Општина Ресен

I.

Општи одредби

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува општинскиот линиски превоз на патници,
како комунална дејност од јавен интерес на граѓаните на Општина Ресен.

24

3 Март 2015 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.3

Член 2
Општина Ресен го уредува општинскиот линиски превоз на патници,
при што особено утврдува:
- единствена мрежа на линии,
- единствен возен ред, начин на негово истакнување, одржување и
менување,
- начин на организирање на контролата на сообрачајот на автобусите
и линиите, како и евиденција за тоа,
- тарифен систем и систем на наплатата
- локација на автобуските постојки и постапка за нивна измена
- изградба, обележување, опремување, одржување и користење на
автобуските постојки
- одредување на релација и место за превоз со комби, возила со
најмалку девет седишта(8+1)
- критериуми за начинот и постапката за издавање на дозвола за
вршење општински линиски превоз и распределување на линиите на
превозниците во оштинскиот линиски превоз.

Член 3
Општинскиот линиски превоз на патници може да го вршат
превозници кои ќе добијат лиценца за вршење на таков вид на превоз

Член 4
Општинскиот линиски превоз на патници се врши врз основа на
дозвбола за определена линија што ја издава Градоначалникот на Општина
Ресен и регистриран возен ред за определена линија.
Превозникот кој има лиценца за вршење на општински линиски
превоз на патници може да отпочне со вршење на превоз после
добивањето на дозвола и ќе регистрира возен ред за одредена линија кај
Градоначалникот на Општина Ресен.
Дозволата и возниот ред се издаваат со рок на важење од 5(пет)
години.
За издадената дозвола за вршење на општински линиски превоз ,
превозникот ќе плаќа надомесаток.

Член 5
Општинскиот линиски превоз на патници се врши со автобуси кои ги
исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови , пропишани за
возила за вршење на овој вид на превоз на патници.
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Општинскиот линиски превоз на патници може да се врши и со
минибуси и комби возила со најмалку девет седишта(8+1) кои ги
исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови на оние линии кои
ќе ги утврди Советот на Општина Ресен.

II.

Единствена мрежа на автобуски линии

Член 6
Линијата е одредена релација и правец на возење од почетната до
крајната станица или постојка на која се превезуваат патници во линискиот
превоз, а согласно утврден, регистриран и објавен возен ред и цена на
превозот.

Член 7
Превозот на патници во општинскиот линиски превоз на патници во
Општина Ресен се врши на следната постојна мрежа на линии

Реден број
1
преку

Назив на линијата
Ресен- Стење- Ресен
Царев Двор, Дрмени, перово, Прељубје,
Покрвеник, Волкодери, Шурленци, Сирхан,
Отешево , Царина

2
преку

Ресен- Долно Дупени- Брајчино- Ресен
Царев Двор, Горна Бела Црква, Козјак,
Долна Бела Црква, Подмочани, Грнчари,
Рајца,
Асамати,
Курбиново,
Претор,
Сливница, Крани, Штрбово, Наколец,
Љубојно

3
преку

Ресен- Крушје - Ресен
Јанковец, Избиште, Лева Река

4

Ресен- Сопотско – Ресен
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5

Ресен – Евла - Болно – Ресен

6

Ресен – Езерани - Ресен

Член 8
Мрежата на линии ја утврдува Советот на Општина Ресен, по
предлог на Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски
развој и прекугранична соработка, како и отварање на нови, продолжување,
скратување и укинување на постојните автобуски линии.

Член 9
Линијата во општинскиот превоз на патници има свој број и назив,
како што е утврдено во член 7 од оваа Одлука. Називот на линијата се
означува со почетната станица и името на крајната станица. Бројот и
називот на линијата се поставува на возилото и на постојката.

Член 10
Бројот и називот на линијата во моторните возила за вршење
општински линиски превоз се поставува од внатрешната страна на
предното ветробранско стакло на десната бочна страна во просторот
направен за истакнување. Истиот е испишан на бела основа со црни
печатни букви на македонски јазик со кирилско писмо и арапски бројки.

Член 11
Моторните возила со кои се врши општински линиски превоз на
патници во внатрешноста на возилото треба да имаат натписи и ознаки за
информирање на патниците и тоа:
- број на регистрирани места за седење и стоење.
- натпис и ознака „Забрането пушење“
- натпис со содржина првенствено наменети за инвалиди, мајки со
мали деца и стари лица
- натпис со приказ на почетната, крајната и попатните постојки на
линијата.
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III.

Единствен возен ред, начин на негово истакнување, одржување и
менување

Член 12
Возниот ред претставува документ со кој се утврдува линијната,
видот на превозот, релациите на кои се врши превозот, редоследот на
станиците и постојките, нивната одалеченост од почетната станица и
постојка, времето на пристигнување, застанување и заминување на секоја
автобуска станица или постојка, период во кој превозникот го врши
превозот на линијата и времето на важење.
Член 13
Единствениот возен ред на мрежата на линии од член7 на оваса
Одлука го утврдува и регтистрира надлежниот орган на Општина Ресен.
Регистрираниот
возен ред од став 1 на овој член, заради
реализација се доставува до секој превозник. Возниот ред се истакнува во
возилото и на почетокот – крајните постојки
Член 14
Во периодот од 15 јуни до 31 август заради задоволување на
потребите на граѓаните на Општина Ресен и туристите може да реализира
сезонски линиски превоз на следната мрежа на сезонски линии:
Реден број
1
2
3

Назив на линијата
Ресен- Т.Н. Отешево - Ресен
Ресен- Т.Н. Претор - Ресен
Ресен- Т.Н. Крани - Ресен

Член 15
Превозникот е должен линиите да ги одржува согласно со
регистрираниот возен ред.
При реализација на возниот ред на секоја линија превозникот е
должен да застанува само на постојките утврди на оваа Одлука.
Доколку превозникот го врши спротивно на став 2 на овој член
надлежниот орган ќе му ја одземе дозволата за вршење на превоз и
регистрираниот возен ред.
Член 16
Превозникот е должен за привремено запирање на линијата веднаш
да го извести надлежниот општински орган кој е должен веднаш да го
извести населението за привремено запирање на превозот на патници.

28

3 Март 2015 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.3

Член 17
При вршењето на општинскиот превоз на патници, превозникот е
должен во моторните возила со кои го врши превозот да има лиценца,
дозвола за вршење на превоз, регистрирсниот возен ред кои треба да
бидат во оргинал.

IV.

Тарифен систем и ситем за наплата

Член 18
Тарифниот систем претставува основа за утврдување на цената на
превозот на патници на линиите.
Во јавниот превоз се утврдува единствен тарифен систем.

Член 19
Превозните услуги се наплатуваат преку претходно купен билет во
самото возило или надвор од возилото.
Критериумите за начинот и постапката за издавање и одземање на
дозволата за вршење општински линиски преввоз и распределување на
линиите на превозниците во општинскиот линиски превоз.
Член 20
Лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници во
Општина Ресен издава Градоначалникот на Општина Ресен.

Член 21
За добивање на лиценца превозникот треба да ги исполнува
следните услови:
1. Да е впишан во Централен регистар и да има регистрирано
претежна дејност – вршење на превоз на патници во патниот
сообраќај.
2. Да е сопственик на едно или повеќе регистрирани возила за
одделни видови на превоз или да има Договор за лизинг, што ги
исполнува посебните технички – експлоатациски услови
пропишани за возило за вршење на оделни видови на превоз во
внатрешниот патен сообраќај, при што за општински линиски
превоз да е сопственик на две или повеќе регистрирани возила
или да има договор за лизинг на возила со најмногу 16+1 седишта.
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3. Да има вработено во редовен работен однос возачи во зависност
од бројот на моторните возила, врвен возач по возило што ги
исполнуваат условите пропишани со прописите за безбедност во
сообрааќајот на патиштата.
4. Управителот или овластеното лице одговорно за превозот да има
сертификат за преофесионална компетенстност.
5. Да не е во сила правосилна судска пресуда за кривично дело
против имотот , стопанството или безбедност во јавниот
сообраќај.
6. Да има во сопственост капацитет за паркирање и одржување на
возила со кои се врши превозот или место за задржување на
возилата во време кога не се користат одобрени од надлежен
орган за таа намена.

Член 22
Надлежниот орган на Општина Ресен што ја издава лиценцата за
вршење општински превоз на патници може да му ја оддземе на
превозникот истата ако утврди дека:
1. Превозникот повеќе не исполнува некој од условите од
претходниот член за добивање на лиценца
2. Врши превоз спротивно на издадената лиценца
3. Ако превозникот престане да врши дејност во патниот сообраќај

Член 23
Изборот на превозник за добивање на дозвола се врши по пат на
јавен повик на кој можат да учествуваат сите правни лица кои имаат
претходно добиена лиценца за вршење општински линиски превоз.
Изборот на превозникот и издавањето на дозволата и
регистрираниот возен ред го врши комисија формирана од страна на
Градоначалникот на Општина Ресен согласно понудените од јавниот повик.
Понудата за добивање на дозвола за превоз и регистрирање на
возниот ред треба да содржи:
- полн назив, седиште и адреса на превозникот
- матичен број и адреса на превозникот
- број на линијата за која се однесува понудата
- превозникот пополнува задолжителни информации
За исполнување на условите за добивање на превозот согласно
законските прописи
- како деказ дека се исполнети законските прописи од Законот за
превоз на патници, превозникот внесува податоци за сите
лиценцирани возила со кои располага регистрирани на име на
фирма или за кои има договор за лизинг, број на регистрација,
марка и тип на возилото, број на шасија, број на мотор, број на
седиште, датум на важнот на регистрација, потврда за
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исполнување техничко експлотациони услови, податоци за
возачите кои се во редовен работен однос, податоци за платенио
придонеси, висина на чинење на возниот ред за бараната линија
како во еден правец така и за месечен возен билтен.

Член 24
Врз основа на добиените резултати од обработените понуди,
комисијата до Градоначалникот на Општина Ресен доставува предлог листа
на одобрени односно одбиени брарања за одобрување.
Врз основа на одобрените листи се изготуваат решенија, а примерок
му се доставува на превозникот.

Член 25
Доколу превозникот што добил дозвола за одредена линија не се
придржува на регистрираниот возен ред, редовно не ја одржува линијата,
качува и слегува патници надвор од постојките, согласно регистрираниот
возен ред, на истиот му се одзема дозволата за вршење превоз со Решение
на Градоначалникот на Општина Ресен.
Превозникот има право на жалба на издаденото Решение до
Министерство за транспорт и врски во рок од 8 дена. Жалбата не го одлага
извршувањето на решението на Градоначалникот.

Член 26
Изградбата, обележувањето, опремувањето, начинот на користење
на постојните како и редовно одржување на просторот и опремата го врши
Општина Ресен

-

Член 27
Автобуските постојки треба да имаат:
настрешници за заштита на патниците од атмосферски влијанија
број и назив на линиите што доаѓаат, поаѓаат и поминуваат на
постојката
шематски приказ на линии

Член 28
Надлежниот општински орган на Општина ресен може да го
определува со посебен акт, видот на материјалот на опремата и другите
содржини на постојките

Член 29
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Опремата на автобуските постојки може да се користи како реклама,
пропаганда и други известувања под услови и во согласност со надлежните
општински органи на Општина Ресен

Член 30
Превозниците учествуваат во покривањето на трошоците за
изработка, одржување на објектите на урбаната опрема, со процент со кој
учествуваат во реализација на едиснтевниот возен ред на мрежата на
линиите.
V.

Наздор

Член 31
Надзор над законитоста на работата на превозниците што вршат
општински линиски превоз на патници врши надлежниот општински орган
на Општина Ресен
Член 32
Инспекциски надзор на примената на одредбите од оваа Одлука и од
Законот за превоз во патниот сообраќај врши општинскиот инспектор за
патен сообраќај
Член 33
Превозниците во јавниот превоз на патници во Општина Ресен се
должни на Инспекторот за патен сообраќај да им овозможат вршење на
надзор , да им даваат потребни известувања и да им ја достават на увид
потребната документација.
Член 34
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во
Службен гласник на Општина Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-656/16
27.02.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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15.
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за изведување на
еднодневна екскурзија во трето одделение во ОУ ,,Мите Богоевски’’ Ресен
во учебната 2014/2015 година
Се прогласува Заклучокот по Програмата за изведување на еднодневна
екскурзија во трето одделение во ОУ ,,Мите Богоевски’’ Ресен во учебната
2014/2015 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 27.02.2015 година.
Бр.09-735/15
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен, бр.7/2010, 13/13 ) Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на 27.02.2015 година, откако ја разгледа Програмата за
изведување на еднодневна екскурзија во трето одделение во ОУ ,,Мите
Богоевски’’ Ресен во учебната 2014/2015 година го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за изведување на еднодневна екскурзија во
трето одделение во ОУ ,,Мите Богоевски’’ Ресен во учебната
2014/2015 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-656/17
27.02.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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16.
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за изведување на
дводневна екскурзија во шесто одделение во ОУ ,,Мите Богоевски’’ Ресен
во учебната 2014/2015 година
Се прогласува Заклучокот по Програмата за изведување на дводневна
екскурзија во шесто одделение во ОУ ,,Мите Богоевски’’ Ресен во учебната
2014/2015 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 27.02.2015 година.
Бр.09-735/16
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на Општина Ресен, бр.7/2010, 13/13 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 27.02.2015 година, откако ја разгледа Програмата за
изведување на дводневна екскурзија во шесто одделение во ОУ ,,Мите
Богоевски’’ Ресен во учебната 2014/2015 година го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за изведување на дводневна екскурзија во
шесто одделение во ОУ ,,Мите Богоевски’’ Ресен во учебната
2014/2015 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-656/18
27.02.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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17.
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за изведување на тридневна
екскурзија во деветто одделение во ОУ ,,Мите Богоевски’’ Ресен во
учебната 2014/2015 година
Се прогласува Заклучокот по Програмата за изведување на тридневна
екскурзија во деветто одделение во ОУ ,,Мите Богоевски’’ Ресен во
учебната 2014/2015 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 27.02.2015 година.
Бр.09-735/17
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на Општина Ресен, бр.7/2010, 13/13 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 27.02.2015 година, откако ја разгледа Програмата за
изведување на тридневна екскурзија во деветто одделение во ОУ ,,Мите
Богоевски’’ Ресен во учебната 2014/2015 година го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за изведување на тридневна екскурзија во
деветто одделение во ОУ ,,Мите Богоевски’’ Ресен во учебната
2014/2015 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-656/19
27.02.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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18.
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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за давање согласност на Правилникот за
измена и дополнување на Правилникот за организација и систематизација
на работата во ЈОУДГ,, 11-ти Септември ,, Ресен
Се прогласува Одлуката за давање согласност на Правилникот за
измена и дополнување на Правилникот за организација и систематизација
на работата во ЈОУДГ,, 11-ти Септември ,, Ресен, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.02.2015 година.
Бр.09-735/18
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општината Ресен
(,,Службен гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010, 13/13) а во врска со член
116 од Законот за заштита на децата ( „Службен весник на РМ “ бр.23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15) Советот на Општината Ресен на седницата
одржана на 27.02.2015 година донесе

ОДЛУКА
За давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на
Правилникот за организација и систематизација на работата во
ЈОУДГ,, 11-ти Септември ,, Ресен
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за измена и
дополнување на Правилникот за организација и систематизација на
работата во ЈОУДГ,, 11-ти Септември ,, Ресен, донесен од страна на
Управниот одбор на ЈОУДГ,, 11-тиСептември ,,- Ресен, бр.02-24 од
10.02.2015 година.
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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.08-656/20
27.02.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

19.
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

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај по завршната
сметка на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ Ресен за 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот извештај по завршната
сметка на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ Ресен за 2014 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 27.02.2015 година.

Бр.09-735/19
03.03.2015 год.
Ресен

Градоначалник
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, 13/13 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 27.02.2015 година, откако го разгледа Финансискиот
извештај по завршната сметка на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ Ресен за 2014
година го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај по завршната сметка на ЈОУДГ
,,11-ти Септември’’ Ресен за 2014 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-656/21
27.02.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

20.
ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА

Во „Службениот гласник на Општина Ресен“ од 02.02.2015 година,
направена е техничка грешка во нумерирањето на Службениот гласник,
така што на насловната страница на гласникот како и низ целиот текст,
наместо „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.15, треба да стои „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
бр.1

21.
ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА

Во „Службениот гласник на Општина Ресен“ од 11.02.2015 година,
направена е техничка грешка во нумерирањето на Службениот гласник,
така што на насловната страница на гласникот како и низ целиот текст,
наместо „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.16, треба да стои „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“
бр.2
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