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1. 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Одлуката за утврдување на Нацртот за изменување и 

дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен – Зона 1. 

 

Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацртот за изменување и 
дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен – Зона 1, што 
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година. 
 

Бр. 08- 4/1                Градоначалник                      
04.01.2010 год.                   на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
   
 
                     

Врз основа на член 24 став2 , а во врска со член 22 став 1 и член 26 
став 5 алинеја 1, од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
("Службен весник на РМ"бр.51/05,24/08 и 91/09) и член 21 став 1 точка 7 од 
Статутот на Општина Ресен ("Службен гласник на Општина 
Ресен"6р.04/02),Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 
ден  29.12.2009 година,донесе 

            О Д Л У К А  

за утврдување на Нацртот за изменување и дополнување на 
Генералниот урбанистички план ва град Ресен – Зона 1 

               

            Член 1 

Се утврдува Нацртот за изменување и дополнување на Генералниот 

урбанистички план на град Ресен – Зона 1. 
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              Член 2 

По Нацртот за изменување и дополнување на Генералниот урбанистички 
план за град Ресен- Зона 1, ќе се спроведе јавна презентација и јавна анкета. 

Јавната презентација и јавната анкета ќе ја спроведе 
Градоначалникот на Општина Ресен. 

Нацртот на Генералниот урбанистички план на град Ресен ќе биде изложен 
на јавно место во просториите на Општина Ресен – Зона 1. 

Бремето и местото на одржување на јавната презентација и јавната анкета 
ќе биде објавено во две јавни гласила. 

                Член 3 

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

                   СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр.07-3524/3            Претседател, 
29.12.2009 год.       Мемед Мурати с.р. 
Ресен 
 

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 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Програмата за изградба и одржување на 

паркинг простор во општина Ресен. 

 
Се прогласува Заклучокот по Програмата за изградба и одржување на 

паркинг простор во општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на 29.12.2009 година. 

 
 

Бр. 08- 4/2               Градоначалник                      
04.01.2010 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако ја  разгледа 
Програмата за изградба и одржување на паркинг простор во општина Ресен, го 
донесе следниот: 

  

З А К Л У Ч О К 

  1. Се усвојува Програмата за изградба и одржување на паркинг простор во 
општина Ресен. 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 

 

Бр. 07-3524 /4                                     Претседател, 
29.12.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 

 

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 38 од Статутот на општината 

Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Програмата за работа на Советот на Општина 

Ресен за 2010 година. 

 
  

Се прогласува Заклучокот по Програмата за работа на Советот на Општина 
Ресен за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата 
одржана на 29.12.2009 година. 
 

 

Бр. 08- 4/3                Градоначалник                      
04.01.2010 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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P R O G R A M A 

za rabota na  Sovetot na Op{tina  Resen 
za 2010 godina 

      
 Pravoto na lokalna samouprava dadeno vo Ustavot na Republika Makedonija, 
na gra|anite mu  garantira tie da odlu~uvaat za pra{awa od lokalno zna~ewe vo 
oblasta na urbanizmot, za{titata na `ivotnata sredina, lokalniot ekonomski 
razvoj, komunalnite dejnosti, kulturata, sportot i rekreacijata, socijalnata 
za{tita i za{titata na decata, obrazovanieto, zdrastvenata za{tita, za{tita i 
spasuvawe na lu|e i dobra i protivpo`arnata za{tita. Ova pravo gra|anite go 
ostvaruvaat na neposreden i posreden na~in, odnosno preku formite na 
naeposredno odlu~uvawe na gra|anite i preku Sovetot i Gradona~alnikot na 
op{tinata kako izbrani organi na op{tinata. 
 So Zakonot za lokalna samnouprava, kako sistemski zakon, opredelena e 
listata na nadle`nosti na edinicite na lokalnata samouprava, a voedno so nego se 
sozdade mo`nost so posebni zakoni da se opredeli, odnosno prenese nadle`nosta na 
op{tinata vo tie oblasti. 
 So donesuvaweto na posebnite zakoni fakti~ki otpo~na procesot na 
decentralizacijata, so што op{tinite i Gradot Skoipje otpo~naa da gi izvr{uvaat 
nadle`nostite koi mu se preneseni. 
 Sovetot, kako eden od organite na op{tinata, za izvr{uvawe na rabotite od 
negova nalde`nost donesuva Programa za rabota. Programata e ednogodi{en 
planski akt i istata ima za cel da gi programira aktivnostite, odnosno 
programirajki gi da mu dade mo`nost na nadle`nite subjekti  predlagaweto na 
aktite  navreme da go napravat i da gi dadat vo procedura za donesuvawe propi{ana 
so Delovnikot na Sovetot. 
 Programata opfa}a temi koi proizleguvaat od nadle`nosta na op{tinata, a 

vo tie ramki vo nadle`nost na Sovetot, pri toa vodejki smetka temite da bidat vo 

funkcija za zadovoluvawe na interesite na gra|anite od podra~jeto na op{tinata. 

 Programata dava orientacioni ramki za rabotata na Sovetot, istata e 

otvorena i mo`e da se nadopolnuva so pra{awa koi se od neposreden interes za 

gra|anite od lokalno  zna~ewe. 

 Programata e taka postavena, odnosno obrabotkata na materijalite e 

grupirana vo tromese~ija kako bi mo`ele pretsedatelot, sovetnici i 

Gradona~alnikot da opredeluvaat temi koi po svojata aktuelnost treba da bidat 

staveni na dneven red na sednica na Sovet vo najobjektiven rok. 

 Vo tekot na 2007 godina Sovetot na Op{tina Resen svojata rabota }e ja 

naso~i na slednite materijali: 
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ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ-МАРТ 

 

1.Godi{na smetka za Buxetot na op{tinata za 2009 godina. 
                                  Predlaga~:   Gradona~alnik  
     Izrabotuva: Sektor za finasirawe, buxet i 
      administrirawe na danoci 

 

2. Godi{en izve{taj na Buxetot na op{tina Resen za 2009godina. 
    Predlaga~:   Gradona~alnik  
    Izrabotuva: Sektor za finasirawe, buxet i 
      administrirawe  na danoci   

 

3.Buxetski kalendar za 2010 godina. 
                                                 Predlaga~: Gradona~alnik  
     Izrabotuva:   Sektor za finasirawe, buxet i 
         administrirawe na danoci 
 
4. Godi{na smetka na JKP „Proleter” Resen za 2009 godina. 
    Predlaga~:   UO na JKP ,,Proleter,, 

Izrabotuva: Slu`ba za smetkovodstvona JKP ,,Proleter 
 

5. Izve{taj  za realizirawe na finansiskiot plan na OSU Car Samoil Resen za 
2009 godina. 
    Predlaga~:   UO na OSU ,,Car Samoil,,Resen 
    Izrabotuva: Slu`ba za smetkovodstvo 
 
6. Izve{taj za realizirawe na finansiskiot plan na OU ,,Goce Del~ev,, Resen za 
2009 godina. 
    Predlaga~:   UO na OU ,,Goce Del~ev,, Resen 
    Izrabotuva: Slu`ba za smetkovodstvo 
 

7. Izve{taj za realizirawe na finansiskiot plan na OU ,,Mite Bogoevski,, Resen 
za 2009 godina. 
    Predlaga~:  UO na OU Mite BogoevskiResen 
    Izrabotuva: Slu`ba za smetkovodstvo 

 

8. Izve{taj za realizirawe na finansiskiot plan na OU ,,Bra}a Miladinovci,, 
Carev  Dvor za 2009 godina. 
 

Predlaga~:   UO na ,,Bra}a Miladinovci,, Carev      Dvor 
    Izrabotuva: Slu`ba za smetkovodstvo 
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9. Izve{taj za realizirawe na finansiskiot plan na OU ,,Slavejko Arsov,, 
Podmo~ani za 2009 godina. 

Predlaga~: UO na  OU ,,Slavejko Arsov,, Podmo~ani. 
    Izrabotuva: Slu`ba za smetkovodstvo 
 

10. Izve{taj za realizirawe na finansiskiot plan na OU ,,Dimitar Vlahov,, 
Qubojno za 2009 godina.  

 Predlaga~: UO na  OU ,,Dimitar Vlahov,, Qubojno. 
     Izrabotuva: Slu`ba za smetkovodstvo 
 
 11. Izve{taj za rabotata na JKP Proleter” za 2009 godina 
               Predlaga~:   UO na JKP ,,Proleter,, 
               Izrabotuva: Direktor na JKP ,,Proleter,, 
 
12. Programa za rabotata na JKP „Proleter” za 2010 godina. 
              Predlaga~: UO na JKP ,,Proleter,, 
              Izrabotuva: Direktor na JKP ,,Proleter,, 
 
13. Izve{taj za realizacija na Progrmata za odr`uvawe na komunalnata higiena za 
2009 godina 
              Predlaga~: UO na JKP ,,Proleter,, 
              Izrabotuva: Direktor na JKP ,,Proleter,, 
 
14. Izve{taj za realizacija na Programata za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe 
i za{tita na lokalnite pati{ta i ulici vo op{tinata Resen za 2009 godina 

 

                    Predlaga~: Gradona~alnik  
         Izrabotuva: Sektor za komunalni raboti, urbanizam 
           i za{tita na `ivotna sredina 
    
15. Izve{taj za realizacija na Programata za ureduvawe i odr`uvawe na gradski 
grobi{ta za 2009 godina. 
     Predlaga~: UO na JKP ,,Proleter,, 
     Izrabotuva: Direktor na JKP ,,Proleter 

    

16.Izve{taj za sostojbata so urbanisti~kite planovi na Op{tina Resen.  
   Predlaga~: Gradona~alnik  
   Izrabotuva: Sektor za komunalni raboti, urbanizam 
     i za{tita na `ivotna sredina 
 

17.  Izve{taj za ostvaruvawe na Programata za proslavi i manifestacii za 2009 
godina. 
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    Predlaga~: Gradona~alnik  
    Izrabotuva: Sektor pravni, javni, razvojni i 
               op{ti raboti 
 

18. Akciona Programa za za{tita i spasuvawe na op{tinata Resen 
      Predlaga~: Gradona~alnik  
      Izrabotuva: Sektor pravni, javni, razvojni i 
               op{ti raboti 

 

19.Plan za za{tita i spasuvawe od prirodni nepogodi, epidemii i drugi nesre}i. 
       Predlaga~: Gradona~alnik  
       Izrabotuva: Sektor pravni, javni, razvojni i 
                   op{ti raboti 
 
20. Plan za za{tita i spasuvawe od po`ari na podra~jeto na op{tinata Resen 
      Predlaga~: Gradona~alnik  
      Izrabotuva: Sektor pravni, javni, razvojni i 
                  op{ti raboti 
 

 

VTORO TROMESE^IE 

 

21. Kvartalen Izve{taj za realizirawe na buxetot na Op{tina Resen. 
    Predlaga~: Gradona~alnik     
             Izrabotuva: Sektor za finansirawe, buxet i 
      naplata na danoci 

 

22. Izve{taj  za realizacija na Programata za vodosnabduvawe so voda za piewe na 
podra~jeto na op{tinata za 2009 godina. 
             Predlaga~: Gradona~alnik  

Izrabotuva: Sektor za komunalni raboti,                                           
urbanizam  i za{tita na `ivotna sredina 

 
23.  Izve{taj za realizacija na Programata za komunalno ureduvawe i ureduvawe na 
grade`no zemji{te za 2009 godina 
           Predlaga~: Gradona~alnik  
           Izrabotuva: Sektor za komunalni raboti, urbanizam 
             i za{tita na `ivotna sredina 
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24. Izve{taj za realizacija na Programata za uli~no osvetluvawe na podra~jeto na 
op{tinata  za 2009 godina. 
          Predlaga~: Gradona~alnik  
          Izrabotuva: Sektor za komunalni raboti, urbanizam 
        i za{tita na `ivotna sredina 

 

25. Informacija za sostojbata so kulturnoto i prirodnoto nasledstvo na 
podra~jeto na op{tinata. 
          Predlaga~: Gradona~alnik  
          Izrabotuva: Sektor pravni, javni, razvojni i 
                     op{ti raboti 

 

26. Predlog-Programa za spomen obele`ja na podra~jeto na op{tinata Resen. 
             Predlaga~: Gradona~alnik  
             Izrabotuva: Sektor pravni, javni, razvojni i 
               op{ti raboti 

  

27. Informacija za sostojbata vo sportot i fizi~kata kultura vo op{tinata Resen. 
             Predlaga~: Gradona~alnik  
            Izrabotuva: Sektor pravni, javni, razvojni i 
                        op{ti raboti 
 
 

   TRETO TROMESE^IE 

28. Kvartalen Izve{taj za realizirawe na buxetot na op{tinata. 
Predlaga~: Gradona~alnik  

    Izrabotuva: Sektor za finansirawe, buxet i 
      naplata na danoci 
 
29. Izve{taj za realizacija na Programata za vertikalna i horizontalna 
signalizacija za 2009 godina 
              Predlaga~: Gradona~alnik  
            Izrabotuva: Sektor za komunalni raboti, urbanizam 
        i za{tita na `ivotna sredina 
 
30. Informacija za sostojbata so socijalnata za{tita na decata,  licata so telesna 
popre~enost, deca bez roditeli, so posebni potrebi, zasegnati so droga i alkohol i 
sli~no. 

          
            Predlaga~: Gradona~alnik  
            Izrabotuva: Sektor pravni, javni, razvojni i 
                   op{ti raboti 
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31. Informacija za sproveduvawe na merki za spre~uvawe na pojava na zarazni 
bolesti, epidemii i sli~no 
            Predlaga~: Gradona~alnik  
            Izrabotuva: Sektor pravni, javni, razvojni i 
                        op{ti raboti   
 
32. Informacija za zagrozenost na op{tinata od prirodni nepogodi, epidemii, 
epizootii i drugi nesre}i. 
       Predlaga~: Gradona~alnik  
        Izrabotuva: Sektor pravni, javni, razvojni i 
               op{ti raboti 

   

33. Izve{tai za rabotata na Osnovnite i Srednoto u~ili{te od op{tinata Resen 

za u~ebnata 2009/2010 godina. 

       Predlaga~: U~ili{ni odbori 

       Izrabotuva: Direktori 

 

34. Izve{taj za rabotata na Detskata gradinka ,,11-ti Septemvri,, Resen za 2009 
godina 

     Predlaga~: UO na Detska gradinka 
      Izrabotuva: Direktor 

 

   ^ETVRTO TROMESE^IE 

 35. Kvartalen Izve{taj za realizirawe na buxetot na op{tinata. 
    Predlaga~: Gradona~alnik  
    Izrabotuva: Sektor za finansirawe, buxet i 
      naplata na danoci 
 

36. Buxet na Op{tina Resen za 2011godina 
    Predlaga~: Gradona~alnik  
    Izrabotuva: Sektor za finansirawe, buxet i 
      naplata na danoci 
 

37. Godi{ni programi za rabotata na osnovnite i srednoto u~ili{te za u~ebnata 
2010/2011 godina. 
              Predlaga~: U~ili{ni odbori 
              Izrabotuva: Direktori 

 

38. Programa za rabotata na Detskata gradinka ,,11-ti Septemvri,, za 2011 godina 
             Predlaga~: Upraven odbor 
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             Izrabotuva: Direktor 

 

39. Programa za izrabotka i donesuvawe na urbanisti~ki planovi vo 2011 godina. 
           Predlaga~: Gradona~alnik  
           Izrabotuva: Sektor za komunalni raboti, urbanizam 
                    i za{tita na `ivotna sredina 
 
40. Programa za vodosnabduvawe so voda za piewe na podra~jeto na op{tinata Resen 
za 2011 godina. 
         Predlaga~: Gradona~alnik  
         Izrabotuva: Sektor za komunalni raboti, urbanizam 
                  i za{tita na `ivotna sredina 
 
41. Programata za komunalno ureduvawe i ureduvawe na grade`no zemji{te za 2011 
godina. 
        Predlaga~: Gradona~alnik  
        Izrabotuva: Sektor za komunalni raboti, urbanizam 
         i za{tita na `ivotna sredina 
 
42. Programata za uli~no osvetluvawe na podra~jeto na op{tinata  za 2011 godina. 
        Predlaga~: Gradona~alnik  
        Izrabotuva: Sektor za komunalni raboti, urbanizam 
       i za{tita na `ivotna sredina 
 
43. Programata za vertikalna i horizontalna signalizacija za 2011 godina 
       Predlaga~: Gradona~alnik  
       Izrabotuva: Sektor za komunalni raboti, urbanizam 
      i za{tita na `ivotna sredina 

 

44. Programa za podr{ka na lokalniot ekonomski razvoj i pottiknuvawe na 
razvojot na turizmot za 2011-2013 godina. 
   Predlaga~: Gradona~alnik 
   Izrabotuva: Sektor za pravni, javni, razvojni i op{ti 
     Raboti 
 
45. Programa za kulturni i sportski aktivnosti {to se finansiraat od Buxetot na 
Op{tina Resen vo 2011 godina. 

Predlaga~: Gradona~alnik 
   Izrabotuva: Sektor za pravni, javni, razvojni i op{ti 
     Raboti 

 

46. Programa za odr`uvawe na komunalnata higiena za 2011 godina. 
               Predlaga~: UO na JKP ,,Proleter,, 
               Izrabotuva: Direktor na JKP ,,Proleter 
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47. Programa za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe  i za{tita na lokalnite 
pati{ta i ulici vo op{tinata Resen za 2011 godina. 
      Predlaga~: Gradona~alnik  
      Izrabotuva: Sektor za komunalni raboti, urbanizam 
     i za{tita na `ivotna sredina 
 
48. Programa za ureduvawe i odr`uvawe na gradski grobi{ta za 2011 godina. 
    Predlaga~: Gradona~alnik  
    Izrabotuva: Sektor za komunalni raboti, urbanizam 
     i za{tita na `ivotna sredina 
 
49. Programa za proslavi i manifestacii vo op{tinata Resen za 2011 godina. 
    Predlaga~: Gradona~alnik  
    Izrabotuva: Sektor pravni, javni, razvojni i 
                 op{ti raboti 
 
 

SOVET NA OP[TINA RESEN 

 

Br. 07-3524/5                      Pretsedatel, 

29.12.2009 godina                             Memed Murati с.р. 

R e s e n 
 

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 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Програмата за работа на општинската 

организација на Црвен Крст – Ресен за 2010 година. 

  
Се прогласува Заклучокот по Програмата за работа на општинската 

организација на Црвен Крст – Ресен за 2010 година, што Советот на Општина 
Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година. 

 
Бр. 08- 4/4              Градоначалник                      
04.01.2010 год.                на Општина Ресен 
Ресен                  Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако ја  разгледа 
Програмата за работа на општинската организација на Црвен Крст – Ресен за 
2010 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 2010 година. 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-3524 /6                                    Претседател, 
29.12.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 
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 38 од Статутот на општината 

Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Програмата за спроведување на општите 

мерки за заштита на населението од заразни болести. 

 

Се прогласува Заклучокот по Програмата за спроведување на општите 
мерки за заштита на населението од заразни болести, што Советот на Општина 
Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година. 
 

 

Бр. 08- 4/5                Градоначалник                      
04.01.2010 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако ја  разгледа 
Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од 
заразни болести, го донесе следниот: 

  
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
  1. Се усвојува Програмата за спроведување на општите мерки за заштита 

на населението од заразни болести. 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-3524 /7                                    Претседател, 
29.12.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 
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 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за утврдување и наплатата на 

локалните даноци и такси во периодот од 01.01.2009 до 30.11.2009 година. 

 
  

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за утврдување и наплатата на 
локалните даноци и такси во периодот од 01.01.2009 до 30.11.2009 година, што 
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година. 
 

Бр. 08- 4/6               Градоначалник                      
04.01.2010 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го  разгледа 
Извештајот за утврдувањето и наплатата на локалните даноци и такси во 
периодот од 01.01.2009 до 30.11.2009 година , го донесе следниот: 

  
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
  1. Се усвојува Извештајот за утврдувањето и наплатата на локалните 

даноци и такси во периодот од 01.01.2009 до 30.11.2009 година. 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 
Бр. 07-3524 /8                                     Претседател, 
29.12.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 

 

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 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Буџетот на Општина Ресен за 2010 година. 

 

Се прогласува Буџетот на Општина Ресен за 2010 година, што Советот на 
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година. 
 

 

Бр. 08- 4/7                 Градоначалник                      
04.01.2010 год.                   на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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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 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 

2010 година 

  

Се прогласува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 
2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 
29.12.2009 година. 
 

Бр. 08- 4/8                Градоначалник                      
04.01.2010 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
                       

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија” број 5/2002), член 23 став 5 од 
Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” број 61/2004, 96/2004 и 67/07), и член 21 од 
Статутот на Општината Ресен (“Службен гласник на Општината Ресен” број 
4/2002), Советот на Општината Ресен на седницата одржана на ден 29.12.2009  
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за извршување на  Буџетот на Општина Ресен за 2010 година 
 

Член 1 

 Буџетот на Општината Ресен за 2010 година, (во понатамошниот текст-
Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука. 
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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.  

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. 
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Член 8 

 Буџетските корисници во услови кога во Буџетот на самофинан сирачки 
активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и 
други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, 
доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и 
другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои 
Градоначалникот 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. Користењето 
на средствата во даден квартал буџетските корисници  го извршуваат врз основа 
на 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. 
 

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 утврдува 
во процентуален износ од 54% од просечната месечна  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 26.229,оо денари.  

За вработените во општинската администрација: 
- За државни службеници вредноста на бодот изнесува 75,30 денари.  
- Кај останатите вработени во Општинската администрација кои немаат 
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статус на државни службеници , бруто платата е на висина на платата исплатена 
во декември месец 2009 година. 

 - За вработените во Противпожарната единица бруто платата е на висина 
на платата исплатена во декември месец 2009 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,,. 

 
Член 15 

 Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката 
без трошоците за ноќевање ќе се исплаќа во висина од 800 денари.  

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница. 
 За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот 
износ во ставот 1 од овој член. 

Доколку на вработениот му се обезбедени ноќевање и исхрана му следува 
20% од од утврдениот износ во став 1 од овој член. 

 
Член 16 

 За деновите кога вработениот е на службен пат, боледување, годишен 
одмор или отсуство од работа по друг основ надоместокот за превоз и храна не се 
исплатуваат. 
 

Член 17 
 Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки 
последици 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 плата во органот каде што е вработен. 
 

Член 18 
 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, децародени во брак 
или вон брак , посиноци, посвоени деца,и деца земени на издржување) доколку 
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живеел во заедница , му припаѓа парична помош во висина од 15.000,00 денари 
по семејство.   

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 документ за идентификација. 

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 установа. 

 
Член 19 

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 20 

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. 

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 21 

 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 22 

 Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и 
потпрограми ги извршува Градоначалникот на Општината. 
 

Член 23 

 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. 
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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 24 

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се 
наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот 
износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а 
доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот. 
 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 25 

 Буџетот на Општината Ресен се извршува од 01.01.2010 до 31.12.2010 
година. 

Член 26 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на  објавувањето во “Службен 
гласник на Општината Ресен”, а ќе се применува од 01.01.2010 година. 
 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
Бр. 07- 3524/10                    Претседател, 
29.12.2009 год.                Мемед Мурати с.р. 
Ресен 
 

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 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 
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ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Буџетскиот календар на Општина Ресен за 2010 година. 

  
Се прогласува Буџетскиот календар на Општина Ресен за 2010 година, што 

Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година. 
 

Бр. 08- 4/9                Градоначалник                      
04.01.2010 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 27 од Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 61/04 , 96/04 и 67/07), член 
21-6 од Законот за буџетите ("Службен весник на РМ " бр.64/05, 4/08 и 103/08) и 
член 21 од Статутот на Општина Ресен ("Службен гласник на Општина Ресен" 
бр. 4/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 29.12.20009 
донесе 

Б У Џ Е Т С К И  КАЛЕНДАР на 
Општина Ресен за 2010 година 

Член 1 

Буџетскиот календар на Општина Ресен за 2010 година ги утврдува 
роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот за 2011 
година. 

Член 2 

Роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот за 2011 
година се утврдени во Табела бр.1 

Член 3 

Буџетскиот календар на Општина Ресен за 2010 година ќе биде објавен во 
"Службен гласник на Општина Ресен", а ќе се применува со денот на 
донесувањето. 
 
 

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА  РЕСЕН 
 
 
 
 
 

Бр.07-3524/11            Претседател, 
29.12.2009 год.       Мемед Мурати с.р. 
Ресен 
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Табела бр.1 

 

Чекор Носител Постапка Рок 

1 Совет на општина Донесување на буџетскиот 
календар 

декември 
2009 година 

2 Министерството за 
финансии 

Доставува до Владата на 
Република Македонија 

Фискална стратегија на РМ за 
наредните три години 

април 

3 Министерство за 
финансии 

До општината го доставува 
буџетскиот циркулар кој ги 
содржи главните насоки за: 
изготвување на буџетите на 
општините и висина на 

дотациите за општините од 
буџетот на РМ 

најдоцна до 
30 септември 

4 Градоначалник на 

општината 

Подготовка на главните насоки 
за изготвување на 

финансиските планови и ги 
доставува до општинските 

буџетски корисници 

септември 

5 Совет на општина Извештај за остварување на 
приходите 

септември 

6 Градоначалник на 
општината 

Подготвува Предлог план на 
програми за развој 

најдоцна до 
20 октомври 

7 Совет на општина Одобрува Предлог план на 
програми за развој 

најдоцна до 
15 ноември 

8 Општински буџетски 
корисници 

До градоначалникот на 
општината ги доставуваат 
своите предлог буџетски 
пресметки/финансиски 

планови, со образложение за 
висината на износите по 

позиции 

октомври 
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10 Одделение за 
финансирање и 

буџет 

Анализа на барањата на 
општинските буџетски 

корисници и известување на 
Градоначалникот на општината 
за нивните основни параметри 

октомври 

11 Финансиски оддел 
на општинската 
администрација 

Подготвување на предлог-
буџетот на општината 

ноември- 

декември 

10 Градоначалник на 
општината 

Доставување на предлог 
буџетот на општината до 
Советот на општината 

ноември- 

декември 

11 Совет на општина Донесување на буџетот за 2011 
година 

најдоцна до 
31 декември 

 

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 38 од Статутот на општината 

Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на СОУ 

„Цар Самоил“ – Ресен. 

 
 

  
Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на СОУ 

„Цар Самоил“ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата 
одржана на 29.12.2009 година. 
 

 

Бр. 08- 4/10                Градоначалник                      
04.01.2010 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го  разгледа 
Финансискиот план за 2010 година на СОУ„Цар Самоил“- Ресен, го донесе 
следниот: 

  
 

З А К Л У Ч О К 
 
  1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на СОУ„Цар Самоил“ -

Ресен. 
 

 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-3524 /12                                 Претседател, 
29.12.2009 год.                                     Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 
 
 
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 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ           

„ Гоце Делчев“ – Ресен. 

  

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ 
„Гоце Делчев“ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата 
одржана на 29.12.2009 година. 
 

Бр. 08- 4/11               Градоначалник                      
04.01.2010 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                  Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го  разгледа 
Финансискиот план за 2010 година на ОУ„Гоце Делчев“-Ресен, го донесе 
следниот: 

  
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
  1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на ОУ„Гоце Делчев“ -

Ресен. 
 

 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 
Бр. 07-3524 /13                                    Претседател, 
29.12.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 
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 38 од Статутот на општината 

Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ           

„ Мите Богоевски“ – Ресен. 

 
  

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ 
„Мите Богоевски“ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата 
одржана на 29.12.2009 година. 
 

Бр. 08- 4/12                Градоначалник                      
04.01.2010 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го  разгледа 
Финансискиот план за 2010 година на ОУ„Мите Богоевски“-Ресен, го донесе 
следниот: 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
  1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на ОУ„Мите Богоевски“ -

Ресен. 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 
Бр. 07-3524 /14                                    Претседател, 
29.12.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 
13. 

 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 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ           

„ Браќа Миладиновци“  с. Царев Двор. 

 
  

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ 
„Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на 29.12.2009 година. 
 

 

Бр. 08- 4/13                Градоначалник                      
04.01.2010 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го  разгледа 
Финансискиот план за 2010 година на ОУ„Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор, го 
донесе следниот: 

  
 

З А К Л У Ч О К 
 
  1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на ОУ„Браќа 

Миладиновци“  с. Царев Двор. 
 
 

 
С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 

 
 
 

Бр. 07-3524 /15                                    Претседател, 
29.12.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 
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 38 од Статутот на општината 

Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ           

„ Славејко Арсов“  с. Подмочани. 

 
  

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ 
„Славејко Арсов“ с. Подмочани, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на 29.12.2009 година. 
 

Бр. 08- 4/14               Градоначалник                      
04.01.2010 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
                       

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го  разгледа 
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Финансискиот план за 2010 година на ОУ„ Славејко Арсов“ с. Подмочани, го 
донесе следниот: 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
  1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на ОУ„Славејко Арсов“  

с. Подмочани. 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-3524 /16                                    Претседател, 
29.12.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 
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 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ           

„ Димитар Влахов“  с. Љубојно. 

 
  

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ 
„Димитар Влахов“ с. Љубојно, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на 29.12.2009 година. 

 
 

Бр. 08- 4/15                 Градоначалник                      
04.01.2010 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
                       
 

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го  разгледа 



04 јануари 2010 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.1 страна 31 
 

Финансискиот план за 2010 година на ОУ„ Димитар Влахов“ с. Љубојно, го донесе 
следниот: 

  
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
  1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на ОУ„Димитар Влахов“  

с. Љубојно. 
 

 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-3524 /17                                   Претседател, 
29.12.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 
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 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ЈОУДГ           

„ 11-ти Септември“  - Ресен. 

 
Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ЈОУДГ 

„11-ти Септември “- Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на 29.12.2009 година. 
 

Бр. 08- 4/16               Градоначалник                      
04.01.2010 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
                       

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го  разгледа 
Финансискиот план за 2010 година на ЈОУДГ„ 11-ти Септември“ - Ресен, го донесе 
следниот: 
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З А К Л У Ч О К 
 
  1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на ЈОУДГ„ 11-ти 

Септември“ – Ресен. 
 

 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-3524 /18                                   Претседател, 
29.12.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 
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 38 од Статутот на општината 

Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план на Општинската установа 

дом на култура „Драги Тозија“ – Ресен. 

  

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на 
Општинската установа дом на култура „Драги Тозија“ – Ресен, што Советот на 
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година. 
 

Бр. 08- 4/17               Градоначалник                      
04.01.2010 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
                       
 

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го  разгледа 
Финансискиот план за 2010 година на Општинската Установа Дом на Културата 
„Драги Тозија“- Ресен, го донесе следниот: 
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З А К Л У Ч О К 

 
  1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на Општинската 

Установа Дом на Културата „Драги Тозија“- Ресен. 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
Бр. 07-3524 /19                                  Претседател, 
29.12.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 
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 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за доделување на 

концесија за регионално интегрирано управување со отпад во Пелагонискиот 

регион. 

 

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за доделување на 
концесија за регионално интегрирано управување со отпад во Пелагонискиот 
регион, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 
29.12.2009 година. 
 

Бр. 08- 4/18               Градоначалник                      
04.01.2010 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
                       



04 јануари 2010 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.1 страна 34 
 

Врз основа на членот 12, став (3) и (4) и членот 26, став (1) и (3) од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерство (Службен весник на РМ бр. 
07/08), на седницата одржана на ден 29.12. 2009 година, Советот на општина Ресен 
ја донесе следната 

Одлука 

за отпочнување на постапка за доделување на концесија за регионално 
интегрирано управување со отпад во Пелагонискиот 

регион 

Член1 

Одлука за отпочнување на постапката за доделување на концесија 

Советот на општина Ресен го разгледа Предлогот за отпочнување на постапката за 
доделување на концесија за интегрирано управување со комунален цврст отпад и со 
мнозинство на гласови донесе Одлука да ја овласти Комисијата што ќе се формира за таа 
цел во јануари 2010 година да објави Повик за изразување на интерес со цел 
спроведување на постапка за претквалификација на заинтересираните кандидати. 
Советот на општината го овластува Министерот за животна средина и просторно 
планирање да ја формира Комисијата која ќе биде составена од предложените членови од 
страна на општините и Министерството за финансии. 

Член2 

Видот на постапката за доделување на концесија 

Заради сложеноста на тендерската документација при издавањето на интегрираното 
управување со отпад на концесија, како и заради недостигот на информации за прецизно 
утврдување на предметот на концесијата и условите на Договорот за концесија, постапката 
за доделување на концесија ќе се спроведува низ Конкурентен дијалог (член 31, 34, 35 и 
36 од Законот за концесии и други видови јавно приватно партнерство). 

На тој начин ќе им се овозможи на заинтересираните кандидати во текот на постапката да 
се вклучат при дефинирањето на техничките и финансиските спецификации и правната 
рамка за утврдување на концесискиот договор. 
Конкурентниот дијалог се состои од три фази: 

- Повик за изразување на интерес од страна на заинтересирани кандидати 
- Прием и презентации на заинтересираните кандидати 
- Покана за доставување на понуда од страна на избрани кандидати 

Член 3 
Рокови за првата, втората и третата фаза 

Повикот за изразување на интерес ќе биде објавен до крајот на јануари 2010 година. 
Повикот ќе биде објавен од страна на Комисијата за спроведување на постапката за 
доделување на концесија. 
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Втората фаза ќе се реализира во текот на презентациите што ќе ги вршат кандидатите 
што ќе бидат избрани од страна на Комисијата. Истата ќе се спроведува во периодот 
март-мај 2010 година. 
Третата фаза ќе се состои од доставување на покани за поднесување на понуди од страна 
на избраните компании и евалуација на доспеаните понуди. По изборот на најдобриот 
понудувач ќе се пристапи кон потпишување на Договор за концесија. Краен рок за 
завршување на оваа фаза е јуни/јули 2010 година. 

Член4 

Предмет на концесијата 

Предмет на концесијата е финансирање, проектирање, изградба и управување со 
регионални депонии за цврст отпад, набавка на мобилна опрема заради спроведување 
на методите на санитарно депонирање, како и набавка на возила и опрема за собирање и 
регионален транспорт на комунален цврст отпад. Алтернативно, концесионерот ќе ја 
преземе обврската за затворање на неуредените депонии во регионите, доколку се 
утврди дека оваа активност може да се формулира како ЦДМ проект. Кандидатите за 
добивање на концесија ќе ја анализираат оваа можност во своите понуди, во втората фаза 
од постапката за доделување на концесија. 

Член 5 

Предлог за член на Комисијата за спроведување на постапката за 
доделување на концесија 

Градоначалникот на Општина Ресен именува член во Комисијата за спроведување на 
постапката за доделување на концесија со Решение. Начинот за учество во Комисијата за 
спроведување на постапката за доделување на концесија ќе се утврди со посебни акти. 

 
Член 6 

Секретаријат на Комисијата 

Заради потребата од документирање на одлуките на Комисијата, како и заради неопходната 
координација помеѓу работата на сите општини од регионот, се усвои Регионалниот центар 
за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) да се вклучи како Секретаријат 
на Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија. Работата на 
Комисијата и Секретаријатот ќе се определи во Деловникот за работа на Комисијата. 

Член 7 

Права и должности на именуваниот член на Комисијата, како претставник на 
општината во регионот за интегрирано управување со комунален отпад 

Членовите на Комисијата ќе ги спроведуваат следните активности: 

- Подготвување на тендерската документација 
- Објавување  на  Повикот за  предквалификација  и давање  појаснувања  на 

заинтересираните кандидати 
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- Рангирање и избор на најдобрите кандидати 
- Водење преговори со пријавените кандидати 
- Доставување на покани за доставување на понуди 
- Конечен избор на идниот концесионер 
- Подготовка на Договор за концесија 
- Известување за својата работа до надлежните органи (општините и Владата на 

РМ). 

Предложениот член во Комисијата од страна на општина Ресен ќе работи во се спрема 
Деловникот за работа што ќе се усвои на првата конститутивна седница на Комисијата за 
Пелагонискиот регион. 

Членовите на комисијата ќе работат транспарентно, ефикасно и ќе ги почитуваат целосно 
критериумите за избор на понудувачите во текот на сите фази од постапката за 
доделување на концесија. 

Член8 

Потреба од основање на меѓуопштинско јавно претпријатие заради 
преземање и вршење на дејноста за регионално интегрирано управување 

со цврст отпад во име на општините во регионот 

Во согласност со член 9 и 18 од Законот за меѓуопштинска соработка, член 80 од Законот 
за управување со отпад и член 16 од Законот за комунални дејности, општините во 
Пелагонискиот регион ќе основаат меѓу општинско јавно претпријатие што ќе ја врши 
дејноста на регионалното интегрирано управување со комунален отпад. 
Меѓуопштинското јавно претпријатие ќе се грижи за работите во сферата на регионално 
интегрирано управување со отпад согласно Договорот што ќе го потпишат 
Градоначалниците на општините во Пелагонискиот регион во име на Советите на 
општините и согласно Статутот што ќе биде донесен. 

 

 

Член 9 

 Завршна одредба 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник" на 
општина Ресен. 

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
Бр. 07-3524/20            Претседател, 
29.12.2009 год.        Мемед Мурати с.р. 
Ресен 
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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 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Информацијата за состојбата на спортската 

сала. 

 
Се прогласува Заклучокот по Информацијата за состојбата на спортската 

сала, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 
29.12.2009 година. 
 

Бр. 08- 4/19               Градоначалник                      
04.01.2010 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
  
                      

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако ја  разгледа 
Информацијата за спортската сала, го донесе следниот: 

  
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
  1. Се усвојува Информацијата за состојбата на спортската сала. 

 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

 
Бр. 07-3524 / 21                                        Претседател, 
29.12.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
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20. 

 

 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 38 од Статутот на 

општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Програмата за работа во 2010 година на Сојуз 

на здруженија „Обединети Агропроизводители“. 

 

Се прогласува Заклучокот по Програмата за работа во 2010 година на Сојуз 
на здруженија „Обединети Агропроизводители“, што Советот на Општина Ресен го 
донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година. 

 
 

Бр. 08- 4/20               Градоначалник                      
04.01.2010 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
   
                     

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако ја  разгледа 
Програмата за работа во 2010 година на Сојузот на здруженија „Обединети 
Агропроизводители“, го донесе следниот: 
 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
  1. Не Се усвојува Програмата за работа во 2010 година на Сојузот на 

здруженија „Обединети Агропроизводители“. 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 
 

 
Бр. 07-3524 /22                                   Претседател, 
29.12.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 



04 јануари 2010 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.1 страна 39 
 

Р е с е н 
 

СОДРЖИНА: 

1. Одлука за утврдување на нацртот за изменување 
  и дополнување на Генералниот урбанистички план 

 на град Ресен......................................................................................................1 
 
2. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Програмата 

 за изградба и одржување на паркинг простор  
 во општина Ресен...............................................................................................3 

 
3. Програма за работа на Советот на Општина Ресен за 2010 година...............4 
 
4. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Програмата  

за работа на општинската организација на 
 Црвен Крст – Ресен за 2010 година.................................................................12 

 
5. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Програмата 

 за спроведување на општите мерки за заштита на  
 населението од заразни болести....................................................................13 

 
6. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Извештајот 

 за утврдување и наплатата на локалните даноци и такси  
 во периодот од 01.01.2009 до 30.11.2009 година...........................................14 

 
7. Буџет на Општина Ресен за 2010 година.........................................................15 
 
8. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Ресен 

 за 2010 година.................................................................................................129 
 
9. Буџетски календар на Општина Ресен за 2010 година.................................135 
 
10. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот  

план за 2010 година на СОУ „ Цар Самоил “ – Ресен...................................138 
  

11. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот  
план за 2010 година на ОУ „ Гоце Делчев“ – Ресен......................................139 

 
12. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот  

план за 2010 година на ОУ „ Мите Богоевски“ – Ресен.................................140 
 
13. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот  

план за 2010 година на ОУ „ Браќа Миладиновци“ – с. Царев Двор............141 
 
14. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот  

план за 2010 година на ОУ „ Славејко Арсов“ – с. Подмочани.....................142 



04 јануари 2010 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.1 страна 40 
 

 
15. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот  

план за 2010 година на ОУ „ Димитар Влахов“ – с Љубојно........................143 
 
16. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот  

план за 2010 година на ЈОУДГ „ 11-ти Септември“ – Ресен........................144 
 
17. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот  

план за 2010 година на Општинската установа дом на  
култура „Драги Тозија“- Ресен.........................................................................145 

 
18. Одлука за отпочнување на постапка за доделување на 

 концесија за регионално интегрирано управување 
 со отпад во Пелагонискиот регион................................................................146 

 
19. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Информацијата 

 за состојбата на спортската сала..................................................................150 
 
20. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Програма  

за работа во 2010 година на Сојуз на здруженија 
 „Обединети Агропроизводители“...................................................................151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


