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1.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за

извршување на Буџетот на Општина Ресен за I квартал,
Јануари – Март  2017 година (со образложение)

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Ресен за I квартал, Јануари-Март 2017
година(со образложение), што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на  18.04.2017 година.

Бр.09-821/1 Градоначалник
20.04.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 18.04.2017 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за I квартал,
Јануари – Март  2017 година (со образложение), го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Ресен за I квартал, Јануари – Март  2017 година (со образложение).

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-773/4 Претседател
18.04.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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2.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за

ненамирени обврски на Општина Ресен  (Со образложение)
за I квартал Јануари-Март 2017 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
ненамирени обврски на Општина Ресен  (Со образложение) за I квартал Јануари-
Март 2017 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на  18.04.2017 година.

Бр.09-821/2 Градоначалник
20.04.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 18.04.2017 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за ненамирени обврски на Општина Ресен (Со
образложение) за I квартал Јануари-Март 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Кварталниот извештај за ненамирени обврски на Општина
Ресен (Со образложение) за I квартал Јануари-Март 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-773/5 Претседател
18.04.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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3.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за

задолжување на Општина Ресен и Јавните претпријатија основани од Општина
Ресен за I квартал, Јануари – Март  2017 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
задолжување на Општина Ресен и Јавните претпријатија основани од Општина
Ресен за I квартал, Јануари – Март  2017 година, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на  18.04.2017 година.

Бр.09-821/3 Градоначалник
20.04.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 18.04.2017 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за задолжување на Општина Ресен и Јавните претпријатија
основани од Општина Ресен за I квартал, Јануари – Март  2017 година, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Кварталниот извештај за задолжување на Општина Ресен и
Јавните претпријатија основани од Општина Ресен за I квартал, Јануари –
Март  2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-773/6 Претседател
18.04.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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4.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за ко-финансирање на Општина Ресен за вршење на

ревизија на проектна документација на Основниот проект на Инсталациите за
управување со отпад на Пелагонискиот регион во рамките на проектот: “Подготовка

на потребни документи за воспоставување на интегриран и финансиски
самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен,

Вардарски и Скопски регион EuropeAid/136347/IH/ЅR/МК„ финансиски поддржан
преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) - Оперативна програма за

регионален развој 2007-2013 (ОПРР 2007-2013), компонента 3 и Министерството за
животна средина и просторно планирање

Се прогласува Одлуката за ко-финансирање на Општина Ресен за вршење
на ревизија на проектна документација на Основниот проект на Инсталациите за
управување со отпад на Пелагонискиот регион во рамките на проектот:
“Подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран и
финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски,
Југозападен, Вардарски и Скопски регион EuropeAid/136347/IH/ЅR/МК„ финансиски
поддржан преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) - Оперативна
програма за регионален развој 2007-2013 (ОПРР 2007-2013), компонента 3 и
Министерството за животна средина и просторно планирање, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 18.04.2017 година.

Бр.09-821/4 Градоначалник
20.04.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на Република Македонија„ број 5/02) и член 23 став 1 точка 47
од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен„ број 7/10,
13/13, 8/15 и 11/15 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
18.04.2017 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за ко-финансирање на Општина Ресен за вршење на ревизија на проектна

документација на Основниот проект на Инсталациите за управување со отпад на
Пелагонискиот регион во рамките на проектот: “Подготовка на потребни

документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем
за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион

EuropeAid/136347/IH/ЅR/МК„ финансиски поддржан преку Инструментот за
претпристапна помош (ИПА) - Оперативна програма за регионален развој 2007-
2013 (ОПРР 2007-2013), компонента 3 и Министерството за животна средина и

просторно планирање

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Ресен дава согласност за ко-
финансирање на Општина Ресен за вршење на ревизија на проектната
документација на Основниот проект на Инсталациите за управување со отпад на
Пелагонискиот регион во рамките на проектот: “Подготовка на потребни
документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем
за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион
EuropeAid/136347/IH/ЅR/МК„ финансиски поддржан преку Инструментот за
претпристапна помош (ИПА) - Оперативна програма за регионален развој 2007-
2013 (ОПРР 2007-2013), компонента 3 и Министерството за животна средина и
просторно планирање.

Член 2

Вкупната вредност која Општина Ресен ќе ја префрли на сметката на
Центарот за развој на Пелагониски плански регион за распишување на јавна
набавка за избор на ревизија на проектната документација на Основниот проект
на Инсталациите за управување со отпад на Пелагонискиот регион ќе биде не
повеќе од 1,86 МКД по глава на жител во висина до 31.294,00МКД.



20 Април 2017 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 4

6

Член 3

Се задолжува Центарот за развој на Пелагониски плански регион по
донесувањето на оваа Одлука да пристапи кон избор на ревидент на проектната
документација на Основниот проект на Инсталациите за управување со отпад на
Пелагонискиот регион.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен
Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-773/7 Претседател
18.04.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

5.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа

на Секторот за животна средина за период 01.01.2015 – 31.12.2016

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на
Секторот за животна средина за период 01.01.2015 – 31.12.2016, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 18.04.2017 година.

Бр.09-821/5 Градоначалник
20.04.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 18.04.2017 година, откако го разгледа Извештајот
за работа на Секторот за животна средина за период 01.01.2015 – 31.12.2016, го
донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за работа на Секторот за животна средина за
период 01.01.2015 – 31.12.2016.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-773/8 Претседател
18.04.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

6.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата од блок

дотации за 2017 година на Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата од блок дотации за
2017 година на Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 18.04.2017 година.

Бр.09-821/6 Градоначалник
20.04.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 18.04.2017 година, откако ја разгледа Програмата
од блок дотации за 2017 година на Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен, го
донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата од блок дотации за 2017 година на Дом на култура
,,Драги Тозија’’ – Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-773/9 Претседател
18.04.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

7.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Шестмесечниот извештај за

безбедносната состојба на подрачјето на Општина Ресен за периодот од
01.07.2016 до 31.12.2016 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Шестмесечниот извештај за
безбедносната состојба на подрачјето на Општина Ресен за периодот од
01.07.2016 до 31.12.2016 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 18.04.2017 година.

Бр.09-821/7 Градоначалник
20.04.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н



20 Април 2017 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 4

9

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 18.04.2017 година, откако го разгледа
Шестмесечниот извештај за безбедносната состојба на подрачјето на Општина
Ресен за периодот од 01.07.2016 до 31.12.2016 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Шестмесечниот извештај за безбедносната состојба на
подрачјето на Општина Ресен за периодот од 01.07.2016 до 31.12.2016
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-773/10 Претседател
18.04.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

8.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата Ф-урбано

планирање, Ф 10 урбанистичко планирање, Измена и дополна за изработка
на урбанистички планови во Општина Ресен во 2017 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата Ф-урбано
планирање, Ф 10 урбанистичко планирање, Измена и дополна за изработка на
урбанистички планови во Општина Ресен во 2017 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 18.04.2017 година.

Бр.09-821/8 Градоначалник
20.04.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на чл. 17 став 1и 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл. Весник Р.М. 199/14,44/15,193/15,31/16 и 163/16) и член 23 став 1
точка 7 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’
07/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015 ) Советот на Општина Ресен на седница
одржана на 18.04.2017 година, донесе:

П Р О Г Р А М А
Ф – Урбано планирање

Ф10 – Урбанистичко планирање
Измена и дополна за Изработка на урбанистички планови

во Општина Ресен во 2017година

Вовед

I. Со оваа Програма за Измена и дополна за изработка на урбанистичи
планови во Општина Ресен во 2017 година  се планираат активности за
изработка на урбанистички планови како и нивни измени и дополнувања
врз основа на анализата на постојните планови, анализата на
реализацијата на плановите, застареност на плановите, нивна
неусогласеност со новонастанатите општествени промени, и новите
законски прописи за урбанистичко планирање. Така во делот на
V.Планови кои ке се финансирани од физички и правни лица – урбаничка
планска документација ; се додава точка V.6.

:
-

II. Изрботка на урбанистичка планска документација  Општина
Ресен

6. Урбанистичко планска документација за верски објект – параклис, крстилница
и конаци  КО Отешево

Граници : По границите на КП 1/3 КО Стење м.в. ,,Черти камен,,
Површина:----- П= 1,42  ха.

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-773/11 Претседател
18.04.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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, 8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Одлуката за отпочнување на

постапка за пристапување кон донесување на Урбанистички планска
документиција за КО Стење

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Одлуката за отпочнување на
постапка за пристапување кон донесување на Урбанистички планска
документиција за КО Стење, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 18.04.2017 година.

Бр.09-821/9 Градоначалник
20.04.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 23 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Службен весник на РМ’’ бр. 199/14 и 44/15), член 50 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р. М. " бр.5/02), и член 16 став1,
точка1 и член 23 став1 точка 6 од Статутот на Општината Ресен (,,Сл.гласник на
Општина Ресен’’ бр. 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 18.04. 2017 ,донесе

О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на

Урбанистички планска документиција за КО Стење

Член 1
Се одобрува отпочнување постапка за пристапување   и донесување на

Урбанистичка планска документација за КО Стење, со класа на намена
комплекс на верски објекти – параклис, крстилница и конаци со
компатибилни класи на намена и Д3 до 30%, во површина од 1,42 ха. КО
Стење, Општина Ресен.

Граница на плански опфат се движи во следните граници:
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- На КП 1/3 КО Стење, Општина Ресен
Вкупна површина на плански опфат изнесува П= 1,42 ха.

Член 2
Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства на

поднесувачот на иницијативата /инвеститор/ правни и физички лица.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во

,,Службен гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-773/12 Претседател
18.04.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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, 8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Одлуката за донесување на

Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на општина Ресен
за период 2017-2022 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Одлуката за донесување на
Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на општина Ресен за период 2017-2022
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
18.04.2017 година.

Бр.09-821/10 Градоначалник
20.04.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на Република Македонија„ број 5/02), член 60 став (2) и став (5),
член 61 став (3), член 62 став (4) од Законот за животна средина (“Службен весник
на Република Македонија„ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10,
51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16) и член 23 став (1) точка 8
од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен„ број 7/10,
13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
18.04.2017 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за донесување на Локален еколошки акционен план

(ЛЕАП) на Општина Ресен за
период 2017-2022 година

Член 1
Со оваа Одлука се донесува Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на

Општина Ресен за период 2017-2022 година.
Член 2

Локалниот еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општина
Ресен содржи среднорочни и долгорочни активности и мерки за заштита на
животната средина и здравјето на луѓето од интерес и во надлежност на
општината.

Член 3
Локалниот еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општина

Ресен е изработен во согласност со Националниот акционен план за животна
средина и Методологијата за изработка на локалните акциони планови за животна
средина во Република Македонија.

Член 4
Советот на Општина Ресен формира тело, раководено од Градоначалникот,

кое ќе го следи спроведувањето на ЛЕАП-от, и за тоа еднаш годишно го известува
Министерство за животна средина и просторно планирање, исто времено
предлагајќи промени во ЛЕАП-от.

Член 5
ЛЕАП-от на Општина Ресен, ќе биде објавен на веб страната на Општина

Ресен. Општината ќе организира јавен увид и јавна расправа по истиот,
расправата ќе се одржи во просториите на Општина Ресен. За време на
одржување ќе има јавна објава и ќе бидат поканите сите засегнати страни,
засегната јавност и НВО-и.

Член 6
Надлежниот орган при Општина Ресен, односно Секторот за животна средина,

ќе ги вградува сите забелешки, мерки и активности кои ќе се доставуваат од
страна на засегнатата јавност за време на јавниот увид.
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Член 7
Локалниот еколошки акционен план за животна средина на Општина Ресен е

составен дел на оваа Одлука.
Член 8

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-773/13 Претседател
18.04.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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