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1.  

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучок за констатирање на престанок на мандат 

на член на Совет на Општина Ресен 
 
 

Се прогласува  Заклучок за констатирање на престанок на мандат 
на член на Совет на Општина Ресен, што Советот на Општината  Ресен 
го донесе на седницата одржана на 17.02.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 475/1                                                                   Градоначалник 
20.02.2012 год.                                  на Општина Ресен 
Р е с е н                                      Михаил Волкановски с.р  
 
 

Врз основа на член 46 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.05/02), а во врска со член 32 и 33 од 
Деловникот на Советот на Општината Ресен (,,Службен гласник на 
општина Ресен,, бр.4/05) , Советот на Општината Ресен на седницата 
одржана на  ден 17.02.2012 година , донесе 

 
 

З А К Л У Ч О К 
За констатирање престанок на мандатот на член на Советот на 

Општината Ресен 
 
 
1.Се констатира престанок на мандатот на Кире Божиновски од 

член на Советот на Општина Ресен, од 17.02.2012 година поради 
поднесена писмена оставка. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 

објави во „Службен гласник на Општина Ресен. 
 

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 

Бр.07-390/4                                                                           Претседател,                                   
17.02.2012 год.                                                                    Мемет Мурати с.р 
Р е с е н 
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2. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на заклучокот за Квартален 

извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен 
за IV квартал 

 
 

Се прогласува Заклучокот за Квартален извештај за извршување 
на Буџетот на Општина Ресен за IV квартал, што Советот на Општината  
Ресен го донесе на седницата одржана на 17.02.2012 годгодина. 
 
 
Бр.08- 475 /2                                                          Градоначалник 
20.02.2012 год.                                  на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р 
 

 
 
Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 

гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 17.02.2012 година, откако го разгледа 
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 
IV квартал, го донесе следниот,  
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Ресен за IV квартал 

 
 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
 
Бр. 07-390/5                                       Претседател, 
17. 02.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
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3. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука за изменување на Одлуката за извршување 

на Буџетот на Општина Ресен за 2012 година 
 
 

Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2012 година, што Советот 
на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.02.2012 
година. 
 
 
   
Бр.08- 475 /3                                                            Градоначалник 
20.02.2012 год.                                     на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 
 

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), 
член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 
96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011) и член 23 од Статутот на 
Општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/2010), 
Советот на Општината Ресен на седницата одржана на ден 17.02.2012 
година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2012 година 
 

Член 1 
  

Во Одлуката на извршување на Буџетот на Општина Ресен за 
2012 година под бр 07-2994/16 од 27.12.2011 година во членот 7 став 2 
се врши измена, така што после зборот  Подпрограми се додава „но 
неможе да бидат намалени повеќе од 20%“ и став 3 после зборот 
надоместоци се додава „повеќе од 10%“. 
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Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во 
(„Службен гласник на Општина Ресен“), а ќе се применува од 1 Јануари 
2012 година. 
 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
Бр. 07-390/6                                       Претседател, 
17. 02.2012 год.                                Мемет Мурати с.р  
Ресен                                                                  
 
4. 
 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука за формирање на зони за утврдување на 
пазарната вредност на недвижен имот 

 
 

Се прогласува Одлука за формирање на зони за утврдување на 
пазарната вредност на недвижен имот, што Советот на Општината  
Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.02.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 475 /4                                                          Градоначалник 
20.02.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа(„ Сл.весник на РМ ",бр.5/02 ), и член 23 став 1 точка 47 од 
Статутот на Општина Ресен ( " Службен гласник на Општина Ресен",бр . 
7/2010 ), и член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната 
вредност на недвижен имот  („Сл.весник на РМ", М бр.50/2005 , 
40/2010,46/2010, 118/2011 ) , Советот на Општина Ресен на седница 
одржана на  17.02.2012 година, донесе 
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 О Д Л У К А 
 

         За формирање на зони за утврдување на пазарната 
вредност на недвижен имот 

 
 

Член 1 
 

За утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот во 
градот Ресен , а во зависност од погодностите што недвижноста ги дава, 
особено во поглед на положбата, сообраќајната поврзаност, 
снабденоста со комунални објекти и инсталации , се формираат три (3) 
зони и 1 една подзона. Зоните , односно подзоната од став 1 на овај 
член ги имаат следните граници: 
 
                                                         ЗОНА 1  
 
 
      Природните граници на оваа зона одат по ул.Јосиф Јосифовски со 
пресекот на ул.Наум Веслиевски и западно од ул.29-ти.Ноември 
свртуваме лево до пресекот со ул.11-ти Октомври до спојот со 
плоштадот на ул. Јосиф Јосифовски каде и се наоѓа почетната точка. 
 
                                                         ЗОНА 1,2 
 
      Границите на оваа  подзона почнуваат од раскрсницата на ул.29-ти 
Ноември со ул.Обиколна оди по десната страна со спојот на ул.Ленинова 
доаѓа доул.Борис Ки-дрич ,каде свртува на север до спојот на ул.Крсте 
Мисирков свртува на запат и оди по десната страна на ул.Крсте 
Мисирков покрај стара Слога и доаѓа до спојот со ул.Никола Карев 
свртува на север и оди по десната страна на оваа улица до  пресекот со 
ул.29-ти Ноември продолжува по десната страна на ул.Христо 
Ѓерасовски,преминува по ул.Кузман Јосифовски каде продолжува до над 
Старски Дом каде свртува на север и ја сечи ул.Преспанска каде 
продолжува по новопроек-тираната  улица  односно по сртот на 
починалиште доаѓа до спојот со ул.Славејко Арсов од каде свртува на 
исток и оди по десната страна на оваа улица се до пресекот со ул.Јосиф 
Јосифовски од каде продолжува под Бензиската пумпа и доаѓа до 
ул.Обоколна од каде свртува на југ ,по десната страна на ул.Обиколна се 
до пресекот со ул.Наум Веслиевски и доаќа до почетната точка. 
 
                                
                                                     ЗОНА  2 
 
       Границите на оваа зона почнуваат од мостот на Голема Река на ул. 
Корчуланс-ка каде оди на север узводно по Голема Река каде од лева 
страна е пресекот со ул.29-ти Ноември каде продолжуба на север и се 
сечи со ул.Наум Веслиевски и продолжува на север по границата со  
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опфат на ГУП и доаѓа до границата на К.О Јанковец каде свртува на 
запат и оди по границата на опфатот каде свртува на југ и оди над 
гимназијата Цар Самоил и продолжува над стамбена населба Пролет од 
каде свртува на исток и по и по границата на опфатот доаѓаме до ул.29-
ти Ноември каде ја сече и оди покрај Слога и продолжува до пресекот со 
ул.Борис Кидрич од каде продолжува на исток покрај новото фудбалско 
игралиште по границата на опфатот и минува покрај Ј.П Македонски 
Шуми кои не влегуваат во оваа зона и доаѓа до ул.Корчуланска и мостот 
на Голема Река каде епочетната точка на оваа зона. 
 
                                                   ЗОНА  3 
 

Границите на оваа зона ги опфаќа источниот дел од Голема Река 
поточно индустрискиот дел ,површината на Монополот, фабриката за 
тули Нова  Слога  како и површината околу Ј.П Македонски Шуми покрај 
Течението на десната страна од Голема Река. 
              
                                                     Член 2 
 
          При определувањето на пазарната вредност на недвижен имот 
првата зона одговара  на единаесетата зона   утврдена по член 16 од 
Методологијата за  утврдување на пазарна вредност на недвижен имот( 
Службен весник на РМ бр 50/2005 , 40/2010,46/2010, 183/2011) при 
пресметката  на сите објекти со исклучок на помошните простории и 
градежно неизградено замјиште. 
        При одредување на пазарна вредност на недвижен имот првата 
зона одговара на шеснаесетата зона утврдена по член 16 
Методологијата за  утврдување на пазарна вредност на недвижен имот( 
Службен весник на РМ бр 50/2005 , 40/2010,46/2010, 183/2011)   
пресметка на помошни простории и градежно неизградено замјиште.                                  
          Зоната 1.2 одговара на 11.2 подзона утврдена по член 16 од 
Методологијата утврдување на пазарна вредност на недвижен имот 
(Сл.весник на Р.М бр.5о/2005, 40/2010, 46/2010,183/2011од при 
пресметка на сите објекти со исклучок на помошни простории и градежно 
неизградено земјиште. 
               Зоната 1,2 одговара на 16,2 подзона утврдена со член 16 од 
Методологијата  ,при пресметка на помошни просториии градежно 
неизградено земјиште. 
                                                    
                  Зоната 2 одговара на дванаесетата  зона утврден со член 16 
од Методогијата (Сл.весник на Р.Мбр.50/2005, 40/2010, 46/2010, 183/11) и  
,при пресметка на сите објекти со исклучок на помошните простории и 
градежно неизградено земјиште. 
                Зоната  2 одговара на 17 зона утврдена со член 16 од 
Методологијата заутрвдување на пазарната вредност на недвижен имот, 
Сл.весник на Р.М бр.50/2005,40/2010,46/2010,183/2011) ),при пресметка 
на помошни простории и градежно неизградено земјиште. 
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Зоната 3 одговара на тринаесета зона утврдена со член 16 од 
Методологојата (Сл.весник на Р.М бр.50/2005, 40/2010,46/2010 183/110 
при пресметка на сите објекти со исклучок на помошни простории и 
градежно неизградено земјиште . 
              Зоната 3 одговара на 18 зона утврдена  со член 16 од 
Методологијата (сл.весник бр.50/2005,40/2010,46/2010 183/110 при 
пресметка на помошните објекти и градежно неизградено замјиште. 
                                                   

Член 3 
 

Со дoнесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката  
за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на 
недвижен имот бр. 07-1452/9 од 13.07.2010 год. 
 
                                                          Член 4  
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се 
објави во "Службен гласник на Општина Ресен". 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

Бр. 07-390/7                                                 Претседател, 
17. 02.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р  
Ресен  
                                                                 
5. 
 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука за дополнување на Одлуката за одредување 

на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот Ресен и 
селата во Општина Ресен и за одредување на вредноста на земјоделско 

земјиште по катастарски општини 
 
 

Се прогласува Одлука за дополнување на Одлуката за 
одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот 
Ресен и селата во Општина Ресен и за одредување на вредноста на 
земјоделско земјиште по катастарски општини, што Советот на 
Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.02.2012 година. 
 
Бр.08- 475 /5                                                           Градоначалник 
20.02.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа( „Сл. 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), и член 12 и 13 од Методологијата за утврдување на 
пазарната вредност на недвижен имот(„Сл.весник на РМ", бр 50/05, 
40/10, 46/10, 183/11),Советот на Општина Ресен на седница одржана на 
ден 17. 02.2012  година, донесе 
 

 
О Д Л У К А 

 
За дополнување на Одлуката 

за одредување на вредноста на градежн 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 врши  дополнување 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 под бр. 07-1452/8 од 
13.07.2010 год. 

 
                                                        Член2 

  
 Во членот 3 од Одлуката  во  ставот два во дел  за зонирање на 

градот  Ресен под 1. зона  се додава нова реченица која гласи: 
           1,2.зона 1230 ден/м2 што одговара на  16,2 подзона  по 
Методологијата за проценка на вредноста на градежно – неизградено 
земјиште. 
 
                                                        Член З 
 

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен Гласник на Општина Ресен.  
 

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 

Бр. 07-390/8                                               Претседател, 
17. 02.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р  
Ресен                                                                  
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6. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука за утврдување на Нацрт на урбанистички 
план вон населено место за стопански комплекс „Макази-1“ за откуп, 
складирање,преработка и дистрибуција на земјоделски производи на 

м.в.„Макази“,КО Козјак Општина Ресен 
 

 
Се прогласува  Одлука за утврдување на Нацрт на урбанистички 

план вон населено место за стопански комплекс „Макази-1“ за откуп, 
складирање,преработка и дистрибуција на земјоделски производи на 
м.в.„Макази“,КО Козјак Општина Ресен, што Советот на Општината  
Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.02.2012 година. 
 
 
Бр.08- 475 /6                                                          Градоначалник 
20.02.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 

 
 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање  (Сл. Весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11 и 53/11) член 22 став 1 точк1  и член 36 од Законот за 
локална самоуправа ( Сл. Весник на РМ  бр. 5/02) и член 23 став 1 точка 
7 од Статутот на Општина Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен бр. 7/10) 
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 17.02.2012 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
За утврдување на Нацрт на урбанистички план вон 
населено место за стопански комплекс „Макази-1“ 
за откуп, складирање,преработка и дистрибуција 

на земјоделски производи на м.в.„Макази“,КО Козјак 
Општина Ресен 

 
Член 1 

 
 За утврдување на Нацрт на урбанистички план вон населено 
место за стопански комплекс „Макази“ општина Ресен  за откуп, 
складирање,преработка и дистрибуција на земјоделски производи на 
м.в.„Макази“,КО Козјак, Општина Ресен како што е означено во  
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графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука. (во натамошен 
текст Планот). 
 Планскиот опфат го дефинираат следните граници: 
 На север се движи источно по границата на кп.бр. 226, ја сече 
кп.бр. 225, се движи на исток по дел на границата на кп.бр. 226. 
 На исто се движи јужно по дел од кп.бр. 204 и кп.бр. 203, 
 На југ се движи југозападно по дел од кп.бр. 202 и кп.бр.199 потоа 
се движи западно и ја сече кп.бр. 198, а потоа северо-западно ги сече 
парцелите и тоа кп.бр. 197,196,195,194,193,192 и 191. 
 На запад се движи северно по границата на кп.бр. 191, а потоа кон 
север ги сече парцелите и тоа: кп.бр. 214, 215, 216/1,217/1, 218 , 219 и 
кп.бр. 220/1, а птоа се движи северно по границите на парцелите кп.бр. 
220/1, 222 и кп.бр.223, каде се спојува северната појдовна точка на кп.бр. 
226. 
 Вкупната површина на опфатот изнесува 15,98 ха. 
 

Член 2 
 
 Планот од чл.1 на оваа Одлука ги соцржи следните прилози: 
 
 1.Урбанистички план вон населено место  за стопански комплекс 
„Макази“ оптина Ресен  за откуп, складирање,преработка и дистрибуција 
на земјоделски производи на м.в.„Макази“,КО Козјак  Општина Ресен – 
фаза Нацрт план со тех,. Бр. Е08/11 од Октомври 2011 година, изработен 
од Агенција за планирање на просторот на Република Македонија. 
 
ОПШТ ДЕЛ 
1. Насловна страна 
2. Содржина 
3. Извод од регистрација на фирмата 

   4. Лиценца на правното лице за работа 
5. Овластување на планерот и соработниците 
6. Планска програма 
7. Геодетски елаборат за aжурирана подлога 
 
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 
А. Текстуален дел 
 
1. Вовед 
2. Географски и геодетски податоци за просторот на планскиот опфат 
3. Историјат на план ирање на просторот на планскиот опфат 
4. Податоци за природните чинители 
    - природни фактори 
    - сеизмика на просторот 
   - климатски услови 
   - културно наследство 
5. Податоци за содадени вредности и чинители 
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- инвентаризација на постоен градежен фонд 
   -инвентаризација на постојна комунална инфраструктура 
   - билансни показатели 
6. Анализа на степенот на реализација на постојниот план со можности 
за развој 
   - степен на реализација 
   - извод од постоен ГУП 
   - програмска задача 
    - концепт за просторен развој 
 
Б. Графички прилози 
 Микролокација-ситуација----------------- м = 1:1000 
Извод од Просторен план  Охридско-Преспанбски регион  
Ажурирана геодетска подлогa................. м = 1:3000 
Инвентаризација и снимање на постоен градежен фонд, 
Инфраструктура и вкупна 
Физичка супраструктура...................... м = 1:1000 
Инвентаризација и снимка на бесправно 
Изградени градби.  
 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
А. Текстуален дел 
1. Вовед 
2. Опис и образложение на планските решенија за изградба и намена на 
градежното земјите и објектите 
   - групи на класи и намени 
   -  парцелација и регулација 
   - површини за градба и висински план 
3. Нумерички и билансни показатели на планираниот развој. 
4. Опис и образложение на планските решенија за сообракајна и 
комунална инфраструкруа 
   - примарна и секундарна сообракајна мрежа. 
   - нивелациско решение 
   - хидротехничка инфраструктура 
   - електроенергетика на планските решенија....................м = 1:1000 
5. Извештај од извршена Стручна ревизија – тех.бр  16-8153/2 од 
декември 2011 
6. Останато 
   -делумно обработени барања 
   - економско образложение 
7. Услови за изградба, развој и користење на земјштето и градбите во 
планскиот опфат 
   - општи услови 
   - посебни услови 
8. Мерки за заштита 
   - мерки за заштита на животната средина 
   - мерки за заштита од пожар и други природни и технички непогоди 
   - останати мерки 
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Б  ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 
1. План на намена на земјиштето и градбите .................... м = 1:1000 
2. Регулационен план и план на површини за градење..... м = 1:1000 
3. Сообраќаен план и нивелациски план заедно со план на зеленило..м = 
1:1000 
4. Инфраструктурен план ............................................ м = 1: 
   - водовод 
   - канализација 
   - електрика 
   - ПТТ 
5. Синтезен план и  проект од Агенција за планирање на просторот на 
РМ 
 Одговор на забелешките од стручната ревизија тех.бр. Е0811 изработен 
од изработувачот Агенција за планирање на просторот на РМ  
Програма за дополнување на програмата  за урбанистички планови на 
територијата на општина Ресен. 
Одобрение Планска прогрма. 
 

Член 3 
  

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето  во „Службен гласник на општина Ресен“.                

 
                    СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

                      
Бр. 07-390/9                                               Претседател,                         
17. 02.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р  
Ресен 
 
7. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на заклучокот по Програмата за енергетска 

ефикасност на Општина Ресен за 2012-2014 година. 
 

Се прогласува заклучокот по Програмата за енергетска 
ефикасност на Општина Ресен за 2012-2014 година, што Советот на 
Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 17.02.2012 
година. 
 
Бр.08- 475 /7                                                           Градоначалник 
20.02.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 17.02.2012 година, откако ја разгледа Програмата 
за енергетска ефикасност на Општина Ресен за 2012-2014 година., го 
донесе следниот,  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Програма за енергетска ефикасност на Општина 
Ресен за 2012-2014 година. 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
Бр. 07-390/10                                         Претседател, 
17. 02.2012 год.                                Мемет Мурати с.р  
Ресен                                                             
 
8. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката   за  давање на  времено користење на 

недвижна ствар 
 

 
Се прогласува  Одлуката за  давање на  времено користење на 

недвижна ствар, што Советот на Општината  Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 17.02.2012 година. 
 
 
Бр.08- 475 /8                                                           Градоначалник 
20.02.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р 
 

 
Врз основа на член 36 став1 точка 10 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 36 
од Статутот на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен “, 
бр. 7/2010 ) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 
17. 02.2012 година, донесе  
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О Д Л У К А 
 

  за давање на  времено користење на 
недвижна ствар 

 
Член 1 

 
Предмет на овој Одлука  е давање  на времено користење на една 

просторија од објектот на Стариот противпожарен дом, сопственост на 
Општина Ресен, на  Здружението на Ловци “Преспа“ без надоместок. 

                                                
                                              Член 2 
 
Просторија  од објектот на Стариот противпожарен дом на ТППЕ 

Ресен ќе се користи од страна на Здружението на Ловци “Преспа“ Ресен  
се до правосилно  завршување на постапката за отуѓување на истиот по 
пат  на јавно надавање . 

 
                                               Член 3 
Се овластува Градоначникот на Општина Ресен да склучи договор 

со претставникот на Здружението на Ловци „Преспа“ со кој ќе се 
регулираат  меѓусебните права и обврски. 

                                               
                                               Член 4 
 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ресен“. 
 

 
    СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
Бр. 07-390/11                                                                       Претседател, 
17. 02.2012 год.                                Мемет Мурати с.р  
Ресен                                                                  
 
9. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на заклучокот по Извештај за работата на Советот на 

Општина Ресен за период 2011 година 
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Се прогласува  заклучокот по Извештај за работата на Советот на 

Општина Ресен за период 2011 година, што Советот на Општината  
Ресен го донесе на седницата одржана на 17.02.2012 година. 
 
Бр.08- 475 /9                                                             Градоначалник 
20.02.2012 год.                                     на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 

 
 
Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 

гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 17.02.2012  година, откако го разгледа Извештајот 
за работата на Советот на Општина Ресен за период 2011 година, го 
донесе следниот,  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Извештајот за работата на Советот на Општина 
Ресен за период 2011 година 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
Бр. 07-390/12                                         Претседател, 
17. 02.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р  
Ресен                                                                  
10. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на заклучокот по Извештајот за работата на 
Полициската станица – Ресен за второто полугодие од 2011 година 

 
 

Се прогласува  заклучокот по Извештајот за работата на 
Полициската станица – Ресен за второто полугодие од 2011 година,  што 
Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 
17.02.2012 година. 
 
 
Бр.08- 475 /10                                                  Градоначалник 
20.02.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 

гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 17.02.2012 година, откако го разгледа Извештајот 
за работата на Полициската станица – Ресен за второто полугодие од 
2011 година , го донесе следниот,  

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 
  1. Се усвојува Извештајот за работата на Полициската станица – 
Ресен за второто полугодие од 2011 година  

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

 
 
Бр. 07-390/13                                        Претседател, 
17. 02.2012 год.                                Мемет Мурати с.р  
Ресен                                                                  

 
 
11. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по  Информацијата за обезбеден 
автобус за превоз на учениците во Основното образование во 

Општина Ресен 
 

 
Се прогласува заклучокот по  Информација за обезбеден автобус за 

превоз на учениците во Основното образование во Општина Ресен, што 
Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 
17.02.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 475 /11                                               Градоначалник 
20.02.2012 год.                                  на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 

гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 17.02.2012 година, откако ја разгледа 
Информацијата за обезбеден автобус за превоз на учениците во 
Основното образование во Општина Ресен, го донесе следниот  
 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
 

1. Се усвојува Информацијата за обезбеден автобус за превоз на 
учениците во Основното образование во Општина Ресен 

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-390/14                                        Претседател, 
17. 02.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р  
Ресен                                                                  
 
 
12. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на заклучокот по Информацијата за доделување за 
дизел гориво од стоковите резерви на Општина Ресен за спроведување 

на акциониот план за чистење на речните корита за 2012 година. 
 

 
Се прогласува заклучокот по Информацијата за доделување за 

дизел гориво од стоковите резерви на Општина Ресен за спроведување 
на акциониот план за чистење на речните корита за 2012 година, што 
Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 
17.02.2012 година. 
 
 
Бр.08- 475 /12                                                Градоначалник 
20.02.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 

гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 17.02.2012 година, откако ја разгледа 
Информацијата за доделување за дизел гориво од стоковите резерви на 
Општина Ресен за спроведување на акциониот план за чистење на 
речните корита за 2012 година го донесе следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Информација за доделување за дизел гориво од 
стоковите резерви на Општина Ресен за спроведување на акциониот 
план за чистење на речните корита за 2012 година 

 
 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

 
 
Бр. 07-390/15                                        Претседател, 
17. 02.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р  
Ресен                                            
 
 
13. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на заклучокот по Информацијата за досегашните 

активности на службата на  зимско одржување на локалните  патишта и 
улици 2011/2012 

 
 

Се прогласува Заклучокот по Информацијата за досегашните 
активности на службата на  зимско одржување на локалните  патишта и 
улици 2011/2012, што Советот на Општината Ресен го донесе на 
седницата одржана на 17.02.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 475 /13                                                 Градоначалник 
20.02.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 

гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 17.02.2012 година, откако ја разгледа 
Информацијата за досегашните активности на службата на  зимско 
одржување на локалните  патишта и улици 2011/2012, го донесе 
следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Не се усвојува Информацијата за досегашните активности на 
службата на  зимско одржување на локалните  патишта и улици 
2011/2012 
 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
 
Бр. 07-390/16                                        Претседател, 
17. 02.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р  
Ресен                                                                  
 
 
14. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување Одлуката за отпочнување на постапка за 
пристапување кон изработка и донесување  на Деталниот 

урбанистички план за   УЕ- 3-Блок 1, Ресен 
 

 
Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за 

пристапување кон изработка и донесување  на Деталниот урбанистички 
план за   УЕ- 3-Блок 1, Ресен, што Советот на Општината  Ресен ја 
донесе на седницата одржана на 17.02.2012 година. 
 
 
Бр.08- 475 /14                                                Градоначалник 
20.02.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 7 став 2, член 11,17 и член 26 став 5 од 

Законот за просторно и урбанистичко планирање(„Сл.весник на РМ“ бр.  
60/2011) и член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на 
Општина Ресен („Сл.гласник на Општина Ресен“бр.07/2010),Советот на 
Општина Ресен на седницата одржана на  17.02.2012 година, донесе 
 
 

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

донесување  на Деталниот урбанистички план за   УЕ- 3-Блок 1, Ресен 
 

Член 1 
 
 Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и 
донесување  на Деталниот урбанистички план за   УЕ- 3-Блок 1, Ресен     
 Границите на планскиот опфат   се: 

- север – границата на УЕ-3. 
- исток – границата на ГУП,Ресен 
- југ- осовина на улицата „Наум Веслиевски“ 
- запад – дел од осовина од ул.„Мите Трајчевски“ и 

к.п.бр.2784,2889,2809,2812,2815,2817,2847,2846 до осовина на 
пристапка улица и осовина на ул.„Јосиф Јосифовски“ 

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 23,07 ха. 
      
                                             

 
                                                         Член 2 

 
Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства 

набуџет на Општина Ресен ,а  донесувач на планот е Општина Ресен. 
 
                                               Член 3 

 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен 

гласник на Општина Ресен. 
 
                                               Член 4 
Со влегување во сила на Оваа Одлука престануваат да важат 

донесените одлуки кои се однесуваат на овој простор 
 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 

Бр. 07-390/17                                          Претседател, 
17. 02.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р  
Ресен                                                                 
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15. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за извршување на траен отпис на 
должничките  салда на  непрофитни организации 

 
 

Се прогласува Одлуката за извршување на траен отпис на 
должничките  салда на  непрофитни организации, што Советот на 
Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.02.2012 година. 
 
 
Бр.08- 475 /15                                                 Градоначалник 
20.02.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р 
 
 
 
 
 Врз основа на член 6 став 1 точка 1  и чл. 16   од Законот за 
комунални такси  (“Сл. весник на Р Македонија” бр. 61/04, 64/04,92/07)  a  
во вв. со член 85 од Законот за даноците на имот “Сл. весник на Р 
Македонија” бр. (61/04, 64/04,102/08, 35/11 и 53/11),  член 36 од Законот 
за локална самоуправа ( Сл. Весник на РМ  бр. 5/02) и член 23 став 1 
точка 26 од Статутот на Општина Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен 
бр. 7/10) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 17.02. 
2012 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А                                
За извршување на траен отпис на должничките  

салда на  непрофитни организации  
 

 
Член 1 

 
Со оваа Одлука се врши траен отпис на должничките салда на име 

комунална такса за фирма  на непрофитните организации. 
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Член 2  
 

 Составен дел на оваа одлука е списокот на  непрофитни 
организации на кои треба да им се бришат должничките салда. 
 
 

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. 07-390/18                                       Претседател, 
17. 02.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р  
Ресен 
 
16. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за поддршка во аплицирање на проектот   
``Поддршка на одржливиот менаџмент на природни ресурси во басенот 

на Преспанското Езеро и регионот на Корча`` 
 
Се прогласува Одлуката за поддршка во аплицирање на проектот   

``Поддршка на одржливиот менаџмент на природни ресурси во басенот 
на Преспанското Езеро и регионот на Корча``, што Советот на 
Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.02.2012 година. 
 
 
Бр.08- 475 /16                                               Градоначалник 
20.02.2012 год.                                на Општина Ресен 
Р е с е н                                         Михаил Волкановски с.р 

 
 
Врз основа на чл.50 ст.1 т.6. од Законот за Локална самоуправа 

(Сл Весник на Р.М: бр.5/2002) и  чл.23  т . 36  oд Статутот на Општина 
Ресен (Сл.Гласник на Општина Ресен бр  7/2010) , Советот на Општина 
Ресен на седницата одржана на 17.02.2012 година, ја донесе следната  

 
 



 
20 Февруари 2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  бр.12 страна 23 

 
ОДЛУКА 

 
За поддршка во аплицирање на проектот 

   
``Поддршка на одржливиот менаџмент на природни ресурси во басенот 

на Преспанското Езеро и регионот на Корча`` 
 

 
Член 1 

 
Со оваа одлука се дава согласност и поддршка за апликација на  

проектот со назив „Поддршка на одржливиот менаџмент на природни 
ресурси во басенот на Преспанското Езеро и регионот на Корча``со кој ќе 
се аплицира  во рамките на Прекугранична Програма за Соработка 
Република Македонија-Албанија 2007-2013,Инструмент за 
претпристапна помош (ИПА) Компонента II,каде Носители на проектот се 
:COSV / Италија преку COSV -  Македонија од македонска страна  и 
Natyra Nderkufitare ( TWA - Transborder wildlife) од Албанска 
страна.Партнери на проектот  од македонска страна се Општина Ресен и 
Здружението на Овоштари ``Благој Котларовски``. Од албанска страна 
партери се Општина Пустец и Земјоделскиот факултет во Корча. 
 

Член 2 
 

Проектот е од областа Одржлив развој на животната средина со 
акцент на заштитата, унапредувањето и управувањето на природните 
богатства и екосистеми во прекуграничниот регион. Проектот има намера 
да развива и имплементира заеднички постапки и стратегии, поврзани со 
прашањата за околината со фокус на  третманот и управувањето со 
отпадните води како и поддршка на  воспоставувањето на заеднички 
акции со цел заштита и валоризација на природните ресурси  на 
регионот со нагласување на заштитата, промоцијата и управување со 
природните ресурси и еко системите. Проектот исто така има цел развој 
и зајакнување на долгорочното партнерство  и мрежно работење помеѓу 
организациите за граѓанско општество, локалните власти и институции, 
вклучувајќи училишта и факултети како и Национални Паркови во 
регионо 

Член 3 
 

По одобрување на проектот обрската на Општина Ресен е 
менаџирање со отпадните води во пилот проктот со учество во изградба 
на Фитодепурификациона станица  во училишниот двор на ОУ Славејко 
Арсов во с.Подмочани, со средства кои ќе се обезбедат од Буџетот на 
Општина Ресен 
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Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на  објавувањето во 

Службен Гласнивк на Општина Ресен 
 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
Бр. 07-390/19                                                              Претседател, 
17. 02.2012 год.                                                            Мемет Мурати с.р  
Ресен                                                                       
 
17. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за поддршка во аплицирање на проектот  
`Подобрување на меѓуграничната соработка на училиштата, граѓанските 

организации и другите општествени чинители од општина Ресен и 
Пустец` 

 
 
Се прогласува Одлуката за поддршка во аплицирање на проектот  

`Подобрување на меѓуграничната соработка на училиштата, граѓанските 
организации и другите општествени чинители од општина Ресен и 
Пустец`, што Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата 
одржана на 17.02.2012 година. 
 
 
Бр.08- 475 /17                                                  Градоначалник 
20.02.2012 год.                                     на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 

Врз основа на чл.50 ст.1 т.6. од Законот за Локална самоуправа 
(Сл. Весник на Р.М: бр.5/2002) и  чл.23  т . 36  oд Статутот на Општина 
Ресен (Сл.Гласник на Општина Ресен бр  7/2010) , Советот на Општина 
Ресен на седницата одржана на 17.02.2012 година  ја донесе следната  

 

ОДЛУКА 
За поддршка во аплицирање на проектот   

 
``Подобрување на меѓуграничната соработка на училиштата, граѓанските 

организации и другите општествени чинители од општина Ресен и 
Пустец` 
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                 Член  1 

Со оваа одлука се дава согласност и поддршка за апликација на 
Проектот  ``Подобрување на меѓуграничната соработка на училиштата, 
граѓанските организации и другите општествени чинители од Општина 
Ресен и Пустец`` од  Инструмент за претпристапна помош (ИПА) 
,Компонента II Буџетска линија IPA 2009/2010/2011.  

 

                                             Член 2 

Со проектот се предвидува  подготовка и спроведување на  
заедничка едукативна програма со активности насочени кон  одржлив 
развој на животната средина која ќе ја унапреди соработката меѓу 
училиштата, граѓанските организации и другите општествени чинители 
од меѓуграничниот регион Преспа 

Член 3 

Носител на проектот е Основно Училиште `` Гоце Делчев`` Ресен, 
заедно со апликантот од страна на Република Албанија Основното 
училиште ``Dyshmoryt`` од Пустец, Р.Албанија. Партнер на овој проект од 
македонска страна  е Јавното претпријатие за стопанисување со шуми -
Ресен. 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата 
ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Ресен“. 

                          
                     СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

 
Бр. 07-390/20                                                     Претседател, 
17. 02.2012 год.                                          Мемет Мурати с.р  
Ресен         
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