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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  Одлуката за книжење на утврдените состојби по
Извештајот од пописната комисија за извршениот годишен попис на

средствата, побарувањата и обврските на Општина Ресен со состојба
31.12.2012 година

Се прогласува Одлуката за книжење на утврдените состојби по
Извештајот од пописната комисија за извршениот годишен попис на
средствата, побарувањата и обврските на Општина Ресен со состојба
31.12.2012 година, што Советот на Општината Ресен го донесе на
седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/1 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Согласно член 34 од Правилникот за сметководство за буџетите и
буџетските корисници ( Сл.весник на РМ  бр.28/03, 62/06, 8/09) и
Одлуката за формирање на Комисија за спроведување на редовен
годишен попис бр.08-3317/1 од 07.12.2012 година, Советот на Општина
Ресен на својата седница оддржана на ден 28.02.2013 година ја донесе
следната :

О Д Л У К А

за книжење на утврдените состојби по Извештајот од пописната комисија
за извршениот годишен попис на средствата, побарувањата и обврските

на Општина Ресен со состојба 31.12.2012 година

1. Утврдените состојби од Комисијата за попис на средствата,
побарувањата и обврските формирана со Решение на
Грдаоначалникот на Општина Ресен бр.08-3317/1 од 07.12.2012
година утврдените состојби се:

a. По утврден вишок на градежни објекти
-Сметка 020 - зграда на ТППЕ Ресен

12.792.000
-Сметка 900 – градежни објекти-ТППЕ 12.792.000

b. Сметка 022 – опрема
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(возило донација – транспортни трошоци) на ТППЕ       369.000

-Сметка 900 – опрема
(возило донација – транспортни трошоци) на ТППЕ       369.000

c. Сметка 022 –опрема во ТППЕ       118.400

-Сметка 900 – опрема во ТППЕ
118.400

d. Сметка 025 – други материјални
средства од донација за ТППЕ
205.963

-Сметка 900 – други материјални средства
205.963

2. Се задолжува Одделението за сметководство и плаќања да ги
спроведе наведените книжења во сметководствената евиденција
на органот на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/3   Претседател
28.02.2013 година       Мемет Мурати с.р
Ресен

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 Зклучокот по  Кварталниот извештај за извршување

на Буџетот на Општина Ресен за IV квартал

Се прогласува Зклучокот по  Кварталниот извештај за извршување
на Буџетот на Општина Ресен за IV квартал, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/2 Градоначалник
07.03.2013 год.  на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р



07 Март  2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.1

3

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 28.02.2013 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.07-594/4 Претседател
28.02.2013 година   Мемет Мурати с.р
Ресен

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 Зклучокот по  Годишниот Извештај по завршната

сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2012 год.

Се прогласува Зклучокот по  Годишниот Извештај по завршната
сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2012 год, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/3 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа Годишниот
Извештај по завршната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2012
година, го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Годишниот Извештај по завршната сметка на
Буџетот на Општина Ресен за 2012 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/5                                                                       Претседател
28.02.2013 година    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 Завршната сметка на Буџетот на

Општина Ресен за 2013 година

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на  Општина Ресен
за 2013 година, што Советот на Општината Ресен го донесе на
седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/4 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р
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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 Годишниот извештај за користење на средствата од

резервите за 2012 година

Се прогласува Годишниот извештај за користење на средствата од
резервите за 2012 година, што Советот на Општината Ресен го донесе
на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/5 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 31 од Законот за финансирање на единиците
на локална самоуправа („Сл.весник на РМ “ бр.61/04, 96/04, 22/07) и член
48 од Законот за буџетите („Сл.весник на РМ“ бр.64/05, 4/08,
103/08,156/09, 95/10) и член 23, став 4 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен“ бр.7/10), Советот на Општина
Ресен на седницата оддржана на ден    28.02.2013 година донесе:

Г О Д И Ш Е Н  И З В Е Ш Т А Ј
за користење на средствата од резервите за 2012 година

Во 2012 година од ставката 413110 – Тековни резерви –
Разновидни расходи потрошени се средства во вкупен износ од 30.000
денари.

Советот на Општина Ресен на седницата оддржана на 10.12.2012
година донесе Одлука за доделување на средства од тековната резерва
– разновидни расходи, бр.07-3263/43 на лицето Тони Ѓорѓевиќ во износ
од 60.000 денари.

Дел од средствата во износ од 30.000 денари се исплатени на
26.12.2012 година, а другиот дел е исплатен на 10.01.2013 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/7      Претседател
28.02.2013 година       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 Одлуката  за изменување на Одлуката за

извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Одлуката за изменување на
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2013 година,
што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на
28.02.2013 година.

Бр.08-748/6 Градоначалник
07.03.2013 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  28.02.2013
година, донесе

О Д Л У К А
за изменување на Одлуката за

извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2013 година

Член 1

Во Одлуката на извршување на Буџетот на Општина Ресен за
2013 година под бр. 07-3429/24 (Службен Гласник на Општина Ресен
бр.10/12)  31.12.2012 година во членот 7  во целост се бриши ставот 5.

Член 2

Во Одлуката на извршување на Буџетот на Општина Ресен за
2013 година под бр. 07-3429/24 (Службен Гласник на Општина Ресен
бр.10/12)  31.12.2012 година во членот 13  бројот „73,85“ се заменува со
„73,8“, согласно утврдената вредност во Одлуката за утврдување на
вредноста на бодот на држаните служвеници донесена од Владата на
Р.Македонија.
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Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во
(„Службен гласник на Општина Ресен“), а ќе се применува од 1 Јануари
2013 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/8    Претседател
28.02.2013 година        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 Финансиски извештај по завршната

сметка за 2012 година на Дом на култура ,,Драги Тозија,, Ресен

Се прогласува Заклучокот по Финансиски извештај по завршната
сметка за 2012 година на Дом на култура ,,Драги Тозија,, Ресен, што
Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на
28.02.2013 година.

Бр.08-748/7 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај по завршната сметка за 2012 година на Дом на
културата,,Драги Тозија,, Ресен, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансиски извештај по завршната сметка за 2012
година на Дом на култура ,,Драги Тозија,, Ресен.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/9  Претседател
28.02.2013 година    Мемет Мурати с.р
Ресен
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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 Заклучокот по Финансиски извештај по
завршната сметка за 2012 година на Детска градинка ,,11-ти

Септември,, Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Финансиски извештај по завршната
сметка за 2012 година на Детска градинка ,,11-ти Септември,, Ресен, што
Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на
28.02.2013 година.

Бр.08-748/8 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај по завршната сметка за 2012 година на Детска
градинка ,,11-ти Септември,, Ресен, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансиски извештај по завршната сметка за 2012
година на Детска градинка ,,11-ти Септември,, Ресен.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/10                Претседател
28.02.2013 година    Мемет Мурати с.р
Ресен
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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 Финансискиот извештај по завршната

сметка за 2012 година на СОУ ,,Цар Самоил,, Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот извештај по завршната
сметка за 2012 година на СОУ ,,Цар Самоил,, Ресен., што Советот на
Општината Ресен го  донесе на седницата одржана на 28.02.2013
година.

Бр.08-748/9 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај по завршната сметка за 2012 година на СОУ
,,Цар Самоил,, Ресен, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансискиот извештај по завршната сметка за
2012 година на СОУ ,,Цар Самоил,, Ресен.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/11                                                                        Претседател
28.02.2013 година      Мемет Мурати с.р
Ресен
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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 Финансиски извештај по завршната

сметка за 2012 година на ОУ ,,Гоце Делчев,, Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Финансиски извештај по завршната
сметка за 2012 година на ОУ ,,Гоце Делчев,, Ресен., што Советот на
Општината Ресен го  донесе на седницата одржана на 28.02.2013
година.

Бр.08-748/10 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај по завршната сметка за 2012 година на ОУ ,,Гоце
Делчев,, Ресен, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансиски извештај по завршната сметка за 2012
година на ОУ ,,Гоце Делчев,, Ресен.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/12                   Претседател
28.02.2013 година  Мемет Мурати с.р
Ресен



07 Март  2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.1

11

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 Финансиски извештај по завршната сметка за 2012

година на ОУ ,,Мите Богоевски,, Ресен..

Се прогласува Заклучокот по Финансиски извештај по завршната
сметка за 2012 година на ОУ ,,Мите Богоевски,, Ресен, што Советот на
Општината Ресен го донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/11 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај по завршната сметка за 2012 година на ОУ
,,Мите Богоевски,, Ресен, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансиски извештај по завршната сметка за 2012
година на ОУ ,,Мите Богоевски,, Ресен.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/13                                                                    Претседател
28.02.2013 година           Мемет Мурати с.р
Ресен
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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 Финансиски извештај по завршната

сметка за 2012 година на ОУ ,,Браќа Миладиновци ,, с.Царев Двор

Се прогласува Заклучокот по Финансиски извештај по завршната
сметка за 2012 година на ОУ ,,Браќа Миладиновци ,, с.Царев Двор, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2013 година.

Бр.08-748/12 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај по завршната сметка за 2012 година на ОУ
,,Браќа Миладиновци ,, с.Царев Двор, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансиски извештај по завршната сметка за 2012
година на ОУ ,,Браќа Миладиновци ,, с.Царев Двор.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/14   Претседател
28.02.2013 година        Мемет Мурати с.р
Ресен
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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 Финансискиот извештај по завршната

сметка за 2012 година на ОУ ,,Славејко Арсов ,, с.Подмочани

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот извештај по завршната
сметка за 2012 година на ОУ ,,Славејко Арсов ,, с.Подмочани, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2013 година.

Бр.08-748/13 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај по завршната сметка за 2012 година на ОУ
,,Славејко Арсов ,, с.Подмочани, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансискиот извештај по завршната сметка за
2012 година на ОУ ,,Славејко Арсов ,, с.Подмочани.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/15   Претседател
28.02.2013 година      Мемет Мурати с.р
Ресен
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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 на Заклучокот по Финансиски извештај по завршната

сметка за 2012 година на ОУ „ Димитар Влахов“ с.Љубојно

Се прогласува Заклучокот по Финансиски извештај по завршната
сметка за 2012 година на ОУ „ Димитар Влахов“ с.Љубојно, што Советот
на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.02.2013
година.

Бр.08-748/14 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај по завршната сметка за 2012 година на ОУ „
Димитар Влахов“ с.Љубојно, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансиски извештај по завршната сметка за 2012
година на ОУ „ Димитар Влахов“ с.Љубојно.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/16    Претседател
28.02.2013 година       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 Заклучокот по Извештајот по годишната

сметка на ЈКП “Пролетер“ Ресен за 2012 година

Се прогласува Заклучокот Извештајот по годишната сметка на ЈКП
“Пролетер“ Ресен за 2012 година, што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/15 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа Извештај по
годишната сметка на ЈКП “Пролетер“ Ресен за 2012 година, го донесе
следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Извештајот по годишната сметка на ЈКП
“Пролетер“ Ресен за 2012 година

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/17   Претседател
28.02.2013 година      Мемет Мурати с.р
Ресен
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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 Заклучокот по Извештајот за работењето на работни

единици и сектори при ЈКП “Пролетер“ Ресен за 2012 година

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работењето на
работни единици и сектори при ЈКП “Пролетер“ Ресен за 2012 година,
што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2013 година.

Бр.08-748/16 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа Извештај за
работењето на работни единици и сектори при ЈКП “Пролетер“ Ресен за
2012 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Извештајот за работењето на работни единици и
сектори при ЈКП “Пролетер“ Ресен за 2012 година

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/18   Претседател
28.02.2013 година      Мемет Мурати с.р
Ресен
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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 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

Се прогласува Одлуката за одредување на вредноста на градежно
неизградено земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и за
одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски
општини, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/17 Градоначалник
07.03.2013 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/О2 ),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 28.02.2013 година, донесе

О Д Л У К А
за одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за

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

Член 1

Со оваа одлука се одредува вредноста на градежно- неизградено
земјиште за градот Ресен и селата во општина Ресен и вредност на
земјоделско земјиште по катастарски општини.

Член 2

Пресметката на вредноста на градежното неизградено земјиште
во градот Ресен во зависност од зоната ќе се изготвува по
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Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот
имот сл.весник на Р.М 50/05,40/10 и 46/10.

Член З

Цената за метар квадратен градежно неизградено земјиште во
Ресен према зонирањето ќе се движи:

Ресен
1. зона 1845 ден/м2 што одговара на 16 зона по Методологијата за
проценка на вредноста на градежно -неизградено земјиште.

1,2 зона 1230 ден/м2 што одговара на 16,2 подзона по Методологијата за
проценка на вредноста на градежно – неизградено земјиште.

2. зона 930 ден/м2 што одговара на 17 зона по Методологијата за
проценка на вредноста на градежно -неизградено земјиште.

3. зона 310ден/м2 што одговарана 18 зона по методологијата за
проценка на вредноста на градежно -неизградено земјиште.

Туристички населби
Асамати , Претор ,Крани, Д,Дупени,Отешево,Царина,Стење и Коњско -
цена 1845 ден/м2.
Во селата и тоа:

- 1 група : Брајчино ,Д.Дупени, Јанковец ,Стење и Коњско- цена 930
ден/м2

- 2 група : Царев Двор , Дрмени , Езерени , Долна Бела Црква, Горна
Бела
Црква,Козјак,Подмочани,Грнчари,с.Асамати,с.Претор,Штрбово,Сливнца,
Наколец ,с.Крани,Арвати,Љубојно, Покрвеник, Волкодери, Шурленци,
Сопотско и Перово - цена 615 ден/м2

-3 група : Болно , Евла , Г.Дупени , Стипона , Лавци , Прељубје , Лескоец
,
Курбиново, Рајца , Избиште , Златари , Кривени , Лева Река и Крушје —
цена 310 ден/м2.

Член 4

Вредноста на земјоделското земјиште за катастарски општини на
Ресен и селата изразени во денари, по м2, ќе изнесува по таблицата за
проценка на земјоделско земјиште што е составен дел на оваа одлука .

Член 5

Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за
одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот
Ресен и селата во општина Ресен и за одредување на вредноста на
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земјоделското земјиште по катастарски општини Бр.07-1452/8 од
13.07.2010 година и Одлуката 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
земјоделското земјиште по катастарски општини Бр.07-390/8 од
17.02.2012 година.

Член 6

 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето на
Службен Гласник на Општина Ресен .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/19   Претседател
28.02.2013 година      Мемет Мурати с.р
Ресен

18.

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 формирање на зони за утврдување на

пазарната вредност на недвижен имот

Се прогласува Одлуката за формирање на зони за утврдување на
пазарната вредност на недвижен имот, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/18 Градоначалник
07.03.2013 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 ), 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, 183/2011 ) , Советот на Општина Ресен на седница
одржана на  28.02.2013 година, донесе

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 запад 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 новопроектираната  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 доаѓа до почетната точка.
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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
опфат на ГУП и доаѓа до границата на К.О Јанковец каде свртува на
запад 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,
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Сл.весник на Р.М бр.50/2005,40/2010,46/2010,183/2011) ),при пресметка
на помошни простории и градежно неизградено земјиште.

 Зоната 3 одговара на тринаесета зона утврдена со член 16 од
Методологојата (Сл.весник на Р.М бр.50/2005, 40/2010,46/2010 183/2011
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 183/11 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. 07-390/7од 17.02.2012 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. 07-594/20 Претседател,
28.02.2013 год.    Мемет Мурати с.р
Ресен

19.

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 поддршка на

локалниот економски развој и поттикнување на развојот на туризмот
во Општина Ресен за 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за поддршка на
локалниот економски развој и поттикнување на развојот на туризмот
во Општина Ресен за 2013 година, што Советот на Општината Ресен
ја донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/19 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако ja разгледа Програмата
за поддршка на локалниот економски развој и поттикнување на развојот
на туризмот во Општина Ресен за 2013 година, го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Програмата за поддршка на локалниот економски
развој и поттикнување на развојот на туризмот во Општина Ресен за
2013 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/21                          Претседател
28.02.2013 година       Мемет Мурати с.р
Ресен
20.

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 Планот на Програми за развој во

Општина Ресен
Се прогласува Заклучокот по Планот на Програми за развој во

Општина Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/20 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа Планот на
Програми за развој во Општина Ресен, го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Планот на Програми за развој во Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/22   Претседател
28.02.2013 година Мемет Мурати с.р
Ресен
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21.
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 Програмата за  дополнување на програмата
за донесување на Урбанистички планови за 2012 година.

Се прогласува Програмата за дополнување на програмата за
донесување на Урбанистички планови за 2012 година, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/21 Градоначалник
07.03.2013 год.          на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

    Врз основа на член 17 став 1 и 2 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( "Сл.весник на Р.М." бр. 60/11 ) и член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен ( "Сл.весник на Р.М." бр. 07/10)
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на  28.02.2013 година
, донесе

П Р О Г Р А М А
За измена на програмата за донесување на

Урбанистички планови за 2012година.

    Во Програмата за дополнување на Програмата за донесување на
урбанистички планови за 2012 година под бр.07-2310/10 од 24.08.2012
година во  Глава 1- Планови кои се финансираат од буџетот на Општина
Ресен во точка 15 се менува  :

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 7,09ха и треба да
гласи :

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 7,20ха.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/23                                                                       Претседател
28.02.2013 година    Мемет Мурати с.р
Ресен
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22.
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 измена  на Одлуката за отпочнување на

постапка кон изработка и донесување на Урбанистички  план за село
Стење, КО Стење, блок 1 и 2, Општина Ресен

Се прогласува Одлука За измена  на Одлуката за отпочнување на
постапка кон изработка и донесување на Урбанистички  план за село
Стење, КО Стење, блок 1 и 2, Општина Ресен, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/22 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 7 став 2,член 24 став 2 и член 26 став 5  од
Законот за просторно и урбанистичко планирање(„Сл.весник на РМ“ бр.
60/11 ) и член 23 став 7 од Статутот на Општина Ресен ( „Сл.гласник на
Општина Ресен“бр. 07/10), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на  28.02.2013 година, донесе

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

донесување на Урбанистички  план за село Стење, КО Стење,
блок 1 и 2, Општина Ресен

        Член 1
    Во членот 1 од Одлуката за отпочнување на постапка кон изработка и
донесување на Урбанистички план за село Стење, КО Стење, блок 1 и 2 ,
Општина Ресен, бр.07-2310/11 од 24.08.2012 , се менува вкупната
површина на планскиот опфат од 7 ха и треба да гласи:  вкупната
површина на планскиот опфат 7,20 ха.

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/24   Претседател
28.02.2013 година        Мемет Мурати с.р
Ресен
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23.
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 измена  на Одлуката за утврдување на

Нацрт на Урбанистички план за село Стење, КО Стење, блок 1 и 2,
Општина Ресен

Се прогласува Одлука за измена  на Одлуката за утврдување на
Нацрт на Урбанистички план за село Стење, КО Стење, блок 1 и 2,
Општина Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/23 Градоначалник
07.03.2013 год.  на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 7 став 2,член 24 став 2 и член 26 став 5  од
Законот за просторно и урбанистичко планирање( „Сл.весник на РМ“
бр.60/11 ) и член 23 став 7 од Статутот на Општина Ресен ( „Сл.гласник
на Општина Ресен“бр.07/2010 ), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 28.02.2013 година, донесе

О   Д   Л   У   К   А

 За измена  на Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички план
за село Стење, КО Стење, блок 1 и 2, Општина Ресен

Член 1

Во членот 1 од Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички
план за село Стење, КО Стење, блок 1 и 2, Општина Ресен, бр.07-3429/4
од 27.12.2012 година, се менува вкупната површина на планскиот опфат
од 7 ха и треба да гласи:  вкупната површина на планскиот опфат 7,20
ха.

Член 2

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

    СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/25   Претседател
28.02.2013 година Мемет Мурати с.р
Ресен
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24.

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 Програма за измена на програмата за

донесување на урбанистички планови за 2013 година

Се прогласува Програма за измена на програмата за донесување
на урбанистички планови за 2013 година, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/24 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 17 став 1 и 2 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( "Сл.весник на Р.М." бр. 60/11) и член 23 став 1
точка 7 од Статутот на Општина Ресен ("Сл.весник на Р.М." бр. 07/2010)
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 28.02.2013 год.
донесе :

ПРОГРАМА
За дополнување на програмата за

донесување на урбанистички планови за 2013 година

Во Програмата за донесување на урбанистички планови за
2013год. под бр.07-3429.14 од 27.12.2012год. во глава III – Планови
финансирани од физички и правни лица после точка 7 се додава точка 8
која гласи :

Точка 8 – Донесување на Детален урбанистички план за работна
зона 1, блок 2, м.в. Доброво КО Ресен Општина Ресен.

Границите на планскиот опфат се :
Осовина на ул. "Димитар Влахов", ја пресекува КП бр. 6207,

граница на КП бр. 6211, ја пресекува КП бр. 6207 до почетната точка.

Планскиот опфат изнесува 3,08ха.

    СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/26   Претседател
28.02.2013 година  Мемет Мурати с.р
Ресен
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25.
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 отпочнување на постапка за

пристапување кон донесување на Детален урбанистички план за работна
зона 1, Блок 2 на м.в.„Доброво“, Ресен

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за
пристапување кон донесување на Детален урбанистички план за работна
зона 1, Блок 2 на м.в.„Доброво“, Ресен, што Советот на Општината Ресен
ја донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/25 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 11,17 и 26 став 5  од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( „Сл.весник на РМ“ бр.60/11-пречистен текст) 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.07/10 ),Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 28.02.2013 година, донесе

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

на Детален урбанистички план за работна зона 1,
Блок 2 на м.в.„Доброво“, Ресен

Член 1
    Се отпочнува постапка за пристапување донесување на Детален
урбанистички план за работна зона 1, Блок 2 на м.в.„Доброво“, Ресен,
Општина Ресен.

Границите на опфатот на планот се:

-  осовина на ул.„Димитар Влахов“, ја пресекува к.п.бр.6207, граница
на к.п.бр. 6211, ја пресекува к.п.бр.6207 до почетна точка.

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 3.08 ха.
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Член 2
    Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на
правно лица  ,а  донесувач на планот е Општина Ресен.

Член 3
    Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/27                                                                     Претседател
28.02.2013 година  Мемет Мурати с.р
Ресен

26.
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 подршка и учество на проектот

`` Олеснување на развојот на одредени области со пристап во руралните
прекуграничните области на земјите од Западен Балкан ``

Се прогласува Одлука за подршка и учество на проектот ``
Олеснување на развојот на одредени области со пристап во руралните
прекуграничните области на земјите од Западен Балкан ``, што Советот
на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.02.2013
година.

Бр.08-748/26  Градоначалник
07.03.2013 год.  на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 23 точка 47 oд Статутот на Општина Ресен
(Сл.Гласник на Општина Ресен бр 7/2010) и  чл.50 ст.1 од Законот за
Локална самоуправа (Сл Весник на Р.М бр.5/2002), Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 28.02.2013 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
За подршка и учество на проектот

`` Олеснување на развојот на одредени области со пристап во руралните
прекуграничните области на земјите од Западен Балкан ``

Член 1

Со оваа одлука се дава поддршка за реализација и учество на
проектот со назив ``Олеснување на развојот на одредени области со
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пристап во руралните прекуграничните области на земјите од Западен
Балкан“ кој го имлементира Постојаната работна група за регионален
рурален развој  (SWG) а е финансиран од страна на ЕУ каде Општина
Ресен е дефинрана како засегната страна и дел од Преспа регионот
(прекуграничен регион помеѓу Албанија и Македонија), со основна цел да
се овозможи меѓугранична соработка за оддржлив економски развој во
земјите од Западен Балкан.

Член 2

За реализација на планираните активности од горенаведениот
проект се овластува Градоначалникот на Општина Ресен да го потпиши
Меморандумот за разбирање помеѓу засегнатите страни и со посебно
Решение да ги назначи лицата што ке ги спроведат активностите кои
произлегуваат од имлементација на овој проект од страна на Општина
Ресен.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето истата ќе
се објави во Службен гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/28   Претседател
28.02.2013 година  Мемет Мурати
Ресен

27.

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 проширување  на  Планскиот опфат  за

Урбанистички план за село Крани
Општина Ресен

Се прогласува Одлука за проширување  на  Планскиот опфат  за
Урбанистички план за село Крани Општина Ресен, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/27 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр.
07/10 ) и член 1 став 2 од правилникот за станарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник
на РМ “ бр.155/12 ) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 28.02.2013 година, донесе

                                                             Одлука
За    проширување  на  Планскиот опфат   за Урбанистички план за село

Крани
Општина Ресен

Член 1
    Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-561 од 10.08.2011 од страна на лицето    Пајазит
Еминовски    од  с. Крани , а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.1316/2, во КО Крани  Општина  Ресен, Советот на Општина Ресен
констатира дека ќе се донесе Урбанистички план за село  во кој ќе биде
вклопен бесправно изградениот објект  согласно  одредбите од член  1
став 2 од Правилникот  за  изменување и дополнување на Правилникот
за стандарди  за вклопување на бесправно изградени објекти  во
Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник  на РМ ,,  бр. 155/12
).
Заради вклопување на објектот  од став. 1 на овој член  ќе се изработи и
донесе  Урбанистички план за село Долно Дупени.

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/29   Претседател
28.02.2013 година  Мемет Мурати
Ресен
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28.
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 бесправен објект за кој

може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени

за лицето Јован Стребревски

Се прогласува Одлука за Утврдување  на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени
за лицето Јован Стребревски, што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/28 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр.
07/10 ) и член 1 став 2 од правилникот за станарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник
на РМ “ бр.155/12 ) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 28.02.2013 година, донесе

                                                       Одлука
За Утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени.

Член 1
    Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-393  од 12.07.2011 од страна на лицето  Јован
Стребревски од Скопје, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.1649/2, во КО Долно Дупени  Општина  Ресен, Советот на Општина
Ресен  констатира дека ќе се донесе Урбанистички план за село  во кој ќе
биде вклопен бесправно изградениот објект  согласно  одредбите од
член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно изградени
објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник  на РМ ,,
бр. 155/12 ).
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Заради вклопување на објектот  од став. 1 на овој член  ќе се изработи и
донесе  Урбанистички план за село Долно Дупени.

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/30   Претседател
28.02.2013 година                  Мемет Мурати с.р
Ресен

29.

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 бесправен објект за кој

може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени

за лицето Трајко Тодоровски

Се прогласува Одлука за Утврдување  на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени
за лицето Трајко Тодоровски, што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/29 Градоначалник
07.03.2013 год.  на Општина Ресен
Р е с е н   Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (
Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр. 07/10 ) и член 1
став 2 од правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти
во Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник на РМ “ бр.155/12 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 28.02.2013
година, донесе

                                                       Одлука
За Утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени.

Член 1
    Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-928 од 22.08.2011 од страна на лицето   Трајко
Тодоровски  од  Битола, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.769/1, во КО Долно Дупени  Општина  Ресен, Советот на Општина
Ресен  констатира дека ќе се донесе Урбанистички план за село  во кој ќе
биде вклопен бесправно изградениот објект  согласно  одредбите од
член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно изградени
објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник  на РМ ,,
бр. 155/12 ).
Заради вклопување на објектот  од став. 1 на овој член  ќе се изработи и
донесе  Урбанистички план за село Долно Дупени.

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/31   Претседател
28.02.2013 година                   Мемет Мурати с.р
Ресен
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30.

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 бесправен објект за кој

може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени

за лицето Олга Илиевска

Се прогласува Одлука за Утврдување  на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени,
за лицето Олга Илиевска,  што Советот на Општината Ресен ја донесе
на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/30 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н  Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр.
07/10 ) и член 1 став 2 од правилникот за станарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник
на РМ “ бр.155/12 ) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 28.02.2013 година, донесе

                                                       Одлука
За Утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени.

Член 1
    Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-634 од 15.08.2011 од страна на лицето    Олга
Илиевска   од  Битола, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.1647/3, во КО Долно Дупени  Општина  Ресен, Советот на Општина
Ресен  констатира дека ќе се донесе Урбанистички план за село  во кој ќе
биде вклопен бесправно изградениот објект  согласно  одредбите од
член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно изградени
објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник  на РМ ,,
бр. 155/12 ).
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Заради вклопување на објектот  од став. 1 на овој член  ќе се изработи и
донесе  Урбанистички план за село Долно Дупени.

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/32   Претседател
28.02.2013 година        Мемет Мурати с.р
Ресен

31.

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 бесправен објект за кој

може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени

за лицето Ѓорги Кокаланов

Се прогласува Одлука за Утврдување  на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени,
за лицето Ѓорги Кокаланов,  што Советот на Општината Ресен ја донесе
на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/31 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр.
07/10 ) и член 1 став 2 од правилникот за станарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник
на РМ “ бр.155/12 ) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 28.02.2013 година, донесе

                Одлука
За Утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени.

Член 1
    Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-510  од 05.08.2011 од страна на лицето  Ѓорги
Кокаланов  од Скопје, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.1649/3, во КО Долно Дупени  Општина  Ресен, Советот на Општина
Ресен  констатира дека ќе се донесе Урбанистички план за село  во кој ќе
биде вклопен бесправно изградениот објект  согласно  одредбите од
член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно изградени
објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник  на РМ ,,
бр. 155/12 ).
Заради вклопување на објектот  од став. 1 на овој член  ќе се изработи и
донесе  Урбанистички план за село Долно Дупени.

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/33     Претседател
28.02.2013 година       Мемет Мурати с.р
Ресен
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32.

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 бесправен објект за кој

може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени

за лицето Славка Спасовска

Се прогласува Одлука за Утврдување  на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени,
за лицето Славка Спасовска,  што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/32 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н  Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр.
07/10 ) и член 1 став 2 од правилникот за станарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник
на РМ “ бр.155/12 ) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 28.02.2013 година, донесе

                                                       Одлука
За Утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во урбанистичко планската
документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени.

Член 1
    Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-573  од 11.08.2011 од страна на лицето
Славка Спасовска од Скопје, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на
К.П. Бр.1645, во КО Долно Дупени  Општина  Ресен, Советот на Општина
Ресен  констатира дека ќе се донесе Урбанистички план за село  во кој ќе
биде вклопен бесправно изградениот објект  согласно  одредбите од
член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно изградени
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објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник  на РМ ,,
бр. 155/12 ).
Заради вклопување на објектот  од став. 1 на овој член  ќе се изработи и
донесе  Урбанистички план за село Долно Дупени.

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/33   Претседател
28.02.2013 година        Мемет Мурати с.р
Ресен

33.

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 бесправен објект за кој

може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени

за лицето Лилјана Веловска

Се прогласува Одлука за Утврдување  на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени,
за лицето Лилјана Веловска,  што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/33 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр.
07/10 ) и член 1 став 2 од правилникот за станарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник
на РМ “ бр.155/12 ) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 28.02.2013 година, донесе

Одлука
За Утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени.

Член 1
    Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-587 од 12.08.2011 од страна на лицето
Лилјана Веловска од  Битола, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на
К.П. Бр.1649/4, во КО Долно Дупени  Општина  Ресен, Советот на
Општина Ресен  констатира дека ќе се донесе Урбанистички план за
село  во кој ќе биде вклопен бесправно изградениот објект  согласно
одредбите од член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно
изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник
на РМ ,,  бр. 155/12 ).
Заради вклопување на објектот  од став. 1 на овој член  ќе се изработи и
донесе  Урбанистички план за село Долно Дупени.

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/35   Претседател
28.02.2013 година        Мемет Мурати с.р
Ресен
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34.

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 бесправен објект за кој

може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени

за лицето Тони Јосимовски

Се прогласува Одлука за Утврдување  на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени,
за лицето Тони Јосимовски,  што Советот на Општината Ресен ја донесе
на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/34 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н       Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр.
07/10 ) и член 1 став 2 од правилникот за станарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник
на РМ “ бр.155/12 ) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 28.02.2013 година, донесе

Одлука
За Утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени.

Член 1
    Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-4465  од 03.09.2011 од страна на лицето  Тони
Јосимовски  од Скопје, а кое се однесува  на објектот кој лежи  на К.П.
Бр.1649/7,    во КО Долно Дупени  Општина  Ресен, Советот на Општина
Ресен  констатира дека ќе се донесе Урбанистички план за село  во кој ќе
биде вклопен бесправно изградениот објект  согласно  одредбите од
член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно изградени
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објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник  на РМ ,,
бр. 155/12 ).
Заради вклопување на објектот  од став. 1 на овој член  ќе се изработи и
донесе  Урбанистички план за село Долно Дупени.

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/36   Претседател
28.02.2013 година        Мемет Мурати с.р
Ресен

35.

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 бесправен објект за кој

може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени

за лицето Бончо Калајџиевски

Се прогласува Одлука за Утврдување  на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени,
за лицето Бончо Калајџиевски,  што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/35 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н     Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр.
07/10 ) и член 1 став 2 од правилникот за станарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник
на РМ “ бр.155/12 ) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 28.02.2013 година, донесе

Одлука
За Утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени.

Член 1
    Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-267-2011,  од  07.06.2011 од страна на лицето
Бончо Калајџиевски од  с.Долно Дупени, а кое се однесува  на објектот
кој лежи  на К.П. Бр.1868/1, во КО Долно Дупени,  Општина  Ресен,
Советот на Општина Ресен  констатира дека ќе се донесе Урбанистички
план за село  во кој ќе биде вклопен бесправно изградениот објект
согласно  одредбите од член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување
и дополнување на Правилникот за стандарди  за вклопување на
бесправно изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,,
сл. Весник  на РМ ,,  бр. 155/12 ).
Заради вклопување на објектот  од став. 1 на овој член  ќе се изработи и
донесе  Урбанистички план за село Долно Дупени.

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/37   Претседател
28.02.2013 година       Мемет Мурати  с.р
Ресен
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36.

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 бесправен објект за кој

може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени

за лицето Зоран Димовски

Се прогласува Одлука за Утврдување  на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко
планската  документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени,
за лицето Зоран Димовски, што Советот на Општината Ресен ја донесе
на седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/36 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н     Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( Сл. весник на РМ Бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен    (  „ Сл. Гласник  на Општина Ресен  бр.
07/10 ) и член 1 став 2 од правилникот за станарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Сл. весник
на РМ “ бр.155/12 ) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 28.02.2013 година, донесе

Одлука
За Утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација  во Урбанистички план на село  Долно Дупени.

Член 1
    Во врска со поднесеното барање  за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-40-2011,  од  07.06.2011 од страна на лицето
Зоран Димовски  од  с.Долно Дупени, а кое се однесува  на објектот кој
лежи  на К.П. Бр.709/1, во КО Долно Дупени,  Општина  Ресен, Советот
на Општина Ресен  констатира дека ќе се донесе Урбанистички план за
село  во кој ќе биде вклопен бесправно изградениот објект  согласно
одредбите од член  1  став 2 од Правилникот  за  изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправно
изградени објекти  во Урбанистичко планска документација ( ,, сл. Весник
на РМ ,,  бр. 155/12 ).
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Заради вклопување на објектот  од став. 1 на овој член  ќе се
изработи и донесе  Урбанистички план за село Долно Дупени.

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/38  Претседател
28.02.2013 година        Мемет Мурати с.р
Ресен

37.

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 утврдување

на условите за авто-такси превоз на патници
во Општина Ресен

Се прогласува Одлука за за дополнување на Одлуката за
утврдување на условите за авто-такси превоз на патници  во Општина
Ресен,  што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/37 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н       Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 23 став 1 точка 25 од Статутот на Општина
Ресен (,,Службен гласник на Општината Ресен бр.07/10), Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на ден 28.02.2013 година, донесе

О Д Л У К А
за дополнување на Одлуката за утврдување
на условите за авто-такси превоз на патници

во Општина Ресен

Член  1

Со оваа Одлука се врши дополнување на Одлуката за утврдување
на условите за авто-такси превоз на патници во Општина Ресен бр.07-
442/7 од 28.02.2008 година,  усвоена од страна на Советот на Општина
Ресен.

Член 2

Во член 6 став 1 од Одлуката за утврдување на условите за авто-
такси превоз на патници во Општина Ресен бр.07-442/7 од 28.02.2008
година, по зборовите  „ црвена број 75“ се додаваат зборвите „и црвенa
(број 75) – бела  (број 01) “

Член  3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
Гласник на Општина Ресен„

       СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/39 Претседател
28.02.2013 година  Мемет Мурати с.р
Ресен
38.

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 работа на

Одделението за инспекциски надзор-Инспекторат за 2012 година

Се прогласува Заклучокот по извештајот за работа на
Одделението за инспекциски надзор-Инспекторат за 2012 година,  што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2013 година.

Бр.08-748/38 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа Извештајот
за работа на Одделението за инспекциски надзор-Инспекторат за 2012
година, го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1.  Се усвојува Извештајот за работа на Одделението за инспекциски

надзор-Инспекторат за 2012 година.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/40      Претседател
28.02.2013 година        Мемет Мурати с.р
Ресен

39.

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 утврдување на бесправен објект

за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

план   нас. "Починалиште" за Исмаиловски Зекерија

Се прогласува за утврдување на бесправен објект за кој може да
се изврши вклопување на објектот во урбанистичко – планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. "Починалиште" за
Исмаиловски Зекерија,  што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/39 Градоначалник
07.03.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н       Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р. М ," бр.5/02, чл.2 ст.1 aлинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр,56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( " Сл.гласник на Општина Ресен "
бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на  28.02.
2013 год. донесе :

ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

план   нас. "Починалиште"

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-2425-2011 од 31.08.2011 год. од страна
на Исмаиловски Зекерија  а кое се однесува на објект кој лежи на К.П.
бр.3214 и КО Ресен на ул. " Преспанска  " бр124 Советот на Општина
Ресен констатира дека може да се изврши измена во важечката планска
документација заради вклопување на бесправно изградениот објект,
согласно одредбите од чл.2 ст.1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (" Сл.весник на РМ." Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

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

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/41                                         Претседател
28.02.2013 година        Мемет Мурати с.р
Ресен
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40.

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 Програма за изведување на

тридневна екскурзија на ОУ “Браќа Миладиновци“ с.Царев Двор

Се прогласува Заклучокот по Програма за изведување на
тридневна екскурзија на ОУ “Браќа Миладиновци“ с.Царев Двор,  што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2013 година.

Бр.08-748/40 Градоначалник
07.03.2013 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 28.02.2013 година, откако го разгледа Програма
за изведување на тридневна екскурзија на ОУ “Браќа Миладиновци“
с.Царев Двор, го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Програма за изведување на тридневна екскурзија
на ОУ “Браќа Миладиновци“ с.Царев Двор

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/42  Претседател
28.02.2013 година        Мемет Мурати с.р
Ресен
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41.
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 службено патување во странство

Се прогласува Заклучокот по Одлуката за службено патување во
странство,  што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/41 Градоначалник
07.03.2013 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(„Службен весник на РМ“бр.5/02),член 23 точка 47 од
Статутот на Општина Ресен(„Службен гласник на Општина
Ресен“бр.7/2010)и член 5 од Уредбата за издатоците за службени
патувања и селидби во странство што на органите на управата им се
признаваат во тековни трошоци(„Службен весник на РМ“бр.50/00 и
64/01),Советот на Општина Ресен на седницата оддржана на ден
28.02.2013  година донесе:

О Д Л У К А
за службено патување во странство

Член 1

          Со оваа Одлука се утврдува потребата од патување во
странство,лицата кои ќе патуваат и надоместокот што треба да се
исплати.

Член 2

          Потребата од патување во Република Грција произлезе од
организирање на еднодневна работна средба на Градоначалникот на
Општина Ресен – Р.Македонија и Градоначалникот на Општина Преспа –
Р.Грција.

На работната средба покрај присуството на градоначалниците
присуствуваа и претставници од канцеларијата на УНДП Ресен и СПП
(Друштво за заштита на Преспа) од Општина Преспа, Р.Грција.На
работната средба беше разгледана можноста за заедничко аплицирање
кај странски донатори и Европски фондови за менаџмент на планот за
резерватот „Езерени“ и разгледување на можноста за обезбедување на
континуитет за аплицирање за третата глава на ИПА проектот кадешто
двете општини ќе бидат водечки партнери.
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Член 3

Патувањето со цел дефинирање на можностите за понатамошна
соработка помеѓу Општина Ресен, Р.Македонија и Општина Преспа,
Р.Грција  беше направено на 25.02.2013 година. Претставник на
Општина Ресен на работната средба беше Градоначалникот на
Општината Михаил Волкановски.

За патување беше користено возилото на Општина Ресен, а возач
беше Борче Проевски.

Член 4

          На членовите на делегацијата кои патуваа во Република Грција му
следува надоместок за патни и дневни трошоци согласно Уредбата за
издатоците за службени патувања и селидби во странство што на
органите на управата им се признаваат во тековни трошоци.

Член 5

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/43 Претседател
28.02.2013 година  Мемет Мурати с.р
Ресен
42.

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 службено патување во странство

Се прогласува Заклучокот по Одлуката за службено патување во
странство,  што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 28.02.2013 година.

Бр.08-748/42 Градоначалник
07.03.2013 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(„Службен весник на РМ“бр.5/02),член 23 точка 47 од
Статутот на Општина Ресен(„Службен гласник на Општина
Ресен“бр.7/2010)и член 5 од Уредбата за издатоците за службени
патувања и селидби во странство што на органите на управата им се
признаваат во тековни трошоци(„Службен весник на РМ“бр.50/00 и
64/01),Советот на Општина Ресен на седницата оддржана на ден
28.02.2013  година донесе:

О Д Л У К А
за службено патување во странство

Член 1

          Со оваа Одлука се утврдува потребата од патување во
странство,лицата кои ќе патуваат и надоместокот што треба да се
исплати.

Член 2

          Потребата од патување во Република Албанија произлезе заради
потпишување на Меморандумот за идната меѓугранична соработка за
оддржлив економски развој во земјите од Западен Балкан, т.е. примена
на пристапот за развој заснован на области (АБД) во регионот на
Преспа.

Во рамките на проектот „Олеснување на развојот на одредени
области со пристап во руралните прекугранични области во земјите од
Западен Балкан“ во Корча, Р.Албанија со градоначалници од Албанија и
Македонија ќе се оддржи еднодневен состанок за поддршка за проектот
„Олеснување на развојот на одредени области со пристап во руралните
прекугранични области во земјите од Западен Балкан“  и ќе се потпиши
Меморандум за разбирање на постојаната регионална работна група за
рурален развој во Југоисточна Европа каде што Општина Ресен е
дефинирана како засегната страна и дел од Преспа регионот.

За реализација на планираните активности од горенаведениот
проект се овластува Градоначалникот на Општина Ресен да го потпише
Меморандумот за разбирање помеѓу засегнатите страни.

Член 3

Патувањето со цел потпишување на Меморандумот за соработка ќе
биде на ден 01.03.2013 година. Претставници на Општина Ресен на
состанокот ќе бидат Градоначалникот на Општина Ресен Михаил
Волкановски и раководителот на Сектор за Урбанизам,комунални
работи, локален економски развој, прекугранична соработка и заштита
на животна средина Ајман Ал Малла.

За патување ќе се користи возилото на Општина Ресен, а возач ќе
биде Борче Проевски.

Член 4
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На членовите на делегацијата кои ќе патуваат во Република
Албанија му следува надоместок за патни и дневни трошоци согласно
Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство
што на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци.

Член 5

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-594/44 Претседател
28.02.2013 година        Мемет Мурати с.р
Ресен

43.

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 доделување парична помош за

Златко Трајковски од Ресен

Се прогласува Одлуката за доделување парична помош за Златко
Трајковски од Ресен,  што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 01.03.2013 година.

Бр.08-748/43 Градоначалник
07.03.2013 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
(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002 година) и  член 23 точка 47 од
Статутот на Општина Ресен  (“Службен гласник на Општина Ресен” бр.
7/2010 година),  Советот на Општина Ресен на  седницата  одржана на
ден 01.03.2013 година ја донесе следната,

О Д Л У К А
за доделување парична помош

Член 1

Со оваа Одлука се определува висината на паричната помош,
изворот од каде ќе се обезбедат средствата како и начинот на
доделување.

Член 2

Паричната помош се доделува на лицето Златко Трајковски од
Ресен, ул “11 ти Октомври “ бр.68

Паричната помош му се доделува на лицето кое е социјален
случај заради остварување на неговите егзистенцијални потреби за
негово домаќинство.

                    Член 3

Висината на паричната помош изнесува 5.000,00 денари.

                                                Член 4

Средствата за паричната помош ќе се обезбедат и исплатат од
Буџетот на Општина Ресен – буџетска резерва.

Паричните средства ќе се исплатат на банкарска сметка на име на
барателот.

Член 5

Оваа Одлука ќе ја изврши Градоначалникот на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-594/45                                    Претседател
01.03.2013 год.                                                                   Мемет Мурати с.р
Ресен
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44.

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 доделување парична помош за

Спасител Антоновски  од Ресен

Се прогласува Одлуката за доделување парична помош за
Спасител Антоновски  од Ресен,  што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 01.03.2013 година.

Бр.08-748/44 Градоначалник
07.03.2013 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  (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002 година) и  член 23 точка
47 од Статутот на Општина Ресен  (“Службен гласник на Општина Ресен”
бр. 7/2010 година),  Советот на Општина Ресен на  седницата  одржана
на  ден 01.03.2013 година ја донесе следната,

О Д Л У К А
за доделување парична помош

Член 1

Со оваа Одлука се определува висината на паричната помош,
изворот од каде ќе се обезбедат средствата како и начинот на
доделување.

Член 2

Паричната помош се доделува на лицето Спасител Антоновски  од
Ресен, ул „Славејко Арсов„ бб.

Паричната помош се доделува за отстранување на штетата
настаната од природна непогода- поплава во домот на барателот од
22.11.2010 година.

                                                Член 3

Висината на паричната помош изнесува 5.000,00 денари.
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                                                Член 4

Средствата за паричната помош ќе се обезбедат и исплатат од
Буџетот на Општина Ресен – буџетска резерва.

Паричните средства ќе се исплатат на банкарска сметка на име на
барателот.

Член 5

Оваа Одлука ќе ја изврши Градоначалникот на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-594/46                                                                            Претседател
01.03.2013 год.                                Мемет Мурати с.р
Ресен

45.

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 Барањето од  МЗ  с. Козјак

Се прогласува Заклучокот по Барањето од  МЗ  с. Козјак,  што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
01.03.2013 година.

Бр.08-748/45 Градоначалник
07.03.2013 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 01.03.2013 година, откако го разгледа  Барањето
од  МЗ  с. Козјак, го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува барањето на МЗ с.Козјак

2. Фактурураниот износ од 29.642,00 денари на име заостанат долг
за потрошена електрична енергија од стран на Месна с.Козјак
Заедница,  спрема ЕВН Македонија АД Скопје,  да го плати
Општина Ресен.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-594/47 Претседател,
01. 03.2013 год.                             Мемет Мурати с.р
Ресен

46.

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 доделување на финансиска помош на
                                   Месната заедница, с.Наколец

Се прогласува Одлука за доделување на финансиска помош на
Месната заедница, с.Наколец, што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 01.03.2013 година.

Бр.08-748/46 Градоначалник
07.03.2013 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
(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002 година) и  член 23 точка 47 од
Статутот на Општина Ресен  (“Службен гласник на Општина Ресен” бр.
7/2010 година),  Советот на Општина Ресен на  седницата  одржана на
ден 01.03.2013 година ја донесе следната,

О Д Л У К А
за доделување на финансиска помош на

 Месната заедница, с.Наколец

Член 1

Со оваа Одлука се одобруваат средства од Буџетот на Општина
Ресен заради давање на финансиска помош на Месната заедница,
с.Наколец

Член 2

Финансиската помош на Месната заедница, с.Наколец, и се
доделува заради набавка на потребните средства за довршување на
фекалната канализација која е во фаза на изградба во с.Наколец,
односно набавка на цевковод од 1.002 метри цевки профил ФИ 200 и
цевки во должина од 864 метри профил ФИ 250.

Член 3

Финансиската помош е во износ од 422.000,оо денари, со
пресметан ДДВ (18%), кои ќе се обезбедат од Буџетот на Општина
Ресен.

Член 4

Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен со посебно
Решение да ја изврши оваа Одлука.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавувањето во
Службен гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр. 07- 594/48                                                                        Претседател,
01.03.2013 год.                            Мемет Мурати с.р
Ресен
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47.
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 доделување парична помош за

Зекир Садик од Ресен

Се прогласува Одлуката за доделување парична помош за Зекир
Садик од Ресен,  што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 01.03.2013 година.

Бр.08-748/47 Градоначалник
07.03.2013 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  (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002 година) и  член 23 точка
47 од Статутот на Општина Ресен  (“Службен гласник на Општина Ресен”
бр. 7/2010 година),  Советот на Општина Ресен на  седницата  одржана
на  ден 01.03.2013 година ја донесе следната,

О Д Л У К А
за доделување парична помош

Член 1

Со оваа Одлука се определува висината на паричната помош,
изворот од каде ќе се обезбедат средствата како и начинот на
доделување.

Член 2

Паричната помош се доделува на лицето  Зекир Садик од Ресен,
ул „Наум Божиновски „ бр.3

Паричната помош се доделува за покривање на трошоците
направени при погребот на покојниот Мусиќ Реџаил бивш од Ресен, дедо
на барателот Зекир Реџаил.

Член 3

Висината на паричната помош изнесува 5.000,00 денари.

Член 4

Средствата за паричната помош ќе се обезбедат и исплатат од
Буџетот на Општина Ресен – буџетска резерва.

Паричните средства ќе се исплатат на банкарска сметка на име на
барателот.
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Член 5

Оваа Одлука ќе ја изврши Градоначалникот на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр. 07- 594/49                                                                        Претседател,
01.03.2013 год.                            Мемет Мурати с.р
Ресен

48.
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  користење на

недвижна ствар

Се прогласува Одлуката за давање на  користење на недвижна
ствар,  што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 01.03.2013 година.

Бр.08-748/48 Градоначалник
07.03.2013 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
01. 03.2013 година, донесе

О Д Л У К А
за давање на  користење на

недвижна ствар

Член 1

Предмет на оваа Одлука  е давање  на користење на објектот , на
Кино Сала Ресен, сопственост на Општина Ресен, во корист на  Дом на
културата “Драги Тозија“ Ресен.
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                                              Член 2

Објектот на Кино Сала Ресен ќе се користи од страна Дом на
културата “Драги Тозија“ Ресен, на неопределено време.

                            Член 3

Домот на културата “Драги Тозија“ Ресен како послугопримач е
должен објектот  да го чува и да го користи со потребно внимание (на
добар домаќин) и  се  обврзува да ги плаќа трошоците за тековно
одржување, како и трошоците од употребата  на објектот  и одговара за
штетите што ќе настапат во текот на користењето на објектот.

                                               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- 594/50                                                                Претседател
01. 03.2013 год.                              Мемет Мурати с.р
Ресен

49.

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 Барањето

                                 од Климе Цветановски

Се прогласува Заклучокот по Барањето од Климе Цветановски,
што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
01.03.2013 година.

Бр.08-748/49 Градоначалник
07.03.2013 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 01.03.2013 година, откако го разгледа  Барањето
од лицето Климе Цветановски, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Комисијата за проценка на штети по една недела  да

изврши увид повторно.

2. Да се разгледаат можностите за катарстарко чистење на

Голема река.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-594/51 Претседател,
01. 03.2013 год.                              Мемет Мурати с.р
Ресен

50.
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 Барањето од Државна изборна

комисија за обезбедување услови за гласање

Се прогласува Заклучокот по Барањето од Државна изборна
комисија за обезбедување услови за гласање, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 01.03.2013 година.

Бр.08-748/50 Градоначалник
07.03.2013 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 01.03.2013 година, откако го разгледа  Барањето
од Државната изборна комисија за обезбедување на услови за гласање,
го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се задолжува локалната самоуправа,односно Градоначалникот да
постапи по истото, односно да обезбеди услови за гласање.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-594/52 Претседател,
01. 03.2013 год.                              Мемет Мурати с.р
Ресен

51.

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 Барањето од Златко Трајковски

Се прогласува Заклучокот по Барањето од Златко Трајковски, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
01.03.2013 година.

Бр.08-748/51 Градоначалник
07.03.2013 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 01.03.2013 година, откако го разгледа  Барањето
од Златко Трајковски, го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Да му се овозможи средба и договарање со ЈКП „ Пролетер“ Ресен и
ЕВН Македонија АД Скопје за плаќање на долговите на повеќе рати.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-594/53 Претседател,
01. 03.2013 год.   Мемет Мурати с.р
Ресен
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СОДРЖИНА

1. Одлуката за книжење на утврдените состојби по извештајот од
пописната комисија за извршениот годишен попис на средствата,
побарувањата и обврските на Општина Ресен, со состојба 31.12.2012
година

2. Заклучок по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Ресен за IV квартал

3. Заклучок по Годишен извештај по завршната сметка на Буџетот на
Општина Ресен за 2012 година.

4. Завршна сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2012 година

5. Годишен извештај за користење на средствата од резервите за 2012

6. Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Ресен за 2013 година.

7. Заклучок по  финансиски извештај по завршната сметка за 2012

година на Дом на култура ,,Драги Тозија,, Ресен

8. Заклучок по  финансиски извештај по завршната сметка за 2012

година на Детска градинка ,,11-ти Септември,, Ресен

9. Заклучок по  финансиски извештај по завршната сметка за 2012

годинана СОУ ,,Цар Самоил,, Ресен

10.Заклучок по  финансиски извештај по завршната сметка за 2012

годинана ОУ ,,Гоце Делчев,, Ресен

11.Заклучок по  финансиски извештај по завршната сметка за 2012

година на ОУ ,,Мите Богоевски,, Ресен

12.Заклучок по  Финансиски извештај по завршната сметка за 2012

година на ОУ ,,Браќа Миладиновци,, с.Царев Двор

13.Заклучок по  финансиски извештај по завршната сметка за 2012

година на ОУ ,,Славејко Арсов,, с.Подмочани

14.Заклучок по  финансиски извештај по завршната сметка за 2012

година на ОУ ,,Димитар Влахов,, с.Љубојно

15.Заклучок по Извештајот по годишната сметка на ЈКП “Пролетер“
Ресен за 2012 година.
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16.Заклучок по Извештајот за работењето на работни единици и сектори

при ЈКП “Пролетер“ Ресен за 2012 година.

17.Одлука за одредување на вредноста на градежно неизградено

земјиште за градот Ресен и селата во општина Ресен и за

одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски

општини

18.Одлука за формирање на зони за утврдување на пазарната вредост

на недвижен имот.

19.Заклучок по  Програмата за поддршка на локалниот економски развој

и поттикнување на развојот на туризмот во Општина Ресен за 2013

година

20.Заклучок по  Планот на Програми за развој во Општина Ресен.

21.Програма за дополнување на програмата за донесување на

урбанистички планови за 2012 година.

22.Одлука  за измена  на Одлуката за отпочнување на постапка кон

изработка и донесување на Урбанистички  план за село Стење, КО

Стење, блок 1 и 2, Општина Ресен

23.Одлука за измена на Одлуката за утврдување на Нацрт на

Урбанистички план за с.Стење, КО Стење, Блок 1 и 2 , Општина

Ресен.

24.Програма за измена на програмата за донесување на Урбанистички

планови за 2013 година

25.Одлука за отпочнување на постапка за пристапување кон донесување

на Детален урбанистички план за работна зона 1, Блок 2 на

м.в.„Доброво“, Ресен

26.Одлука за поддршка и учество на проектот `` Олеснување на развојот

на одредени области со пристап во руралните прекуграничните

области на земјите од Западен Балкан ``

27.Одлука за проширување на планскиот опфат за урбанистички план за

с.Крани за вклопување на бесправно изграден објект за Пајазит

Еминовски.
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28.Одлука за утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на објектот во УПД за Урбанистчкити план за с.Долно

Дупениза Јован Стребревски

29.Одлука за утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на објектот во УПД за Урбанистчкити план за с.Долно

Дупени за Трајко Тодоровски

30.Одлука за утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на објектот во УПД за Урбанистчкити план за с.Долно

Дупени за Олга Илијевска

31.Одлука за утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на објектот во УПД за Урбанистчкити план за с.Долно

Дупени за Ѓорѓи Кокаланов

32.Одлука за утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на објектот во УПД за Урбанистчкити план за с.Долно

Дупени за Славка Спасовска

33.Одлука за утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на објектот во УПД за Урбанистчкити план за с.Долно

Дупени за Лилјана Веловска

34.Одлука за утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на објектот во УПД за Урбанистчкити план за с.Долно

Дупени за Тони Јосимовски.

35.Одлука за утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на објектот во УПД за Урбанистчкити план за с.Долно

Дупени за Бончо Калајџиевски.

36.Одлука за утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на објектот во УПД за Урбанистчкити план за с.Долно

Дупени за Зоран Димовски.

37.Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување  на условите за

авто-такси превоз на патници  во Општина Ресен

38.  Заклучок по  Извештајот за работа на Одделението за инспекциски

надзор-Инспекторат за 2012 година.

39.Одлука за утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на објектот во УПД за Урбанистчкити план

нас.Починалиште.
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40.Заклучок по  Програмата за изведување на екскурзија на ОУ Браќа

Миладиновци с. Царев двор.

41.Одлука за службено патување во странство

42.Одлука за службено патување во странство

43.Одлука за доделување парична помош на  Златко Трајковски од

Ресен

44.Одлука за доделување парична помош на  Спасител Антоновски

45.Заклучок по Барањето на  МЗ. С Козјак.

46.Одлука за доделување на финансиска помош на Месната заедница,

с.Наколец.

47.Одлука за доделување парична помош на  Зекир Сабит

48.Одлука за давање на користење на недвижна ствар

49.Заклучок по Барање од Климе Цветановски

50.Заклучок по Барање од Државна изборна комисија за обезбедување

на услови за гласање.

51.Заклучок по Барањето на Златко Трајковски.
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