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1.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за работа на Совет на Општина Ресен за 2018

година

Се прогласува Програмата за работа на Совет на Општина Ресен за
2018 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 31.01.2018 година.

Бр.09-346/1 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр.5/02), и член 23 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен
гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015), Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на 31.01.2018  година, донесе

П  Р  О  Г  Р  А  М  А
За работа на Советот на Општина Ресен за  2018 година

1. ОПШТ  ДЕЛ
Согласно надлежностите што произлегуваат од Уставот на Република

Македонија, Законот за локална самоуправа, Статутот и Деловникот за работа
на Советот на Општина Ресен, Советот донесува Програма за работа за 2018
година.

Во Програмата се обележани основните рамки и насоки за работа на
Советот во календарската 2018 година со надлежности кои се во ингеренции
на Советот.

Програмата овозможува транспарентност во работата на Општината и е
отворена за постојано проширување и дополнување согласно укажувања на
заинтересирани субјекти и поединци од Општината.

2. ПОСЕБЕН ДЕЛ

ЈАНУАРИ

1. Извештајот за работа на Оделението за инспекциски надзор-Инспекторат
за 2017 година
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Предлагач:  Градоначалник
Изработува:  Оделението за инспекциски надзор-Инспекторат

2. Извештај за реализирање на урбанистичките планови на Општина Ресен
за 2017 година.
Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи ,локален економски развој
и прекугранична соработка, Одделение за урбанизам и комунални работи

3. Извештај за безбедносната состојба во Општина Ресен за 2017 година.
Предлагач: Полициска станица од Општа надлежност - Ресен.
Изработува: Полициска станица од Општа надлежност - Ресен.

4. Извештај за работата на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’´- Ресен за
2017 година.
Предлагач: ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’-Ресен.
Изработува: ОУ  Дом на култура ,,Драги Тозија” -Ресен.

5. Извештај за реализирање на Програмата за работата на Советот на
Општина Ресен за  2017 година
Предлагач: Совет на Општина .
Изработува: Сектор за правни и општи работи и јавни дејности,

Одделение за правни и општи работи.
6. Советнички прашања.

ФЕВРУАРИ

1. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен
за 2017 година.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски

развој и прекугранична соработка, Одделение за урбанизам и комунални
работи

2. Извештај за реализација на програмата за уредување и одржување на
градските гробишта за 2017 година.
Предлагач: ЈКП,,Пролетер,,-Ресен
Изработува: ЈКП,,Пролетер-Ресен

3. Информација за состојбата со недостаток на гробни места и преземени
мерки за решавање на овој проблем.
Предлагач: ЈКП,,Пролетер,,-Ресен
Изработува: Директор на ЈКП,,Пролетер,,-Ресен.

4. Извештај за реализација на програмата за одржување на комуналната
хигиена за 2017 година.
Предлагач: УО на ЈКП,,Пролетер,,-Ресен.
Изработува: Директор на ЈКП,,Пролетер,,-Ресен.

5. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за
четвртиот квартал од 2017 година.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор  за финансиски прашања
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6. Советнички прашања.

МАРТ
1. Годишна  сметка за Буџетот на општината за 2017 година.

Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за финансиски прашања.

2. Годишен извештај за Буџетот на Општина Ресен за 2017 година.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за финансиски прашања

3. Годишна сметка на ЈКП,,Пролетер,,-Ресен за 2017 година.
Предлагач: УО на ЈКП,,Пролетер,,-Ресен.
Изработува: Служба за сметководство на ЈКП,,Пролетер,,-Ресен

4. Извештај за реализирање на Финансисиките планови на петте Основни
училишта во Општина Ресен и на Средното општинско училиште.
Предлагачи: УО на училиштата.
Изработува: Служба за сметководство.

5. Извештај за реализирање на Финансискиот план на Детска градинка,,11-
ти Септември,,-Ресен.
Предлагач: УО на Детска градинка,,11-ти Септември,,-Ресен.
Изработува: Служба за книговодство.

6. Извештај за реализирање на Финансискиот план на Дом на
култура,,Драги Тозија,,-Ресен.
Предлагач: УО на ,,Драги Тозија,,-Ресен.
Изработува: Служба за книговодство.

7. Советнички прашања.

АПРИЛ
1. Квартален извештај за првиот квартал од 2018 година.

Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за финансиски прашања.

2. Извештај за реализација на програмата за водоснабдување со вода за
пиење  на подрачјето на општината за 2017.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски

развој и прекугранична соработка
3. Извештај за реализација на Програмата за улично осветлување за 2017

година.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски

развој и прекугранична соработка
4. Информација по програма за зимска служба за одржување на локалните

патиШта
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски

развој и прекугранична соработка
5. Информација за спроведена акција за чистење на речните корита во

2017 година.
Предлагач: Градоначалник
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Изготвувач: Сектор за  животна средина.
6. Советнички прашања.

МАЈ
1. Информација за спроведените активности од Проектот заштита на

Преспанското Езеро.
Предлагач : Градоначалник
Изработува: Општитина Ресен и УНДП

2. Информација за состојбата во спортот и физичката култура во Општина
Ресен.
Предлагач: Градоначалник.

Изработува: Сектор за правни и општи работи и јавни дејности, Одделение за
јавни дејности.

3. Информација за состојбата и предлог мерки за заштита од пожари.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Единицата за противпожарна заштита и ПЕ  на Центарот за

управување со кризи.
4. Советнички прашања

ЈУНИ
1. Годишни извештаи за работата на Основните училишта во учебната

2016/2017 година.
Предлагач; училиштата.
Изработува: Директор.

2. Извештај за работата на Детска градинка ,,11-ти Септември,,-Ресен.
Предлагач; Управен одбор.
Изработува: Директор.

3. Информација за почетокот на туристичката сезона  во Општина Ресен.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски

развој и прекугранична соработка
4. Информација за функционирањето на месната самоправа во Општина

Ресен.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за  правни и општи работи  и јавни дејности,

Одделение за јавни дејности.
5. Советнички прашања

ЈУЛИ
1. Информација за хидролошката состојба во општината и снабдувањето

со вода за наводнување на подрачјето на  општината.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за животна средина

2. Квартален извештај за втор квартал од 2018 година.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Одделение за финансиски прашања.

3. Советнички прашања.
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АВГУСТ
1. Одлука за доделување награди на Манифестацијата ,,Преспански

јаболкобер,, 2018 година.
Предлагач: Комисија за доделување награди и признанија.
Изработува: Одделение за правни и општи и јавни дејности.

2. Информација за состојбата со спортските терени и објектите, со предлог-
мерки.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за правни и општи работи и јавни дејности ,

Одделение за  јавни дејности.
3. Информација за спортот и физичката култура во Ресен.

Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за правни и општи работи и јавни дејности  во

соработка со институциите од спортот во Општина Ресен.
4. Советнички прашања.

СЕПТЕМВРИ
1. Програми за работа на основните и средното општинско училиште за

учебната 2018/2019 година.
Предлагач: УО на училиштата.
Изработува: Директор.

2. Извештај за работата на Средното општинско училиште ,,Цар Самоил,,-
Ресен за учебната 2018/2019 година.
Предлагач: УО на училиштето.
Изработува: Директор.

3. Извештај за користењето на просторот пред деловните субјекти за
периодот од 01.01.2017 до 31.08.2017 година.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за финансиски прашања Одделение за

администрирање на даноци, такси и надоместоци.
4. Информација за резултатите од  туристичката сезона 2018 година.

Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за урбанизам и комунални работи, локален

економски развој и прекугранична  на соработка, Одделение за ЛЕР.
5. Советнички прашања

ОКТОМВРИ
1. Програма за работа на Советот на Општина Ресен 2019 година.

Предлагач: Комисија за изработка на Програмата за работа на Советот на
Општина Ресен.
Изработува: Сектор за правни и општи работи и јавни дејности , Одделение  за
правни и општи работи

2. Оперативна програма за организирање и функционирање на зимската
служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2018/19
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски

развој и прекугранична соработка
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3. Предлог план на програми за развој на Општина Ресен 2019-2020 година
Предлагач: Градоначалник.

Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски развој
и прекугранична соработка.

4. Советнички прашања.

НОЕМВРИ
1. Квартален извештај за реализирање на буџетот- трет  квартал за 2017

година
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за финансиски прашања.

2. Програма за водоснабдување со вода за пиење во населените места кои
не се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2018 и
2019 година.
Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски развој
и прекугранична соработка.

3. Програма за изградба на фекални канализации во Општина Ресен за
2019 година.
Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски развој
и прекугранична соработка.

4. Програма за изградба и реконструкција на локални патишта, одрување и
заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен 2019 година.
Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски развој
и прекугранична соработка

5. Програма за чистење на речните корита на подрачјето на Општина
Ресен за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за животна средина.

6. Програма за заштита на животната средина и природата на подрачјето
на Општина Ресен за 2019 година
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за животна средина.

7. Програма за подршка на локалниот економски развој и потикнување на
развојот на туризмот во Општина Ресен за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи, локален

економски развој и прекугранична соработка, Одделение за ЛЕР.
8. Програма за урбанистичко планирање и изработка на урбанистички

планови во Општина Ресен во 2019 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи, локален

економски развој и прекугранична соработка.
9. Програма за изградба на јавното осветлување на подрачјето на Општина

Ресен за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник
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Изработува: Сектор за урбанизам, комунални работи, локален
економски развој и прекугранична соработка.

10.План за управување со отпад во Општина Ресен.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за животна средина.

11.Програма за заштита на природата во Парк на природата Езерани 2019
година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за животна средина.

12.Програма за управување со отпад во Општина Ресен за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за животна средина.

13.Програма за активностите на Општина Ресен од областа на промоција и
комуникација со јавноста и меѓународната соработка за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува:Сектор за правни и општи работи и јавни дејности.

14.Програма за одбележување на значајни настани и личности од Општина
Ресен за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за правни и општи работи и јавни дејности

15.Програма за спомен обележја на подрачјето на Општина Ресен.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Одделение за  јавни дејности

16.Програма за културни активности што се финансираат  од Буџетот на
Општина Ресен за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за правни и општи работи  и јавни дејности,

Одделение за јавни дејности.
17.Програма за унапредување на здраствената и социјалната заштита во

Општина Ресен за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за правни и општи работи и јавни дејности, Одделение за
јавни дејности.

18.Програма за спроведување на активности на спортски друштва и
одржување на спортска  инфраструктура во Општина Ресен  2019
година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за општи  и правни и јавни дејности

19.Програма за активностите на Општина Ресен во областа на
образованието во 2019 година.
Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за  правни и општи  работи и јавни дејности, Одделение  за
јавни дејности.

20.Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и
мажите за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник

Изработува: Комисија за еднакви можности на жените и мажите за 2017 година
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21.Програма за активностите на Општина Ресен за 2018 година во областа
на заштитата и спасувањето.
Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за  правни и општи  работи и јавни дејности, Одделение  за
јавни дејности.

22.Програма за работа на територијалната противпожарна единица на
Општина Ресен за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува:  ТППЕ Ресен.

23.Програма за работа на Општинската организација на Црвен крст за
Ресен за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Општинска организација на Црвен крст

24.Програма за проекти од областа на културата на ОУ Дом на култура
,,Драги Тозија ,, Ресен за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: ОУ Дом на култура ,,  Драги Тозија ,, Ресен

25.Финансиски планови на Основните училишта  и СОУ,,Цар Самоил ,Ресен
за 2019 година.
Предлагач: Училишта.
Изработува: Книговодствена служба, на училиштата.

26.Финансиски план за ЈОУ Детска градинка ,,11-ти Септември,, за 2019
година.
Предлагач: УО на градинката;
Изработува: Книговодствена служба.

27.Финансиски план за 2019 година за Дом на култура ,,Драги Тозија,,-
Ресен.
Предлагач: УО на Дом на култура;
Изработува: УО на Дом на култура

28.Програма за одржување на јавна чистота во Ресен за 2019 година.
Предлагач: ЈКП,,Пролетер,,Ресен;
Изработува: ЈКП,,Пролетер,,Ресен.

29.Програма за одржување и уредување на градските гробишта во Ресен за
2019 година
Предлагач: ЈКП,,Пролетер,,Ресен;
Изработува: ЈКП,,Пролетер,,Ресен.

30.Програма за одржување на комунална хигиена за 2019 година.
Предлагач: ЈКП,,Пролетер,,Ресен;
Изработува: ЈКП,,Пролетер,,Ресен.

31.Програма за вертикална и хоризонтална сигнализација за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник.
Изработува: Сектор за урбанизам ,комунални работи ,локален економски

развој и прекугранична соработка.
34. Советнички прашања.

ДЕКЕМВРИ
1. Буџет на Општина Ресен за 2019 година со образложение.

Предлагач: Градоначалник
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Изработува: Сектор за финансиски прашања
2. Буџетски календар за 2019 година.

Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за финансиски прашања.

3. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за финансиски прашања

4. Одлука за утврдување на висината на благајнички максимум .
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за финансиски прашања

5. Буџет на Општина Ресен за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за финансиски прашања.

6. Советнички прашања

3. НОРМАТИВЕН ДЕЛ

Со овој дел од програмата за работа на Советот на Општина Ресен се
обработува нормативната дејност на Советот што треба да се извршува во
текот на 2018 година, која се сведува во донесување на нормативни акти за
усогласување на постојните прописи во изминатиот период од страна на
Советот врз основа на прописите што Ќе бидат донесени во 2018 година.

4. ЗАВРШЕН ДЕЛ

Имајќи го предвид големото значење за граѓаните  на Општината што го
носи процесот на децентрализација, неопходна е постојана транспаретност и
информираност за секој сегмент на децентрализацијата, односно пренесување
на надлежностите од централната на локалната власт, со што Ќе се унапреди
процесот на демократија во Општината, секој граѓанин во општината ќе има
можност да се запознае со правата,обврските и предностите што ги носи
процесот на децентрализација, во поодделни сегменти на животот.

За извршување на Програмата за работа на Советот се задолжуваат
предлагачите, изготвувачите и сите останати учесници да се придржуваат на
роковите утврдени во програмата, а исто така Буџетот во делот за Совет да се
прилагоди на оваа Програма за работа за 2018 година.

Во текот на 2018 година Советот на Општина Ресен ќе ги разгледува и
сите дополнителни прашања што ќе произлезат од тековното работење.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-201/4 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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2.

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

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за намера за реализација на проект за
подобрување на нивото и квалитетот на општинските услуги - “Реконструкција,

употреба и одржување на улици во градот Ресен“ по пат на задолжување во
МСИП2

Се прогласува Одлуката за намера за реализација на проект за
подобрување на нивото и квалитетот на општинските услуги -
“Реконструкција, употреба и одржување на улици во градот Ресен“ по пат на
задолжување во МСИП2, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на  31.01.2018 година.

Бр.09-346/2 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 ст. 1 т.15 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 23 ст. 1 т. 47 од Статутот на Општина
Ресен (,,Службен Гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и
11/2015) член 18 став 3 и член 20 став 1 и 2 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07,
156/09 и 47/11 и 192/2015), а во врска со член 16 став 4 од Законот за јавен
долг (“Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11 и 139/14), Советот на
Општина Ресен  на 7-та седница,  одржана на ден 31.01.2018 година,  донесе:

О Д Л У К А
за намера за реализација на проект за подобрување на нивото и

квалитетот на општинските услуги - “Реконструкција, употреба и одржување
на улици во градот Ресен“ по пат на задолжување во МСИП2
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Член 1

Со оваа одлука се уредува долгорочното препозајмување на Општина
Ресен по пат на склучување на Договор за под-заем со Владата на Република
Македонија, Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени
од Меѓународна банка за обнова и развој- Светска банка, по Вториот проект за
подобрување на општинските услуги, Јавен повик бр. МСИП2 01/2016.

Член 2

Средствата од долгорочното препозајмување во максимален износ од
21.225.398,00 денари, ќе бидат  искористени за проектот- “Реконструкција,
употреба и одржување на улици во градот Ресен“, кој претставува висок
приоритет на Општината Ресен.

Член 3

Задолжувањето/под-заемот ќе се реализира под следниве услови:

-максимален износ на главнина: 21.225.398,00 денари
-каматна стапка: шестмесечен ЕУРИБОР со варијабилен распон
-рок на отплата: 13 години
-грејс период: 3 години
-отплата на под-заемот:согласно амортизационен план, не подолго

од 13 години.

Член 4

Во името на Општина Ресен, Договорот за подзаемот  од членот 1 на
овој член ќе го потпише Градоначалникот на Општина Ресен, по претходно
добиена согласност од страна на Министерството за финансии и спроведена
постапка во согласност со закон.

Член 5

Обврските кои ќе настанат по склучувањето на договорот за под-заем, со
Министерството за финансии на РМ, ќе се врши од Буџетот на Општина Ресен.

Член 6

Со денот на стапување  во сила на оваа одлука, престанува  да важи
Одлуката за намера за реализација на проект за подобрување на нивото и
квалитетот на општинските услуги - “Реконструкција, употреба и одржување на
улици во градот Ресен“ по пат на задолжување во МСИП2, донесена под бр.
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08-927/7 од 15.05.2017 година, објавена во Службен Гласник на Општина Ресен
под бр.6/2017.

Член 7

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-201/5 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

3.

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

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна
ствар

Се прогласува Одлуката за давање на трајно користење на недвижна
ствар, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
31.01.2018 година.

Бр.09-346/3 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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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, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) и член 21 став 1 од Законот за користење и располагање со
стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на РМ“, бр.78/2015, 106/2015, 153/2015 и 190/2016) Советот
на Општина Ресен на седницата одржана на ден 31.01.2018 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За давање на трајно користење на недвижна ствар

Член 1

Со оваа Одлука недвижна ствар – објект, доградба на Јавната
општинска установа Детска Градинка „ 11 Септември “, на к.п. бр.5074 Имотен
лист бр.57182 за КО Ресен, на ул.„Коле Неделковски“ во Ресен, со број на
зграда 1 и намена В2-8, влез 2 на приземје со вкупна површина од 78 м2,
сопственост на Општина Ресен, се дава на трајно користење без надоместок
на Јавната општинска установа Детска Градинка „ 11-ти Септември“ од Ресен.

Член 2
На Јавната општинска установа Детска Градинка „11-ти Септември“ од

Ресен, недвижниот имот од член 1, се дава заради обезбедување на простор
за вршење на својата основна дејност – згрижување и воспитување на деца од
предучилишна возраст, а заради зголемениот обем на работа.

Член 3

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08 - 201/6 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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4.

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

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за утврдување на работното време на Јавната
општинска установа за деца - Детска градинка “ 11 ти Септември“ Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на работното време на Јавната
општинска установа за деца - Детска градинка “ 11 ти Септември“ Ресен, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  31.01.2018
година.

Бр.09-346/4 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 23
став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина
Ресен“ бр.7/2010,13/2013,  8/2015 и 11/2015), а во врска со член 67 став 6  од
Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија” број
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16 и 163/17), Советот
на Општина  Ресен на седница одржана на 31.01.2018 година донесе

О Д Л У К А
за утврдување на работното време на Јавната општинска установа за деца-

Детска градинка “ 11 ти Септември“ Ресен

Член 1

Со оваа одлука се утврдува почетокот и завршетокот на работното
време на Јавната општинска установа за деца- Детска градинка “ 11 ти
Септември“ Ресен

Член 2

Работното време на детската градинка започнува од 05,30 часот и
завршува во 21,30 часот, а ќе се одвива  двосменски.
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Член 3

Се задолжува Јавна општинска установа за деца- Детска градинка “ 11
ти Септември“ Ресен, да го почитува утврденото работно време.

Член 4

Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за почеток
и завршеток на работно време во Јавната општинска установа за деца- Детска
градинка “ 11 ти Септември“ Ресен со бр.07-3841/20 од 24.12.2014 година
објавено во „Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.14/14.

Член 5

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08 – 201/7 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

5.

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

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за давање  на согласност на Одлуката за
формирање на нова воспитно – образовна хертерогена група на возраст од 3

години до поаѓања во училиште во ЈОУДГ „11 ти Септември “ Ресен

Се прогласува Одлуката за давање  на согласност на Одлуката за
формирање на нова воспитно – образовна хертерогена група на возраст од
3 години до поаѓања во училиште во ЈОУДГ „11 ти Септември “ Ресен, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  31.01.2018
година.

Бр.09-346/5 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 23
став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина
Ресен“ бр.7/2010, 13/2013,  8/2015 и 11/2015), а во врска со член 64 став 5  од
Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија” број
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16 и 163/17), Советот
на Општина  Ресен на седница, одржана на 31.01.2018 година донесе

О Д Л У К А

за давање  на согласност на Одлуката за формирање на нова воспитно –
образовна хертерогена група на возраст од 3 години до поаѓања во

училиште во ЈОУДГ „11 ти Септември “ Ресен

Член 1

Со оваа одлука се  дава согласност  на Одлуката број  02-17/3 од 24.01.2018
година, донесена од Управниот одбор на ЈОУДГ „11 ти Септември“ Ресен со
која се формира нова воспитно – образовна хертерогена група на деца со
возраст од 3 години до поаѓања во училиште.

Член 2

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

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08 - 201/8 Претседател
31.01.2018 год. Никола Станковски с.р.
Ресен
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6.

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

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за утврдување на услови за начинот на градење
во село Покрвеник, општина Ресен за кое нема урбанистички план

Се прогласува Одлуката за утврдување на услови за начинот на градење
во село Покрвеник, општина Ресен за кое нема урбанистички план, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  31.01.2018
година.

Бр.09-346/6 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 84 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(,,Сл. Весник на РМ’’ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/15 и 163/16) и член 71 и став1
точка 16 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен Гласник,, бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015), а во врска со член 50 став1 точка16 од Законот за
локална самоуправа (,,Сл.Весник на РМ’’ бр. 5/2002), Советот на општина
Ресен на седницата одржана на 31.01.2018 година, донесе :

О Д Л У К A

За утврдување на услови за начинот на градење во село Покрвеник, Општина
Ресен за кое нема урбанистички план

Член 1

Општиот акт за село Покрвеник се изготвува согласно Годишната
програма за 08-2416/16 од 28.10. 2016 година на Општина Ресен за
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2017година, донесена од Советот на општината (Службен гласник на Општина
бр.13. од 31.10.2016година).

Член 2

Одлуката е одобрена од Комисијата назначена со решение број 09-
2412/1 од 17.11.2017 година од Градоначалникот на општина Ресен и за истата
е добиена Согласност од Министерство за транспорт и врски со број 24-11848/2
од 28.12.2017 година.

Член 3

Одлуката за Општ акт за село Покрвеник е изготвена од правно лице ИН-
ПУМА Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија од Скопје кое поседува
лиценца согласно член 16 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(Сл. Весник на РМ, бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/15 и 163/16).

Член 4.

Општиот акт за село содржи, текстуален дел - Одлука , нумерички дел –
табеларен приказ на планираните содржини издвоени по површина и намена
на земјиштето  и графички прилози :

- Пошироко опкружување на село Покрвеник, Општина
Ресен.................1:25000

- Извод од претходна планска
документација...............................................1:2500

- Заверен дигитализиран архивски оригинал на катастарски
план...........1:2500

Граница на опфат на село, наменски зони, постојна улична мрежа и означени
траси за влезни и излезни постојни сообраќајни правци во селото. ....1:2500

Член 5

За село Покрвеник претходната документација не е усогласена во
утврдените рокови согласно со членот 78 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.51/05) и членот 46 од Законот
за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл.весник на РМ, бр.137/07), притоа за граница на Општ акт за
село Покрвеник се смета истата граници од претходната документација која не
се применува. Површината на опфатот во претходната документација за село
Покрвеник пишана е како 28.00ха, додека површината на опфатот со
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векторизација реално изнесува 27.26ха. Разидувањето на површините
произлегува од начинот на работа и читање на површините. Претходната
документација која била изработена рачно површината e добиена со
планиметар. Површината на Општиот акт за село Покрвеник, Општина Ресен е
добиена со скенирање на претходната документација, векторизирање на
истата и запишана е како CAD форма со површина од 27.26ха.

Член 6

Со Одлуката за Општ акт за село Покрвеник се утврдува граница на
плански опфат на село Покрвеник со вкупна површина од 27,26ха. Границата
на селото графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на
сите прекршни точки.

Планскиот опфат лежи на територијата која како крајни точки ги има
следните координати:

1. X=7496788.0670  Y=4541463.6370
2. X=7496807.6670  Y=4541426.6290
3. X=7496831.3190  Y=4541391.2900
4. X=7496858.1310  Y=4541361.6850
5. X=7496890.3100  Y=4541325.6980
6. X=7496919.0820  Y=4541296.1520
7. X=7496938.3900  Y=4541278.4570
8. X=7496954.1450  Y=4541264.7900
9. X=7496972.4880  Y=4541253.7970

10. X=7496998.6240  Y=4541233.7320
11. X=7497011.0970  Y=4541227.7730
12. X=7497022.9720  Y=4541224.0600

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите
прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 12 за секоја точка
табеларно се дадени параметрите по x и y координати.

Член 7

Со општиот акт се утврдуваат групите на класи на намени во рамките на
планскиот опфат со име за секоја наменска зона пооделно согласно член 28 од
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник
на Р.М, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16).

Во рамките на планскиот опфат на село Покрвеник се утврдени повеќе
групи на класи на намена:

А1 - Домување во станбени куќи
В5 – Верски институции
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Д3 – Спорт и рекреација
Е1 – Комунална инфраструктура
(сообраќајна инфраструктура)

Согласно правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
(Сл. весник на Р.М, ббр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16),
покрај основната класа на намена во зона на градежна парцела може да се
предвидат и компатабилни класи на намена на основната класа.

Член 8

Со Одлуката за Општ акт за село Покрвеник дефинирани сите постојни
влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со
поширокото опкружување,

На исток - запад поминува главниот влезно - излезен правец на селото,
Регионалниот пат Р1307 (Ресен со А3) – Царев Двор – Отешево – гр. со
Албанија (ГП Стење) делница Стење – Коњско.

Во јужниот дел на село Покрвеник во правец исток – запад дефниран е постоен
влезно – излезен правец на село Покрвеник кон село Сирхан и кон село Долно
Перово и село Горно Перово.

Во североисточниот дел на село Покрвеник кон Регионалниот пат Р1307 во
правец исток – запад дефиниран е постоен влезно – излезен правец кон село
Прељубје и кон село Волкодери.

Дефиниран е правец кон црква свети Никола.
Со Одлуката за Општ акт за село Покрвеник се дефинира пристапот до

градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да е во
согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл.весник на РМ, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и
134/16).

Доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако инвеститорот
не може сам да го обезбеди, не може да се утврдат услови за градба.

Член 9

Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на
утврдените наменски зони во графичкиот приказ, се врши според конкретните
услови на лице место, одредбите на оваа одлука, законот за просторно и
урбанистичко планирање и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот
закон.
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Член 10

Формирањето на градежната парцела, површината за градба, висината
на објектите, процентот на изграденост и коефициент на искористеност да се
во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање.

При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат
имотно правните односи, односно една или повеќе катастарски парцели да
преставуваат градежна парцела.

Површината за градење може да се протега во рамки на една или
повеќе катастарски парцели, при што минималното растојание од површината
за градење  до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не
треба да е помало од три (3) метри, согласно член 83 од Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.
142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16).

Член 11

Со  Одлуката за Општ акт за село Покрвеник се дефинира просторната
организација и условите за градење во селско стопански двор.

Во рамките на градежните парцели со класа на намена А1 (домување во
станбени куќи – селско стопански дворови) освен објектот за домување, можат
да се предвидат и помошни градби во функција на селско стопанскиот двор
(штали, складишта, гаражи и сл.).

Член 12

Со Одлуката за Општ акт за село Покрвеник се дефинира начинот на
реализација на инфраструктурните водови и градби.
Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и електрика) да
овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со група на класи на намена
А1- домување во стамбени куќи и В5- верски институции.

Проект за инфраструктура се изработува согласно член 52 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање, (Сл. Весник на РМ, бр. 199/14, 44/15,
193/15, 31/16 и 163/16).

Член 13

Општиот акт за село содржи табели со Билансни споредбени показатели
во кои се прикажани планираните површини по намена на земјиштето –
наменските зони, во однос на постојните изградени површини.
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Член 14

Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои не
се опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од овој
Општ Акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.Македонија бр. 142/15,
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16).

Член 15

При реализација на општиот акт во целост да се почитуваат одредбите
од текстуалниот дел на општиот акт кои се однесуваат на целокупната
инфраструктурна мрежа (далековод, гасовод, траса на железница.....),
водотеците и за природните и вештачки водени површини што се во рамките
на опфатот.

Член 16

Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното
донесување, се заверува од Градоначалникот на општина Ресен и се
доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите
од областа на уредување на просторот во електронски формат.

Член 17

Одредбите на оваа Одлука се вградуваат во Одлуката  и се применуваат
до донесување на Урбанистички план  за село.

Член 18

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

СОВЕТ НА  ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр.08 - 201/9 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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7.

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

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за утврдување на услови за начинот на градење
во село Волкодери, општина Ресен за кое нема урбанистички план

Се прогласува Одлуката за утврдување на услови за начинот на градење
во село Волкодери, општина Ресен за кое нема урбанистички план, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  31.01.2018
година.

Бр.09-346/7 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 84 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл. Весник на РМ’’ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/15 и 163/16) и
член 71 и став1 точка 16 од Статутот на општина Ресен (,,Службен Гласник,,
бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), а во врска со член 50 став 1 точка 16 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на РМ’’ бр. 5/2002), Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на 31.01.2018 година, донесе :

О Д Л У К A

За утврдување на услови за начинот на градење во село Волкодери, Општина
Ресен за кое нема урбанистички план

Член 1

Општиот акт за село Волкодери се изготвува согласно Измена и
дополна на годишната програма за 2017 год. под бр. 08-1877/17 од 31.08. 2017
годинана Општина Ресен за 2017година, донесена од Советот на општината
(Службен гласник на Општина бр.9. од 04. 09. 2017година).
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Член 2

Одлуката е одобрена од Комисијата назначена со решение број 09-
2412/1 од 17.11.2017 година од Градоначалникот на општина Ресен и за истата
е добиена Согласност од Министерство за транспорт и врски со број 24-11855/2
од 28.12 2017 година.

Член 3

Одлуката за Општ акт за село Волкодери е изготвена од правно лице
ИН-ПУМА Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија од Скопје кое
поседува лиценца согласно член 16 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл. Весник на РМ, бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/15 и 163/16).

Член 4

Општиот акт за село содржи, текстуален дел - Одлука , нумерички дел –
табеларен приказ на планираните содржини издвоени по површина и намена
на земјиштето  и графички прилози :

- Пошироко опкружување на село Волкодери, Општина Ресен...........1:25000

- Извод од претходна планска документација.........................................1:2500

- Заверен дигитализиран архивски оригинал на катастарски план.......1:2500

- Граница на опфат на село, наменски зони, постојна улична мрежа и
означени траси за влезни и излезни постојни сообраќајни правци во
селото......................................................................................................1:2500

Член 5

За село Волкодери претходната документација не е усогласена во
утврдените рокови согласно со членот 78 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.51/05) и членот 46 од Законот
за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл.весник на РМ, бр.137/07), притоа за граница на Општ акт за
село Волкодери се смета истата граници од претходната документација која не
се применува. Површината на опфатот во претходната документација за село
Волкодери пишана е како 24.00ха, додека површината на опфатот со
векторизација реално изнесува 41.60ха. Разидувањето на површините
произлегува од начинот на работа и читање на површините. Претходната
документација која била изработена рачно површината e добиена со
планиметар. Површината на Општиот акт за село Волкодери, Општина Ресен е
добиена со скенирање на претходната документација, векторизирање на
истата и запишана е како CAD форма со површина од 41.60ха.
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Член 6

Со Одлуката за Општ акт за село Волкодери се утврдува граница на
плански опфат на село Волкодери со вкупна површина од 41,60ха. Границата
на селото графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на
сите прекршни точки.

Планскиот опфат лежи на територијата која како крајни точки ги има
следните координати:

1. X=7497109.1640  Y=4541142.6020
2. X=7497108.1020  Y=4541145.4950
3. X=7497104.5300  Y=4541152.8230
4. X=7497088.2840  Y=4541172.7450
5. X=7497059.9490  Y=4541195.6950
6. X=7497031.7090  Y=4541217.4550
7. X=7497022.9720  Y=4541224.0600
8. X=7497011.0970  Y=4541227.7730
9. X=7496998.6240  Y=4541233.7320

10. X=7496972.4880  Y=4541253.7970
11. X=7496954.1450  Y=4541264.7900
12. X=7496938.3900  Y=4541278.4570
13. X=7496919.0820  Y=4541296.1520
14. X=7496890.3100  Y=4541325.6980
15. X=7496858.1310  Y=4541361.6850
16. X=7496831.3190  Y=4541391.2900
17. X=7496807.6670  Y=4541426.6290
18. X=7496788.0670  Y=4541463.6370
19. X=7496785.4120  Y=4541470.0980
20. X=7496770.7260  Y=4541502.2490
21. X=7496752.4480  Y=4541534.0360
22. X=7496732.9190  Y=4541564.0750
23. X=7496710.9720  Y=4541590.3720
24. X=7496692.6770  Y=4541607.2960
25. X=7496661.2510  Y=4541630.4040
26. X=7496671.5710  Y=4541645.2740
27. X=7496646.4930  Y=4541665.4540
28. X=7496640.3620  Y=4541670.8540
29. X=7496625.2050  Y=4541683.5350
30. X=7496588.6610  Y=4541714.6670
31. X=7496551.2850  Y=4541747.5140
32. X=7496539.5756  Y=4541757.0836
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33. X=7496545.5124  Y=4541693.0461
34. X=7496545.8683  Y=4541689.4047
35. X=7496531.5453  Y=4541651.6177
36. X=7496504.3629  Y=4541606.8757
37. X=7496489.7278  Y=4541579.7573
38. X=7496512.3691  Y=4541518.9653
39. X=7496417.4925  Y=4541433.1295
40. X=7496348.0065  Y=4541461.2663
41. X=7496277.2561  Y=4541500.0986
42. X=7496242.8763  Y=4541518.6647
43. X=7496224.7028  Y=4541529.8838
44. X=7496180.1220  Y=4541488.9230
45. X=7496147.2581  Y=4541454.8154
46. X=7496123.7767  Y=4541427.9458
47. X=7496232.4391  Y=4541251.7746
48. X=7496168.4102  Y=4541204.6413
49. X=7496135.7679  Y=4541180.4560
50. X=7496114.7742  Y=4541165.7983
51. X=7496099.2889  Y=4541152.1399
52. X=7496101.8090  Y=4541136.2910
53. X=7496107.8730  Y=4541100.4340
54. X=7496114.6420  Y=4541077.8070
55. X=7496132.6820  Y=4541064.6340
56. X=7496159.6620  Y=4541045.3730
57. X=7496186.1130  Y=4541024.5120
58. X=7496210.5440  Y=4541004.1380
59. X=7496214.8660  Y=4541004.0200
60. X=7496221.7670  Y=4541003.3100
61. X=7496247.9390  Y=4541008.3380
62. X=7496267.2720  Y=4541016.7190
63. X=7496280.7720  Y=4541022.7510
64. X=7496297.8020  Y=4541031.2540
65. X=7496310.8290  Y=4541038.5880
66. X=7496323.9470  Y=4541047.1940
67. X=7496340.8810  Y=4541058.0770
68. X=7496355.4930  Y=4541070.3580
69. X=7496358.8090  Y=4541074.3210
70. X=7496363.7240  Y=4541067.5190
71. X=7496385.4850  Y=4541029.1140
72. X=7496395.4200  Y=4540998.2920
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73. X=7496406.3060  Y=4540967.7990
74. X=7496426.0110  Y=4540921.6290
75. X=7496429.8000  Y=4540911.6930
76. X=7496419.8530  Y=4540907.0210
77. X=7496403.7350  Y=4540899.2990
78. X=7496383.5430  Y=4540894.0940
79. X=7496387.6391  Y=4540877.3137
80. X=7496492.2493  Y=4540923.0820
81. X=7496588.3593  Y=4540971.3958
82. X=7496661.7533  Y=4541002.5152
83. X=7496765.2771  Y=4541029.3329
84. X=7497111.7162  Y=4541134.1832

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите
прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 84 за секоја точка
табеларно се дадени параметрите по x и y координати.

Член 7

Со општиот акт се утврдуваат групите на класи на намени во рамките на
планскиот опфат со име за секоја наменска зона пооделно согласно член 28 од
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник
на Р.М, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16).

Во рамките на планскиот опфат на село Волкодери се утврдени повеќе
групи на класи на намена:

А1 - Домување во станбени куќи
В3 - Култура
Д3 - Спорт и рекреација
Е1 - Комунална инфраструктура

(сообраќајна инфраструктура)

Согласно правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и
134/16), покрај основната класа на намена во зона на градежна парцела може
да се предвидат и компатабилни класи на намена на основната класа.

Член 8

Со Одлуката за Општ акт за село Волкодери дефинирани сите постојни
влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со
поширокото опкружување,

На исток - запад поминува главниот влезно - излезен правец на селото,
Регионалниот пат Р1307 (Ресен со А3) – Царев Двор – Отешево – гр. со
Албанија (ГП Стење) делница Стење – Коњско.
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Во јужниот дел на село Волкодери во правец исток – запад дефниран е
постоен влезно – излезен правец на село Волкодери кон село Сирхан и кон
село Долно Перово и село Горно Перово.

Во североисточниот дел на село Волкодери кон Регионалниот пат Р1307 во
правец исток – запад дефиниран е постоен влезно – излезен правец кон село
Долно Перово и село Горно Перово и кон село Шурленци.

Дефинирани се два постојни правци кон црква свети Никола и кон месноста
Волкодери(Старо село).

Со Одлуката за Општ акт за село Волкодери се дефинира пристапот до
градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да е во
согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл.весник на РМ, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и
134/16).

Доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако инвеститорот
не може сам да го обезбеди, не може да се утврдат услови за градба.

Член 9

Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на
утврдените наменски зони во графичкиот приказ, се врши според конкретните
услови на лице место, одредбите на оваа одлука, законот за просторно и
урбанистичко планирање и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот
закон.

Член 10

Формирањето на градежната парцела, површината за градба, висината
на објектите, процентот на изграденост и коефициент на искористеност да се
во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање.

При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат
имотно правните односи, односно една или повеќе катастарски парцели да
преставуваат градежна парцела.

Површината за градење може да се протега во рамки на една или
повеќе катастарски парцели, при што минималното растојание од површината
за градење  до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не
треба да е помало од три (3) метри, согласно член 83 од Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.
142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16).
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Член 11

Со Одлуката за Општ акт за село Волкодери се дефинира просторната
организација и условите за градење во селско стопански двор.

Во рамките на градежните парцели со класа на намена А1 (домување во
станбени куќи – селско стопански дворови) освен објектот за домување, можат
да се предвидат и помошни градби во функција на селско стопанскиот двор
(штали, складишта, гаражи и сл.)

Член 12

Со Одлуката за Општ акт за село Волкодери се дефинира начинот на
реализација на инфраструктурните водови и градби.

Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и електрика)
да овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со група на класи на
намена А1- домување во стамбени куќи и В3- култура.

Проект за инфраструктура се изработува согласно член 52 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање, (Сл. Весник на РМ, бр. 199/14, 44/15,
193/15, 31/16 и 163/16).

Член 13

Општиот акт за село содржи табели со Билансни споредбени показатели
во кои се прикажани планираните површини по намена на земјиштето –
наменските зони, во однос на постојните изградени површини.

Член 14

Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои не
се опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од овој
Општ Акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.Македонија бр. 142/15,
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16).

Член 15

При реализација на општиот акт во целост да се почитуваат одредбите
од текстуалниот дел на општиот акт кои се однесуваат на целокупната
инфраструктурна мрежа (далековод, гасовод, траса на железница.....),
водотеците и за природните и вештачки водени површини што се во рамките
на опфатот.

Член 16

Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното
донесување, се заверува од Градоначалникот на општина Ресен и се
доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите
од областа на уредување на просторот во електронски формат.
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Член 17

Одредбите на оваа Одлука се вградуваат во Одлуката  и се применуваат
до донесување на Урбанистички план  за село.

Член 18

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

СОВЕТ НА  ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр. 08 - 201/10 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

8.

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

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за утврдување на услови за начинот на градење
во село Шурленци, општина Ресен за кое нема урбанистички план

Се прогласува Одлуката за утврдување на услови за начинот на градење
во село Шурленци, општина Ресен за кое нема урбанистички план, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  31.01.2018
година.

Бр.09-346/8 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 84, од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл. Весник на РМ’’ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/15 и 163/16) и
член 71 и став1 точка 16 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен Гласник,,
бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), а во врска со член 50 став 1 точка 16 од
Законот за локална самоуправа (Сл.Весник бр. 5/2002), Советот на општина
Ресен на седницата одржана на 31.01.2018 година, донесе :

О Д Л У К A

За утврдување на услови за начинот на градење во село Шурленци, Општина
Ресен за кое нема урбанистички план

Член 1

Општиот акт за село Шурленци се изготвува согласно Измена и дополна
на годишната програма за 2017 год. под бр. 08-1877/17 од 31.08. 2017 годинана
Општина Ресен за 2017година, донесена од Советот на општината (Службен
гласник на Општина бр.9. од 04. 09. 2017година).

Член 2

Одлуката е одобрена од Комисијата назначена со решение број 09-
2412/1 од 17.11.2017 година од Градоначалникот на општина Ресен и за истата
е добиена Согласност од Министерство за транспорт и врски со број 24-11854/2
од 28.12.2017година.

Член 3

Одлуката за Општ акт за село Шурленци е изготвена од правно лице
ИН-ПУМА Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија од Скопје кое
поседува лиценца согласно член 16 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл. Весник на РМ, бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/15 и 163/16).

Член 4

Општиот акт за село содржи, текстуален дел - Одлука , нумерички дел –
табеларен приказ на планираните содржини издвоени по површина и намена
на земјиштето  и графички прилози :

- Пошироко опкружување на село Шурленци, Општина Ресен..............1:25000

- Извод од претходна планска документација............................................1:2500

- Заверен дигитализиран архивски оригинал на катастарски план..........1:2500

- Граница на опфат на село, наменски зони, постојна улична мрежа и
означени траси за влезни и излезни постојни сообраќајни правци во
селото.......................................................................................................1:2500
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Член 5

За село Шурленци претходната документација не е усогласена во
утврдените рокови согласно со членот 78 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.51/05) и членот 46 од Законот
за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл.весник на РМ, бр.137/07), притоа за граница на Општ акт за
село Шурленци се смета истата граници од претходната документација која не
се применува.

Границата на Општиот акт за Шурленци, Општина Ресен е потврдена со
површина од 29,22ха (292269.5472 м²).

Член 6

Со Одлуката за Општ акт за село Шурленци се утврдува граница на
плански опфат на село Шурленци со вкупна површина од 29.22ha. Границата
на селото графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на
сите прекршни точки.

Планскиот опфат лежи на територијата која како крајни точки ги има
следните координати:

X Y
1 Y=74963954200 X=45409982920
2 Y=7496385.4850 X=4541029.1140
3 Y=7496363.7240 X=4541067.5190
4 Y=7496358.8090 X=4541074.3210
5 Y=7496355.4930 X=4541070.3580
6 Y=7496340.8810 X=4541058.0770
7 Y=7496323.9470 X=4541047.1940
8 Y=7496310.8290 X=4541038.5880
9 Y=7496297.8020 X=4541031.2540
10 Y=7496280.7720 X=4541022.7510
11 Y=7496267.2720 X=4541016.7190
12 Y=7496247.9390 X=4541008.3380
13 Y=7496221.7670 X=4541003.3100
14 Y=7496214.8660 X=4541004.0200
15 Y=7496210.5440 X=4541004.1380
16 Y=7496186.1130 X=4541024.5120
17 Y=7496159.6620 X=4541045.3730
18 Y=7496132.6820 X=4541064.6340
19 Y=7496114.6420 X=4541077.8070
20 Y=7496107.8730 X=4541100.4340
21 Y=7496101.8090 X=4541136.2910
22 Y=7496099.2889 X=4541152.1399
23 Y=7496015.7945 X=4541139.1748
24 Y=7496009.0721 X=4541156.6594
25 Y=7495987.0201 X=4541160.0257
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26 Y=7495965.3934 X=4541167.2432
27 Y=7495942.7373 X=4541185.4735
28 Y=7495890.1636 X=4541220.0071
29 Y=7495876.1493 X=4541235.1404
30 Y=7495858.9514 X=4541252.6950
31 Y=7495805.1883 X=4541260.9659
32 Y=7495754.8730 X=4541226.6727
33 Y=7495730.0699 X=4541201.9041
34 Y=7495723.2906 X=4541191.4860
35 Y=7495665.2606 X=4541119.9885
36 Y=7495686.7682 X=4540777.1050
37 Y=7495741.1089 X=4540711.4643
38 Y=7495692.5050 X=4540556.1719
39 Y=7495708.1064 X=4540531.3923
40 Y=7495924.8252 X=4540671.9736
41 Y=7495961.4051 X=4540689.8619
42 Y=7496004.7053 X=4540700.2652
43 Y=7496023.5841 X=4540709.9951
44 Y=7496113.6519 X=4540756.9825
45 Y=7496195.3919 X=4540793.8524
46 Y=7496228.8967 X=4540803.2105
47 Y=7496293.3297 X=4540842.3358
48 Y=7496316.3231 X=4540858.5895
49 Y=7496362.3959 X=4540876.1926
50 Y=7496387.6391 X=4540877.3137
51 Y=7496383.5430 X=4540894.0940
52 Y=7496403.7350 X=4540899.2990
53 Y=7496419.8530 X=4540907.0210
54 Y=7496429.8000 X=4540911.6930
55 Y=7496426.0110 X=4540921.6290
56 Y=7496406.3060 X=4540967.7990

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува
сите прекршни точки, за секоја точка табеларно се дадени параметрите по x и y
координати.

Член 7

Со општиот акт се утврдуваат групите на класи на намени во рамките на
планскиот опфат со име за секоја наменска зона пооделно согласно член 28 од
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник
на Р.М, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 ,134/16 и 33/17). Во
рамките на планскиот опфат на село Шурленци се утврдени повеќе основни
класи на намена:

А1 - Домување во станбени куќи
Д3 – Спорт и рекреација
Е1 – Комунална инфраструктура

(сообраќајнa инфраструктура)
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Согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл. весник на Р.М, ббр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,
134/16 и 33/17), покрај основната класа на намена во зона на градежна парцела
може да се предвидат и компатабилни класи на намена на основната класа.

Член 8

Со Одлуката за Општ акт за село Шурленци дефинирани сите постојни
влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со
поширокото опкружување,

На север дефиниран е постоен влезно – излезен правец кон село Волкодери.

На исток дефиниран е постоен влезно - излезен правец кон селата
Покрвеник,Долно Перово и Горно Перово.

На југо – запад  дефиниран е постоен влезно – излезен правец кон село
Сирхан.

Со Одлуката за Општ акт за село Шурленци се дефинира пристапот до
градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да е во
согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл.весник на РМ, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,
134/16 и 33/17).Доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако
инвеститорот не може сам да го обезбеди, не може да се утврдат услови за
градба.

Член 9

Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на
утврдените наменски зони во графичкиот приказ, се врши според конкретните
услови на лице место, одредбите на оваа одлука, законот за просторно и
урбанистичко планирање и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот
закон.

Член 10

Формирањето на градежната парцела, површината за градба, висината
на објектите, процентот на изграденост и коефициент на искористеност да се
во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање.

При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат
имотно правните односи, односно една или повеќе катастарски парцели да
преставуваат градежна парцела.

Површината за градење може да се протега во рамки на една или
повеќе катастарски парцели, при што минималното растојание од површината
за градење  до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не
треба да е помало од три (3) метри, согласно член 83 од Правилникот за
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стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.
142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17).

Член 11

Со Одлуката за Општ акт за село Шурленци се дефинира просторната
организација и условите за градење во селско стопански двор.

Во рамките на градежните парцели со класа на намена А1 (домување во
станбени куќи – селско стопански дворови) освен објектот за домување, можат
да се предвидат и помошни градби во функција на селско стопанскиот двор
(штали, складишта, гаражи и сл.).

Член 12

Со Одлуката за Општ акт за село Шурленци се дефинира начинот на
реализација на инфраструктурните водови и градби.

Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и електрика)
да овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со група на класи на
намена А1- домување во стамбени куќи и Д3 – Сопрт и рекреација.

Проект за инфраструктура се изработува согласно член 52 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање, (Сл. Весник на РМ, бр. 199/14, 44/15,
193/15, 31/16 и 163/16).

Член 13

Општиот акт за село содржи табели со Билансни споредбени показатели
во кои се прикажани планираните површини по намена на земјиштето –
наменските зони, во однос на постојните изградени површини.

Член 14

Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои не
се опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од овој
Општ Акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.Македонија бр. 142/15,
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,  134/16 и 33/17).

Член 15

При реализација на општиот акт во целост да се почитуваат одредбите
од текстуалниот дел на општиот акт кои се однесуваат на целокупната
инфраструктурна мрежа (далековод, гасовод, траса на железница.....),
водотеците и за природните и вештачки водени површини што се во рамките
на опфатот.
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Член 16

Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното
донесување, се заверува од Градоначалникот на општина Ресен и се
доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите
од областа на уредување на просторот во електронски формат.

Член 17

Одредбите на оваа Одлука се вградуваат во Одлуката  и се применуваат
до донесување на Урбанистички план  за село.

Член 18

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

СОВЕТ НА  ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр. 08 -201/11 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

9.

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

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Решението за разрешување и именување на членови во
Одборот за контрола на материјално-финансиско работење на ЈКП

„Пролетер’’ – Ресен.

Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови во
Одборот за контрола на материјално-финансиско работење на ЈКП „Пролетер’’
– Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
31.01.2018 година.

Бр.09-346/9 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 23 став 1 точка 32 од Статутот на општината Ресен
(,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015 ),
Советот на општината Ресен на седницата одржана на 31.01.2018 година
донесе

Решение за разрешување и именување на членови во
Одборот за контрола на материјално-финансиско работење

на ЈКП „Пролетер’’ - Ресен

1. Се разрешуваат досегашните членови во Одборот за контрола на
материјално-финансиско работење на ЈКП,, Пролетер,, - Ресен:

- Силвана Пандевска

- Тодорче Ристевски

2. За членови во Одборот за контрола на материјално-финансиско работење
на ЈКП,, Пролетер,, - Ресен, се именуваат лицата:

- Ана Јовановска

- Кире Костовски

3.Членовите се именуваат за остатокот од мандатот на членовите назначени
на ден 22.12.2017 година  од страна на Советот на Општина Ресен.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08 - 201/12 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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10.

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

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за  одобрување на финансиска помош на лицето
Севда Дафтова од Ресен

Се прогласува Одлуката за  одобрување на финансиска помош на
лицето Севда Дафтова од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на  31.01.2018 година.

Бр.09-346/10 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“, бр 5/02 ), член 23 точка 36 од Статутот на Општина
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“, бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и
11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 31.01.2018
година, донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За одобрување на финансиска помош на лицето

Севда Дафтова од Ресен

Член 1

Со оваа Одлука му се одобрува финансиска помош во износ од
60.000,00 денари на лицето Севда Дафтова од Ресен, за штетата
предизвикана од пожарот во кој изгоре нејзината семејна куќа на ул.„ 11
Септември “ бр.39 во Ресен.

Член 2

Одобрените средства ќе се исплатат од постојаната резерва –
непредвидливи расходи на Буџетот на Општина Ресен за 2018 година.
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Член 3

Се задолжува Секторот за финансиски прашања да ја изврши оваа
Одлука.

Член 4

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08 – 201/13 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

11.

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

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за  одобрување на финансиска помош на лицето
Нусрет Зекманов од Ресен

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиска помош на
лицето Нусрет Зекманов од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на  31.01.2018 година.

Бр.09-346/11 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“, бр 5/02), член 23 точка 36 од Статутот на Општина
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“, бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и
11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 31.01.2018
година, донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За одобрување на финансиска помош на лицето

Нусрет Зекманов од Ресен

Член 1

Со оваа Одлука му се одобрува финансиска помош во износ од
15.000,00 денари на лицето Нусрет Зекманов од Ресен, за штетата
предизвикана од пожарот во кој изгоре дел од неговата семејна куќа на ул.„ 11
Септември “ бр.49 во Ресен.

Член 2

Одобрените средства ќе се исплатат од постојаната резерва –
непредвидливи расходи на Буџетот на Општина Ресен за 2018 година.

Член 3

Се задолжува Секторот за финансиски прашања да ја изврши оваа
Одлука.

Член 4

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08 – 201/14 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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12.

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

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за  одобрување на финансиска помош на лицето
Варол Алче од Ресен

Се прогласува Одлуката за  одобрување на финансиска помош на
лицето Варол Алче од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на  31.01.2018 година.

Бр.09-346/12 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“, бр 5/02), член 23 точка 36 од Статутот на Општина
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“, бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и
11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 31.01.2018
година, донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За одобрување на финансиска помош на лицето

Варол Алче од Ресен

Член 1

Со оваа Одлука му се одобрува финансиска помош во износ од
10.000,00 денари на лицето Варол Алче од Ресен, за штетата предизвикана од
пожарот во кој изгоре дел од неговата семејна куќа на ул.„ 11 Септември “ бр.
45 во Ресен.

Член 2

Одобрените средства ќе се исплатат од постојаната резерва –
непредвидливи расходи на Буџетот на Општина Ресен за 2018 година.
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Член 3

Се задолжува Секторот за финансиски прашања да ја изврши оваа
Одлука.

Член 4

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08 – 201/15 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

13.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот под Бр. 08-201/16 од 31.01.2018 година

Се прогласува Заклучокот под Бр. 08-201/16 од 31.01.2018 година, кој
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 31.01.2018
година.

Бр.09-346/13 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 83 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 31.01.2018 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се задолжуваат стручните служби на Општина Ресен за оваа
проблематика, да се ангажираат во решавање на проблемот со
постапката за сеча на огревно дрво во КО Јанковец од страна на МПЦ.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-201/16 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

14.

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

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

функционирањето на системот за јавно осветлување

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за
функционирањето на системот за јавно осветлување, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на  31.01.2018 година.

Бр.09-346/14 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 31.01.2018 година, откако го разгледа
Извештајот за функционирањето на системот за јавно осветлување, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за функционирањето на системот за јавно
осветлување.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08 - 201/17                                                                                   Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

15.

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

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за недавање согласност на Одлуката на
ЈКП,,Пролетер’’ – Ресен за утврдување на цена за водна услуга ,,снабдување
со вода за пиење-водоснабдување’’, согласно која давателот на услугата ќе ја
врши спрема крајните корисници во подрачјето каде истата се обезбедува и

тоа во периодот од 2018-2020 година

Се прогласува Одлуката за недавање согласност на Одлуката на
ЈКП,,Пролетер’’ – Ресен за утврдување на цена за водна услуга
,,снабдување со вода за пиење-водоснабдување’’, согласно која давателот
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на услугата ќе ја врши спрема крајните корисници во подрачјето каде истата
се обезбедува и тоа во периодот од 2018-2020 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  31.01.2018 година.

Бр.09-346/15 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на чл. 11 т 5 од Законот за јавни претпријатија (,,Службен
весник на РМ’’ бр. 38/96, 9/97, 6/202, 19/2002, 40/2003, 46/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и
39/2016), чл. 36 ст 1 т 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник
на РМ’’ бр. 2/05) и чл. 23 ст. 1 т. 47 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен’’ бр. бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) Советот
на Општина Ресен, на седницата одржана на ден 31.01.2017 година ја донесе
следната

О Д Л У К А
за недавање согласност на Одлуката на ЈКП,,Пролетер’’ – Ресен за

утврдување на цена за водна услуга ,,снабдување со вода за пиење-
водоснабдување’’, согласно која давателот на услугата ќе ја врши спрема

крајните корисници во подрачјето каде истата се обезбедува и тоа во периодот
од 2018-2020 година

Член 1

Со оваа Одлука не се дава согласност на Одлуката број 02-50 од
12.01.2018 година, донесена од Управниот одбор на ЈКП „Пролетер“ Ресен, со
која се утврдува цена за водна услуга ,,снабдување со вода за пиење-
водоснабдување’’, согласно која давателот на услугата ќе ја врши спрема
крајните корисници во подрачјето каде истата се обезбедува и тоа во периодот
од 2018-2020 година.
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Член 2

Оваа одлука стапува во сила со денот објавувањето во „Службен
гласник на Општина“ Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-201/18 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

16.

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

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за недавање согласност на Одлуката на
ЈКП,,Пролетер’’ – Ресен за утврдување на цена за водна услуга ,,прочистување

на отпадни води’’, согласно која давателот на услугата ќе ја врши спрема
крајните корисници во подрачјето каде истата се обезбедува и тоа во периодот

од 2018-2020 година

Се прогласува Одлуката за недавање согласност на Одлуката на
ЈКП,,Пролетер’’ – Ресен за утврдување на цена за водна услуга
,,прочистување на отпадни води’’, согласно која давателот на услугата ќе ја
врши спрема крајните корисници во подрачјето каде истата се обезбедува и
тоа во периодот од 2018-2020 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на  31.01.2018 година.

Бр.09-346/16 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на чл. 11 т 5 од Законот за јавни претпријатија (,,Службен
весник на РМ’’ бр. 38/96, 9/97, 6/202, 19/2002, 40/2003, 46/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и
39/2016), чл. 36 ст 1 т 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник
на РМ’’ бр. 2/05) и чл. 23 ст. 1 т. 47 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен’’ бр. бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) Советот
на Општина Ресен, на седницата одржана на ден 31.01.2017 година ја донесе
следната

О Д Л У К А
за недавање согласност на Одлуката на ЈКП,,Пролетер’’ – Ресен за

утврдување на цена за водна услуга ,,прочистување на отпадни води’’,
согласно која давателот на услугата ќе ја врши спрема крајните корисници во
подрачјето каде истата се обезбедува и тоа во периодот од 2018-2020 година

Член 1

Со оваа Одлука не се дава согласност на Одлуката број 02-51 од
12.01.2018 година, донесена од Управниот одбор на ЈКП „Пролетер“ Ресен, со
која се утврдува цена за водна услуга ,,прочистување на отпадни води’’,
согласно која давателот на услугата ќе ја врши спрема крајните корисници во
подрачјето каде истата се обезбедува и тоа во периодот од 2018-2020 година.

Член 2

Оваа одлука стапува во сила со денот објавувањето во „Службен
гласник на Општина“ Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-201/19 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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17.

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

З А К Л У Ч О К

за недавање согласност на Одлуката на ЈКП,,Пролетер’’ – Ресен за
утврдување на цена за водна услуга ,,собирање и одведување на урбани

отпадни води’’, согласно која давателот на услугата ќе ја врши спрема
крајните корисници во подрачјето каде истата се обезбедува и тоа во

периодот од 2018-2020 година

Се прогласува Одлуката за недавање согласност на Одлуката на
ЈКП,,Пролетер’’ – Ресен за утврдување на цена за водна услуга ,,собирање и
одведување на урбани отпадни води’’, согласно која давателот на услугата ќе
ја врши спрема крајните корисници во подрачјето каде истата се обезбедува и
тоа во периодот од 2018-2020 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на  31.01.2018 година.

Бр.09-346/17 Градоначалник
07.02.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на чл. 11 т 5 од Законот за јавни претпријатија (,,Службен
весник на РМ’’ бр. 38/96, 9/97, 6/202, 19/2002, 40/2003, 46/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и
39/2016), чл. 36 ст 1 т 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник
на РМ’’ бр. 2/05) и чл. 23 ст. 1 т. 47 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен’’ бр. бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) Советот
на Општина Ресен, на седницата одржана на ден 31.01.2017 година ја донесе
следната

О Д Л У К А
за недавање согласност на Одлуката на ЈКП,,Пролетер’’ – Ресен за

утврдување на цена за водна услуга ,,собирање и одведување на урбани
отпадни води’’, согласно која давателот на услугата ќе ја врши спрема крајните
корисници во подрачјето каде истата се обезбедува и тоа во периодот од 2018-

2020 година
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Член 1

Со оваа Одлука не се дава согласност на Одлуката број 02-52 од
12.01.2018 година, донесена од Управниот одбор на ЈКП „Пролетер“ Ресен, со
која се утврдува цена за водна услуга ,,собирање и одведување на урбани
отпадни води’’, согласно која давателот на услугата ќе ја врши спрема крајните
корисници во подрачјето каде истата се обезбедува и тоа во периодот од 2018-
2020 година.

Член 2

Оваа одлука стапува во сила со денот објавувањето во „Службен
гласник на Општина“ Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-201/20 Претседател
31.01.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

18.

Исправка

Комисијата за статут и прописи по разгледување на основниот текст и
текстот на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2018
година, бр.08-2671/6 од 22.12.2017 година објавен во “Службен гласник на
Општина Ресен“ бр.16/2017 утврди дека е направена техничка грешка, поради
што се дава

И С П Р А В К А

1. Во  член 13 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година после зборовите “800 денари„  точката се заменува со
запирка и се додаваат зборовите “на кој износ се плаќа персонален данок и
данок на непризнати расходи.“

Бр. 08 - 212/3 Претседател на
31.01.2018 година Комисија за статут и прописи
Р е с е н Енгин Бахтијар  с.р.
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