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87. 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

 

    З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

  За прогласување на Заклучокот со кој се констатира 

        престанок на мандат на член на Советот на  

                 Општината Ресен 

 

 

 Се прогласува Заклучокот со кој се констатира престанок на мандат на 

член на Советот на Општината Ресен, што Советот на Општината  Ресен го 

донесе на седницата одржана на 14.09.2010 година. 

 

 

Бр.08-2083/1            Градоначалник 

20.09.2010 год.         на Општина Ресен 

Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 

 

 

Врз основа на член 46 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на РМ,,бр.05/02), а во врска со член 32 и 33 од Деловникот на Советот на 

Општината Ресен (,,Службен гласник на општина Ресен,, бр.4/05) , Советот на 

Општината Ресен на седницата одржана на 14.09.2010 година , донесе  

 

 

      З А К Л У Ч О К 

      За констатирање престанок на мандатот  

    на член на Советот на Општината Ресен 

 

1.Се констатира престанок на мандатот на Даринка Мицевска од член на 

Советот на Општина Ресен, од 14.09.2010 година поради поднесена писмена 

оставка.  

 

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

Службен гласник на Општина Ресен. 

 

 

             СОВЕТ  НА  ОПШТИНА РЕСЕН 

 

 

Бр. 07-1971/3        Претседател, 

14.09.2010 год.             Мемед Мурати с.р. 

Р е с е н 
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88. 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

 

     З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

  За прогласување на Одлукта за измени и дополнување 

         на Буџетот на Општина Ресен за 2010 година 

 

 

 Се прогласува Одлуката за измени и дополнување на Буџетот на 

Општина Ресен за 2010 година,  што Советот на Општината  Ресен ја донесе на 

седницата одржана на 14.09.2010 година. 

 

 

Бр.08-2083/2            Градоначалник 

20.09.2010 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 

(,,Службенвесник на РМ,, бр.5/02), член 28 став 1 од Законот за финансирање на 

единиците на локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 61/04,96/04 и 

67/07) и член 23 став 1 точка 4  од Статутот на општина Ресен (,,Службен 

гласник на општина Ресен,, бр.7/2010) Советот на Општината Ресен на 

седницата одржана на  14.09.2010 година, донесе 

 

                  О Д Л У К А 

       за измени и дополнување на Буџетот 

          на Општина Ресен за 2010 година 

 

1.Општ дел 

 

     Член 1 

 

 Во Буџетот на Општината Ресен за 2010 година се вршат следните 

измени: 

 

 

               БУЏЕТ                      РЕБАЛАНС 

 

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ                       235.138.559                       215.536.447 

 

Даночни приходи           44.737.000                         39.234.000 
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Неданочни приходи                                  10.718.746                         10.618.746 

Капитални приходи                                    7.800.000                           2.800.000 

Приходи од дотации                               116.427.000                       122.594.371 

Трансфери                                                  55.384.100                         36.232.012 

Приходи од донации                                        71.713                                71.713 

Други приливи                                                                                       3.985.605 

 

 

II. ВКУПНИ РАСХОДИ                       235.138.559                        215.536.447 

 

Од утврдени намени                                233.838.559                       215.536.447 

Резерва                                                           1.300.000                             350.000 

 

 

 

     Член 2 

 

 Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на 

приходи, а расходите се утврдени по основни намени се утврдени во билансот 

на расходи во колоната ребаланс и тоа како што следува 

 

 

     Член 3 

 

 Приходите во износ од 215.536.447 денари искажани во Билансот на 

приходите на Буџетот на Општината Ресен за 2010 година се распоредени на 

корисници и поблиски намени во посебниот дел. 

 

     Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на Општина Ресен,, 

 

 

 

   СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

 

 

Бр. 07-1971/4          Претседател, 

14.09.2010 год.                          Мемед Мурати с.р. 

Р е с е н 
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89. 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

 

     З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

      За прогласување на Одлукта за измена на  

        Одлуката за извршување на Буџетот на  

                                   Општина Ресен за 2010 година 

 

 

 Се прогласува Одлуката за измена на Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Ресен за 2010 година,  што Советот на Општината  Ресен ја 

донесе на седницата одржана на 14.09.2010 година. 

 

Бр.08-2083/3                      Градоначалник 

20.09.2010 год.         на Општина Ресен 

Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1,точка2 од Законот на локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“,бр.5/2002),член 23 став 8 од 

Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа(„Службен весник 

на Република Македонија“,бр.61/04;96/04 и 67/07),член 1 од Законот за измена и 

дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 

2010 година(„Службен весник на Република Македонија“,бр.95/2010 ) и член 23 

од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина 

Ресен“бр.7/2010),Советот на Општината Ресен на седницата одржана на ден 

14.09.2010 година, донесе 

 

 

    О   Д   Л   У   К   А 

 

        За измена на Одлуката за извршување на Буџетот  

        на Општина Ресен за 2010 година 

 

 

            Член 1 
 

 Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2010 

година („Службен гласник на Општина Ресен“,бр.1/2010),членот 15 се брише. 
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             Член 2 

 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен 

гласник на Општина Ресен. 

 

 

                СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

 

 

Бр. 07- 1971/5                                         Претседател, 

14.09.2010 год.                        Мемед Мурати с.р. 

 Р е с е н 

 

 

90. 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

 

        З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

         За прогласување на Одлукта за определување критериуми 

           постапка за доделување награда по повод ,,Преспански 

  Јаболкобер,, 2010 година и субјект за реализирање на 

           активностите 

 

 

 Се прогласува Одлуката за определување критериуми, постапка за 

доделување награда по повод ,,Преспански јаболкобер,, 2010 година и субјект за 

реализирање на активностите,  што Советот на Општината  Ресен ја донесе на 

седницата одржана на 14.09.2010 година. 

 

 

Бр.08-2083/4            Градоначалник 

20.09.2010 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 47 од Статутот на Општина Ресен 

(„Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010), Советот на Општината Ресен 

на седницата одржана на ден 14.09.2010  година, донесе  

О Д Л У К А  

за определување критериуми, постапка за доделување  

награда по повод „Преспанскиот јаболкобер,, 2010 година  

и субјект за реализирање на активностите  

 

Член 1  

Со оваа Одлука се определуваат критериумите, постапката за 

доделување на награда по повод „Преспанскиот јаболкобер,, 2010 година и 

субјект за реализирање на активностите.  

Член 2 

Наградата се доделува за особени достигнување во областа на развојот 

на овоштарството и соработката со општината за економски развој.  

Градоначалникот на Општината формира одбор за организирање на 

манифестацијата , а активностите поврзани со манифестацијата ,, Преспански 

јаболкобер„ 2010 година ќе ги реализира Здружението на граѓани „Музичка 

младина,, Ресен.  

Член 3  

Се доделуваат една награда и признанија.  

Член 4  

Наградите се доделуваат на правни и физички лица, здруженија на 

граѓани и невладини организации,на предлог на Комисија составена од три 

члена, која ја формира Градоначалникот на Општината.  

Член 5  

По завршување на манифестацијата определениот субјект да достави 

описен финансиски извештај за   манифестацијата„ Преспански јаболкобер“  до 

Советот на Општина Ресен.  

   Член 6  

Наградите на наградените ги доделува Градоначалникот на општината на 

денот на одржување на ,,Преспанскиот јаболкобер,,.  
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Член 7  

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 

гласник на Општина Ресен,,  

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН  

Бр. 07-1971/6                                                                                   Претседател,  

14.09.2010 год.                                                                           Мемед Мурати с.р.   

Р е се н 

 

 

91. 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

 

     З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

        За прогласување на Заклучокот со кој се усвојува Годишниот 

   извештај за работата на СОУ ,,Цар Самоил,, Ресен за 

           учебната 2009/2010 година 

 

 

 Се прогласува Заклучокот со кој се усвојува Годишниот извештај за 

работата на СОУ,,Цар Самоил,, Ресен за учебната 2009/2010 година,  што 

Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 14.09.2010 

година. 

 

 

Бр.08-2083/5            Градоначалник 

20.09.2010 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 опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако го разгледа Годишниот извештај за 

работата на СОУ.,, Цар Самоил,, Ресен за учебната 2009/2010 година го донесе 

следниот 
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    З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на СОУ.,, Цар Самоил,, 

Ресен за учебната 2009/2010 година 

 

 

                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 

 

 

Бр.07-1971/7                           Претседател, 

14.09.2010 год.         Мемед Мурати с.р.  

Р е с е н 

 

 

92. 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

 

     З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

        За прогласување на Заклучокот со кој се усвојува Годишната 

   Програма за работата на СОУ ,,Цар Самоил,, Ресен за 

           учебната 2010/2011 година 

 

 

 Се прогласува Заклучокот со кој се усвојува Годишната Програма за 

работата на СОУ,,Цар Самоил,, Ресен за учебната 2010/2011 година,  што 

Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 14.09.2010 

година. 

 

 

Бр.08-2083/6            Градоначалник 

20.09.2010 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 опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако ја разгледа Годишната Програма за 

работата на СОУ.,, Цар Самоил,, Ресен за учебната 2010/2011 година го донесе 

следниот 
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    З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

1.Се усвојува Годишната Програма за работата на СОУ.,, Цар Самоил,, 

Ресен за учебната 2010/2011 година 

 

 

                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 

 

 

Бр.07-1971/8                           Претседател, 

14.09.2010 год.         Мемед Мурати с.р.  

Р е с е н 

 

 

93. 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

        За прогласување на Заклучокот со кој се усвојува Годишната 

   Програма за работата на ОУ ,,Гоце Делечев,, Ресен за 

           учебната 2010/2011 година 

 

 

 Се прогласува Заклучокот со кој се усвојува Годишната Програма за 

работата на ОУ,,Гоце Делчев,, Ресен за учебната 2010/2011 година, што Советот 

на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 14.09.2010 година. 

 

 

 

Бр.08-2083/7            Градоначалник 

20.09.2010 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 

опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако ја разгледа Годишната Програма за 

работата на ОУ.,, Гоце Делчев,, Ресен за учебната 2010/2011 година го донесе 

следниот 

    З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

1.Се усвојува Годишната Програма за работата на ОУ.,, Гоце Делчев,, 

Ресен за учебната 2010/2011 година 

 

                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 

 

 

Бр.07-1971/9                                        Претседател, 

14.09.2010 год.         Мемед Мурати с.р.  

Р е с е н 

 

 

94. 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

 

     З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

        За прогласување на Заклучокот со кој се усвојува Годишната 

            Програма за работата на ОУ ,,Мите Богоевски,, Ресен за 

           учебната 2010/2011 година 

 

 

 Се прогласува Заклучокот со кој се усвојува Годишната Програма за 

работата на ОУ,,Мите Богоевски,, Ресен за учебната 2010/2011 година,  што 

Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 14.09.2010 

година. 

 

 

Бр.08-2083/8                        Градоначалник 

20.09.2010 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 опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако ја разгледа Годишната Програма за 

работата на ОУ.,, Мите Богоевски,, Ресен за учебната 2010/2011 година го 

донесе следниот 

 

 

    З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

1.Се усвојува Годишната Програма за работата на ОУ.,, Мите Богоевски,, 

Ресен за учебната 2010/2011 година 

 

 

                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 

 

 

Бр.07-1971/10                           Претседател, 

14.09.2010 год.         Мемед Мурати с.р.  

Р е с е н 

 

 

95. 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

 

       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

        За прогласување на Заклучокот со кој се усвојува Годишната 

    Програма за работата на ОУ ,,Браќа Миладиновци,,  

         с.Царев Двор  за учебната 2010/2011 година 

 

 

 Се прогласува Заклучокот со кој се усвојува Годишната Програма за 

работата на ОУ,,Браќа Миладиновци,, с.Царев Двор за учебната 2010/2011 

година,  што Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 

14.09.2010 година. 

 

 

Бр.08-2083/9            Градоначалник 

20.09.2010 год.         на Општина Ресен 

Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 

 

 

  



20 септември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 10 страна 352 

 

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

на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако ја разгледа Годишната Програма за 

работата на ОУ.,, Браќа Миладиновци,, с.Царев Двор за учебната 2010/2011 

година го донесе следниот 

 

 

    З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

1.Се усвојува Годишната Програма за работата на ОУ.,,Браќа 

Миладиновци,,  с.Царев Двор за учебната 2010/2011 година 

 

 

                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 

 

 

 

Бр.07-1971/11                           Претседател, 

14.09.2010 год.         Мемед Мурати с.р.  

Р е с е н 

 

 

96. 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

 

      З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

        За прогласување на Заклучокот со кој се усвојува Годишната 

       Програма за работата на ОУ ,,Славејко Арсов,,  

         с.Подмочани  за учебната 2010/2011 година 

 

 

 Се прогласува Заклучокот со кој се усвојува Годишната Програма за 

работата на ОУ,,Салвејко Арсов,, с.Подмочани за учебната 2010/2011 година,  

што Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 14.09.2010 

година. 

 

 

Бр.08-2083/10            Градоначалник 

20.09.2010 год.         на Општина Ресен 

Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 

 

 



20 септември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 10 страна 353 

 

 

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

на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако ја разгледа Годишната Програма за 

работата на ОУ.,, Славејко Арсов,, с.Подмочани за учебната 2010/2011 година 

го донесе следниот 

 

 

    З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

1.Се усвојува Годишната Програма за работата на ОУ.,, Славејко Арсов,, 

с.Подмочани  за учебната 2010/2011 година 

 

 

                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 

 

 

 

Бр.07-1971/12                            Претседател, 

14.09.2010 год.         Мемед Мурати с.р.  

Р е с е н 

 

 

97. 

 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

 

      З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

        За прогласување на Заклучокот со кој се усвојува Годишната 

    Програма за работата на ОУ ,,Димитар  Влахов,,  

         с.Љубојно  за учебната 2010/2011 година 

 

 

 Се прогласува Заклучокот со кој се усвојува Годишната Програма за 

работата на ОУ,,Димитар Влахов,, с.Љубојно за учебната 2010/2011 година,  

што Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 14.09.2010 

година. 

 

 

Бр.08-2083/11                        Градоначалник 

20.09.2010 год.         на Општина Ресен 

Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 



20 септември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 10 страна 354 

 

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

на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако ја разгледа Годишната Програма за 

работата на ОУ.,, Димитар Влахов,, с.Љубојно за учебната 2010/2011 година го 

донесе следниот 

 

 

    З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

1.Се усвојува Годишната Програма за работата на ОУ.,, Димитар 

Влахов,, с.Љубојно  за учебната 2010/2011 година. 

 

 

            СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 

 

 

Бр.07-1971/13                            Претседател, 

14.09.2010 год.         Мемед Мурати с.р.  

Р е с е н 

 

98. 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

 

      З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

             За прогласување на Заклучокот со кој се усвојува  

              информацијата за користење на просторот пред 

               деловните простории за вршење на дејност од  

                     01.01.2010 година до 31.08.2010 година 

 

 

 Се прогласува Заклучокот со кој се усвојува Информацијата за 

користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност од 

01.01.2010 година до 31.08.2010 година,  што Советот на Општината  Ресен ја 

донесе на седницата одржана на 14.09.2010 година. 

 

 

Бр.08-2083/12            Градоначалник 

20.09.2010 год.         на Општина Ресен 

Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 

 

 

 



20 септември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 10 страна 355 

 

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

на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако ја разгледа Информацијата за користење 

на просторот пред деловните простории за вршење на дејност од 01.01.2010 до 

31.08.2010 година, го донесе следниот 

 

 

              З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

 1. Се усвојува Информацијата за користење на просторот пред деловните 

простории за вршење на дејност од 01.01.2010 до 31.08.2010 година, 

 

 

 

                 СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 

 

 

Бр.07-1971/14                           Претседател, 

14.09.2010 год.         Мемед Мурати с.р.  

Р е с е н 

 

 

99. 

 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

 

      З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

           За прогласување на Заклучокот со кој се усвојува  

                информацијата за улично осветлување на 

           територијата на Општина Ресен 

 

 

 Се прогласува Заклучокот со кој се усвојува Информацијата за улично 

осветлување на територијата на Општина Ресен,  што Советот на Општината  

Ресен ја донесе на седницата одржана на 14.09.2010 година. 

 

 

Бр.08-2083/13            Градоначалник 

20.09.2010 год.         на Општина Ресен 

Р е с е н                          Михаил Волкановски с.р. 

 

 



20 септември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 10 страна 356 

 

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

на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако ја разгледа Информацијата за улично 

осветлување на територијата на Општина Ресен, го донесе следниот 

 

 

              З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

 1. Се усвојува Информацијата за улично осветлување на територијата на 

Општина Ресен 

 

 

                 СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 

 

 

Бр.07-1971/15                           Претседател, 

14.09.2010 год.         Мемед Мурати с.р.  

Р е с е н 

 

 

100. 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

 

      З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

            За прогласување на Заклучокот со кој се усвојува  

                Збирниот извештај за настанатите штети од  

                 елементарна непогода-град 

 

 

 Се прогласува Заклучокот со кој се усвојува Збирниот извештај за 

настанатите штети од елементарна непогода - град,  што Советот на Општината  

Ресен ја донесе на седницата одржана на 14.09.2010 година. 

 

 

 

Бр.08-2083/14                        Градоначалник 

20.09.2010 год.         на Општина Ресен 

Р е с е н                          Михаил Волкановски с.р. 

 

 

 

 



20 септември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 10 страна 357 

 

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

на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако го  разгледа Збирниот извештај за 

настанатите штети од елементарна непогода – град го донесе следниот 

 

 

    З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

1.Се усвојува Збирниот извештај за настанатите штети од елементарна 

непогода – град. 

 

 

                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 

 

 

Бр.07-1971/16                     Претседател, 

14.09.2010 год.                         Мемед Мурати с.р. 

Р е с е н 

 

 

101. 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

 

     З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

           За прогласување на Заклучокот со кој се усвојува  

            информацијата за настанатата штета елементарна 

              непогода - пожар 

 

 

 Се прогласува Заклучокот со кој се усвојува Информацијата за 

настанатата штета елементарна непогода - град,  што Советот на Општината  

Ресен ја донесе на седницата одржана на 14.09.2010 година. 

 

 

 

Бр.08-2083/15            Градоначалник 

20.09.2010 год.         на Општина Ресен 

Р е с е н                          Михаил Волкановски с.р. 

 

 

 

 

 



20 септември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 10 страна 358 

 

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

на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако ја  разгледа Информацијата за настанатата 

штета од елементарна непогода –пожар го донесе следниот 

 

 

 

    З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

1.Се усвојува Информацијата за настанатата штета од елементарна 

непогода – пожар.   

 

 

                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 

 

 

Бр.07-1971/17                Претседател, 

14.09.2010 год.         Мемед Мурати с.р.  

Р е с е н 

 

 

102. 

 

 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

     З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

           За прогласување на Заклучокот по барањето на  

    вработените од СОУ,,Цар Самоил,,Ресен 

            

 

 

 Се прогласува Заклучокот по барањето на вработените на СОУ,,Цар 

Самоил,,Ресен  што Советот на Општината  Ресен го разгледа и го усвои на 

седницата одржана на 14.09.2010 година. 

 

 

Бр.08-2083/16            Градоначалник 

20.09.2010 год.         на Општина Ресен 

Р е с е н               Михаил Волкановски с.р. 

 

 

 

 



20 септември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 10 страна 359 

 

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

на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако го разгледа барањето на вработените од 

СОУ,,Цар Самоил,,Ресен, го донесе следниот  

 

 

                З  А  К  Л  У  Ч  О  К    

 

 1. Советот на општината Ресен го разгледа и го усвои  барањето на 

вработените при СОУ,,Цар Самоил,, Ресен. 

2. Советот на општината ги задолжи стручните лица од Секторот за 

урбанизам , комунални работи, локален економски развој и прекугранична 

соработка и заштита на животната  средина да изврши увид и му се предложи на 

Градоначалникот согласно Програмата за изградба и реконструкција за 

одржување и заштита на локалните патишта и улици на општина Ресен и имајки 

ги средствата со кои располага Општината, да ги утврди приортетите за 

асвалтирање, реконструкција и санирање на ударните дупки. 

 

 

        СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

 

Бр.07-1971/18          Претседател, 

14.09.2010 год.              Мемед Мурати с.р. 

Р е с е н 

 

103. 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

     З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

             За прогласување на Заклучокот по барањето на  

           Живка и Илија Робановски од Ресен 

            

 

 

 Се прогласува Заклучокот по барањето на Живка и Илија Робановски 

што Советот на Општината  Ресен го разгледа на седницата одржана на 

14.09.2010 година. 

 

 

Бр.08-2083/17            Градоначалник 

20.09.2010 год.         на Општина Ресен 

Р е с е н               Михаил Волкановски с.р. 

 



20 септември 2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 10 страна 360 

 

 

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

на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако го разгледа барањето на Живка и Илија 

Робановски од Ресен, го донесе следниот 

 

 

   З  А  К  Л  У  Ч  О  К  

 

 

 Советот на Општината Ресен разгледувајки го  барањето на Живка и 

Илија Робановски од Ресен, во согласност со надлежностите на Општината ја 

задолжува Општинската администрација да одговори на барањето на 

подносителите по утврдена фактичката положба на лице место. 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

 

Бр.07-1971/19                     Претседател, 

14.09.2010 год.                          Мемед Мурати с.р. 

Р е с е н 

 

 

104. 

 

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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) 

донесувам 

     З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

           За прогласување на Заклучокот по барањето на  

      Здружението на ловци ,,Преспа,,Ресен 

            

 

 

 Се прогласува Заклучокот по барањето на Здружението на ловци 

,,Преспа,, Ресен  што Советот на Општината  Ресен го разгледа и го усвои на 

седницата одржана на 14.09.2010 година. 

 

 

Бр.08-2083/18            Градоначалник 

20.09.2010 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 опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата 

одржана на 14.09.2010 година, откако го разгледа барањето на Здружението на 

ловци ,,Преспа,, Ресен, го донесе следниот  

 

 

   З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

 

            Советот на Општината Ресен го разгледа и усвои барањето на  

Здружението на ловци ,,Преспа,, Ресен и му дава поддршка на Здружението при 

доделувањето на концесиите за ловство како единствено здружение на ловци, да 

ја добие концесијата за лов за подрачјето на Општина Ресен, која ја определува 

Владата на Република Македонија. 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

 

Бр.07-1971/20                     Претседател, 

14.09.2010 год.                         Мемед Мурати с.р. 

Р е с е н 

 

 

105. 

 

 

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 општината 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 потребата за 

           поставување на урбана опрема-настрешница на пероните 

                     на автобуската станица во Ресен 

            

 

 

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата од поставување на 

урбана опрема –  настрешница   на пероните на автобуската станица во Ресен, 

што Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 14.09.2010 

година. 

 

 

Бр.08-2083/19                        Градоначалник 

20.09.2010 год.         на Општина Ресен 

Р е с е н               Михаил Волкановски с.р. 
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 Врз основа на член 80  став 1,  а  во вв. со чл.1 ст. 4 од Законот за 

градење ( Сл. Весник бр. 130/09 ) и член 23 став 1 точка 47 од Статутот на 

Општина Ресен,  („Службен гласник на Општина Ресен, бр.7/2010), Советот на 

Општина Ресен на седницата одржана на ден 14.09.2010 год. донесе  

 

                                                             ОДЛУКА  

За утврдување на потребата од поставување на урбана опрема –        

настрешница   на пероните на автобуската станица во Ресен 

 

             Член 1  

          Со оваа Одлука се утврдува потребата од поставување на урбана опрема –  

настрешница на пероните на автобуската станица во Ресен, бидејки истата врши 

линиски превоз на патници, а Општина Ресен има посебен интерес за нејзино 

постоење. 

 

                                                             Член 2  

 Поставување на урбана опрема – покривање на пероните на автобуската 

станица е услов по   Законот за превоз на патниот сообракај    за добивање на 

категоризација на  автобуската станица,  која  е единстена на  територијата на 

Општина Ресен.  

                                                             Член 3 

Субјектот кој стопанисува со автобуската станица Опал ком- Ресен, во 

определениот законски рок да ја достави целокупната техничка документација 

до органите надлежни  за издавање на одобрението  за поставување на урбана 

опрема. 

  

                                                              Член 4 

   Се задолжуваат службите во Секторот за урбанизам , комунални работи, 

локален економски развој и прекугранична соработка и заштита на животната  

средина, согласно законските прописи да постапуваат за можноста за издавање 

на одобрение  за поставување  на урбана опрема – настрешница  на пероните. 

 

                                                              Член 5 

Субјектот во определениот рок кој ќе биде дефиниран во одобрението да 

ја постави урбана опрема на местата определени со проектот и да се придржува 

на определениот рок што ќе му биде определен во одобренито. 
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    Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 

гласник на Општина Ресен. 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН  

 

Бр. 07- 1971/21                                                                                 Претседател,  

14.09.2010 год.                             Мемед Мурати с.р. 

Р е с е н  
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