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13 Март  2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  бр.2 страна 1 
 

1.  
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за формирање на 

Верификациона комисија 
 

 
Се прогласува  Одлуката за формирање на Верификациона 

комисија, што Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата 
одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/1                                                                   Градоначалник 
16.03.2012 год.                                  на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 

 
 
Врз основа на член 9  став 2 од Деловникот на Советот на 

Општина Ресен, Советот на општината на седницата одржана на ден 
13.03.2012 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
За формирање на верификациона комисија 

 
1.Се формира Верификациона комисија на Советот на Општина 

Ресен, во состав: 
 
- Александар Доновски претседател 
- член Татајана Узуновска 
- член  Осман Шукриу  
 
 
2. Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 

објави во ,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
 

 
      СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
Бр.07- 648/4                           Птретседател, 
13.03.2012 год.                               Мемед Мурати с.р 
Р е с е н 
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2.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлука за верификација на мандат 
на член на Советот на Општина Ресен 

 
 

Се прогласува  Одлука за верификација на мандат на член на 
Советот на Општина Ресен, што Советот на Општината  Ресен ја донесе 
на седницата одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/2                                                                   Градоначалник 
16.03.2012 год.                                  на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 

На основа на член 7 став 1 и член 13 од Деловникот на Советот на 
општината Ресен Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
13.03.2012 година, донесе 
 

 
О Д Л У К А 

За верификација на мандат на член на 
Советот на општината 

 
 
 1. Се верифицира за остатокот од мандатот, мандатот на член на 
Советот на Општината Ресен и тоа на: 
 
 -Васко Мурџевски 
 
 2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на Општина Ресен,, 
 
   

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

 
Бр. 07-648/5              Претседател, 
13.03.2012 год.             Мемед Мурати с.р 
Р е с е н 
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3.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Решение за избор на член на 

Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања 
 
 

Се прогласува  Решение за избор на член на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именувања, што Советот на Општината  
Ресен го донесе на седницата одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 783/3                                                                   Градоначалник 
16.03.2012 год.                                  на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 23 став 1 точка 42 и од Статутот на општината 
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на 
Општината Ресен на седницата одржана на ден  13.03.2012 година, 
донесе 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за избор на член на Комисијата за мандатни прашања  
избори и именувања 

 
 
1. За член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања се 
избира лицето: 
 

- Васко Мурџевски 
 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Ресен,,. 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

    
Бр. 07-648/ 6                                                                              Претседател, 
13.03.2012 год.                                                                    Мемед Мурати с.р 
Р е с е н            
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4.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Решението за избор на член на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 

 
 

Се прогласува  Решението за избор на член на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, што 
Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 
13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/4                                                                   Градоначалник 
16.03.2012 год.                                  на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 23 став 1 точка 42 и од Статутот на општината 
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на 
Општината Ресен на седницата одржана на ден 13.03.2012 година, 
донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за избор на член на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина 
 
 
1. За член на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на 
животната средина,  се избира лицето: 
 

- Васко Мурџевски  
 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Ресен,,. 
 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
Бр. 07-648/7                                                                               Претседател, 
13.03.2012 год.                                                                    Мемед Мурати с.р  
Р е с е н    
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5.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Решение за избор на член на 

Комисијата за Статут и прописи 

 
 

Се прогласува  Решение за избор на член на Комисијата за Статут 
и прописи , што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата 
одржана на 13.03.2012 година. 

 
 
Бр.08- 783/5                                                                   Градоначалник 
16.03.2012 год.                                  на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 23 став 1 точка 42 и од Статутот на општината 
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на 
Општината Ресен на седницата одржана на ден 13.03.2012 година, 
донесе 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за избор на член на Комисијата за Статут и прописи  
 
 
1. За член на Комисијата за Статут и прописи,  се избира лицето: 
 

- Васко Мурџевски 
 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Ресен,,. 
 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

Бр. 07-648/ 8                                                                               Претседател, 
13.03.2012 год.                                                                           Мемед Мурати с.р  
Р е с е н    
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6.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за книжење на утврдените состојби по 
извештајот од пописната комисија за извршениот годишен попис на 

средствата, побарувањата и обврските на Општина Ресен, со состојба 
31.12.2011 година 

 
 

Се прогласува  Одлуката за книжење на утврдените состојби по 
извештајот од пописната комисија за извршениот годишен попис на 
средствата, побарувањата и обврските на Општина Ресен, со состојба 
31.12.2011 година, што Советот на Општината  Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 13.03.2012 година. 

 
 
 
Бр.08- 783/6                                                                   Градоначалник 
16.03.2012 год.                                  на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 
 

Согласно член 34 од Правилникот за сметководство за буџетите и 
буџетските корисници („Службен весник на РМ“ бр. 28/03, 62/06, 8/09) и 
Одлуката за формирање Комисија за спроведување на редовен годишен 
попис, Советот на Општина Ресен на својата Седница одржана на ден 
13.03.2012 година ја донесе следната: 

 
 
 

О Д Л У К А 
за книжење на утврдените состојби по извештајот од пописната 
Комисија за  извршениот годишен попис на средствата, 

побарувањата и обврските на Општина Ресен, 
со состојба 31.12.2011 година 
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1. Утврдените состојби од Комисијата за попис на средствата, 

побарувањата и обврските формирана со Решение на 
Градоначалникот на Општина Ресен бр. 08-2898/1 од 
09.12.2011 

 
а) По утврен ВИШОК на ОПРЕМА: 
с-ка 022 – Опрема 188.062,00 денари 
900-Државен – јавен капитал 185.160,00 денари 
029 – Исправка на вредност на опремата – 2.902,00 денари 
 
б) За РАСХОД на ОПРЕМА: 
с-ка 900 – Државен – јавен капитал 835.242,00 денари 
029 – Исправка на вредност на опремата 681.487,00 денари 
022 – Опрема – 837.635,50 денари 
025 – Други материјални средства – 679.093,00 денари 
 
2. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да ги 
спроведе наведените книжења во сметководствената евиденција 
на Органот и Буџетот на Општина Ресен. 

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 

Бр. 07-648/ 9                                                                           Претседател, 
13.03.2012 год.                                                                   Мемед Мурати с.р 
Р е с е н    
7.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на заклучокот по Годишен извештај по завршната 
сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2011 година. 

 
Се прогласува  заклучокот по Годишен извештај по завршната 

сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2011 година, што Советот на 
Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 13.03.2012 
година. 

 
Бр.08- 783/7                                                                   Градоначалник 
16.03.2012 год.                                  на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Годишниот 
Извештај по завршната сметка на Општина Ресен за 2011 година, го 
донесе следниот,  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува Годишниот Извештај по завршната сметка на  
Општина Ресен за 2011 год. 
 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-648/10                                   Претседател, 
13. 03.2012 год.                              Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
8.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Завршна сметка на Буџетот на 

Општина Ресен за 2011 година. 

 
Се прогласува  Завршна сметка на Буџетот на Општина Ресен за 

2011 година, што Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата 
одржана на 13.03.2012 година. 

 
 
Бр.08- 783/8                                                                   Градоначалник 
16.03.2012 год.                                  на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna 

samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M."br.5/2002) i ~len 33  точка 1  od 
Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа(„Службен 
весник на РМ“бр.61/04,22/07,67/07 и 159/09) и член 23 став 1 точка 4 од 
Статутот на Општина Ресен „Службен гласник на Општина Ресен 
бр.7/2000“,Советот на Општина Ресен на седницата оддржана на                            
13.03.2012 година, донесе: 

              
 

 
 

ZAVR{NA SMETKA NA 
BUXETOT NA OP{TINA RESEN 

ZA 2011 GODINA 
 

 
^len 1 

 
Zavr{nata smetka na Buxetot na Општина Ресен za 2011 godina se 

sostoi od:   
 

Planirani  Realizirani
 
 

         -Vkupno prihodi        298.766.062  denari                  170.725.239  denari   
 

Dano~ni prihodi 57.201.000  denari              23.705.608   denari
Nedano~ni prihodi            2.210.280  denari            2.992.360   denari
Kapitalni prihodi 9.300.000  denari 55.352   denari
Transferi        100.225.308 denari      20.272.733   denari
Dotacii         123.417.101 denarи   121.172.462   denari
Prihodi од самофинансирачки 
активности 6.347.611  denari                 2.461.962   denari 
Donacii       64.762  denari                     64.762   denari
Preneseno saldo od 2010 godina                 3.302.886  денари 

 
 
-Vkupno rashodi         298.766.062  denari                  167.691.269   denari 
 
 
Utvrdeni nameni 297.866.062   denari 167.649.269  denarи
Rezervi 900.000   denari                       42.000  denari 
         
 
-Saldo na 31-12-2011 godina                                               3.033.970  denari 
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^len 2 
 
 Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na 
osnovniot buxet vo iznos od  677.310  denari se prenesuva kako vi{ok na  
prihodi od prethodnata godina na osnovniot buxet na Општина Ресен  za 
2011 godina.  
  

Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na 
buxetot na  dotacii vo iznos od  2.084.103 denari se prenesuva kako vi{ok 
na  prihodi od prethodnata godina na buxetot na namenski dotacii na  
Општина Ресен za 2011 godina. 
   

Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na 
buxetot na samofinansira~ki aktivnosti vo iznos od  272.557  denari se 
prenesuva kako vi{ok na  prihodi od prethodnata godina na buxetot na 
samofinansira~ki aktivnosti na  Општина Ресен za 2011 godina. 
  

Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na 
buxetot na donacii vo iznos od  ____-_________  denari se prenesuva kako 
vi{ok na  prihodi od prethodnata godina na buxetot na  donacii na  
Општина Ресен  za 2011 godina. 
 

^len 3  
 

 Planiranite i ostvarenite prihodi i prilivi po izvori i vidovi, 
odnosno planiranite i izvr{enite rashodi i odlivi po osnovni nameni 
se iska`ani vo Bilansite na prihodi i rashodi na Zavr{nata smetka na 
Buxetot na Општина Ресен  za 2011godina  i toa: 
 

^len 4 
 Vo Posebniot del na Zavr{nata smetka na Buxetot na Општина 
Ресен   za  2011 godina se prika`uvaat rashodite po programi, po smetki i 
stavki. 
 

^len 5 
 Op{tiot del na Zavr{nata smetka na Buxetot na Општина Ресен  
za 2011 godina se objavuva vo Slu`beniot glasnik na Општина Ресен. 
 
                 
 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 

Бр. 07-648/ 11                                                                     Претседател, 
13.03.2012 год.                                                                  Мемед Мурати с.р  
Р е с е н     
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9.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Годишниот извештај за користење на средствата од 

резервите за 2011 година. 

 
Се прогласува  Годишниот извештај за користење на средствата 

од резервите за 2011 година, што Советот на Општината  Ресен ја 
донесе на седницата одржана на 13.03.2012 година. 

 
 
Бр.08- 783/9                                                                   Градоначалник 
16.03.2012 год.                                  на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 31 од Законот за финансирање на Единиците 
на Локална Самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 61/04, 96/04, 22/07) 
и член 48 од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 64/05, 
4/08, 103/08, 156/09, 95/10) и член 23 став 4 од Статутот на Општина 
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10), Советот на 
Општина Ресен на Седницата одржана на ден 13.03.2012 година донесе: 
 
 

 
Г О Д И Ш Е Н   И З В Е Ш Т А Ј 

за користење на средства од резервите за 2011 година 
 

Во 2011 година од категоријата 41 – Резерви и недефинирани расходи 
потрошени се средства во вкупен износ од 42.000 денари и тоа: 
 

- 30.000 денари со Решение бр. 03-2088/2 од Градоначалникот 
на Општината, дадена им е парична помош на семејството на 
починат работник во општинската администрација во Општина 
Ресен; 

 
- 12.000 денари со Решение бр. 08-2929/3 од Градоначалникот 

на Општината, а по барање на граѓанин од Општина Ресен и по 
известување од Општинскиот Центар за социјални работи  
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Ресен, дадена му е парична помош на барателката и нејзиното 
семејство за покривање на патните трошоци за патување надвор 
од Република Македонија 

 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 

Бр. 07-648/ 12                                                                            Претседател, 
13.03.2012 год.                                                                    Мемед Мурати с.р  
Р е с е н     
 
10.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот по Годишен извештај за спроведување 
на програмата за развој на Пелагонискиот Плански регион 2010-2015 

година од страна на центарот за развој на Пелагонискиот плански регион 
за 2011 година 

 
Се прогласува  Заклучокот по Годишен извештај за спроведување 

на програмата за развој на Пелагонискиот Плански регион 2010-2015 
година од страна на центарот за развој на Пелагонискиот плански регион 
за 2011 година,  што Советот на Општината  Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/10                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Годишниот 
извештај за спроведување на програмата за развој на Пелагонискиот 
Плански регион 2010-2015 година од страна на центарот за рацвој на 
Пелагонискиот плански регион за 2011 година, го донесе следниот,  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

1. Се усвојува Годишниот извештај за спроведување на 
програмата за развој на Пелагонискиот Плански регион 2010-2015  
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година од страна на центарот за рацвој на Пелагонискиот 
плански регион за 2011 година. 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
Бр. 07-648/13                                         Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен  
 
                                                                 
11.  

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот по Годишен извештај за работењето на 
Центарот за развој на Пелагонискиот Плански регион за 2011 год 

. 

Се прогласува  Заклучокот по Годишен извештај за работењето на 
Центарот за развој на Пелагонискиот Плански регион за 2011 год,  што 
Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 
13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/11                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Годишниот 
извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот 
Плански регион за 2011 год, го донесе следниот,  
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Центарот за 
развој на Пелагонискиот Плански регион за 2011 год 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
Бр. 07-648/14                                         Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 

12.  
 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Годишниот финансисики извештај на 

Центарот за развој на Пелагонискиот Плански регион за 2011 год 
 
 
. 

Се прогласува  Заклучокот по Годишниот Финансисики извештај на 
Центарот за развој на Пелагонискиот Плански регион за 2011 год,  што 
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 
13.03.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 783/12                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Годишниот 
финансисики извештај на Центарот за развој на Пелагонискиот Плански 
регион за 2011 год, го донесе следниот 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
 

1. Се усвојува Годишниот финансисики извештај на Центарот за 
развој на Пелагонискиот Плански регион за 2011 год 
 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
 
Бр. 07-648/15                                      Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
 
13.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот за финансиски извештај по завршната 
сметка за 2011 година на Дом на култура ,,Драги Тозија,, Ресен за 2011 

година 
 
 

Се прогласува  Заклучокот по финансиски извештај по завршната 
сметка за 2011 година на Дом на култура ,,Драги Тозија,, Ресен за 2011 
година,  што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата 
одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 783/13                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 

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

гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа  
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Финансискиот извештај по завршната сметка за 2011 година на 
Дом на култура ,,Драги Тозија,, Ресен, го донесе следниот 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува Финансискиот извештај по завршната сметка 
за 2011 година на Дом на култура ,,Драги Тозија,, Ресен. 

 
2. Заради потребите од санирање на Кино салата “1-ви Мај“  

Ресен, за спроведување на програмски активности на 
домот на културата “Драги Тозија“ Ресен  по програмата 
како и други  настани, Градоначалникот да формира 
Комисија која ќе изврши  предмер-пресметка за висината 
на трошоците и  предложи мерки за вршење на поправки 
на истата. 

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-648/16                                      Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
14.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за Финансискиот извештај по завршната 
сметка за 2011 година на Детска градинка ,,11-ти Септември,, Ресен 

 
 
Се прогласува  Заклучокот за финансискиот извештај по 

завршната сметка за 2011 година на Детска градинка ,,11-ти Септември,, 
Ресен,  што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата 
одржана на 13.03.2012 година. 
 
Бр.08- 783/14                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Финансиски 
извештај по завршната сметка за 2011 година на Детска градинка ,,11-ти 
Септември,, Ресен, го донесе следниот 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Финансиски извештај по завршната сметка за 2011 
година на Детска градинка ,,11-ти Септември,, Ресен. 

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
Бр. 07-648/17                                      Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
 
15.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот за Финансиски извештај по завршната 

сметка за 2011 годинана СОУ ,,Цар Самоил,, Ресен 
 
 

Се прогласува  Заклучокот за финансиски извештај по завршната 
сметка за 2011 годинана СОУ ,,Цар Самоил,, Ресен,  што Советот на 
Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 13.03.2012 
година. 
 
Бр.08- 783/15                                                          Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа финансиски  
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извештај по завршната сметка за 2011 година на СОУ ,,Цар 

Самоил,, Ресен, го донесе следниот 
 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува финансиски извештај по завршната сметка за 2011 
година на СОУ ,,Цар Самоил,, Ресен. 

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

 
 
Бр. 07-648/18                                         Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
 
16.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот за финансискиот извештај по завршната 
сметка за 2011 година на ОУ ,,Гоце Делчев,, Ресен 

 
 
 

Се прогласува  Заклучокот за финансискиот извештај по завршната 
сметка за 2011 година на ОУ ,,Гоце Делчев,, Ресен,  што Советот на 
Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 13.03.2012 
година. 
 
Бр.08- 783/16                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 

гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Финансиски 
извештај по завршната сметка за 2011 година на ОУ ,,Гоце Делчев,, 
Ресен, го донесе следниот 
 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 
1. Се усвојува финансиски извештај по завршната сметка за 2011 

година на ОУ ,,Гоце Делчев,, Ресен. 
 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
Бр. 07-648/19                                         Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
17.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот за финансиски извештај по завршната 

сметка за 2011 годинана ОУ ,,Мите Богоевски,, Ресен  
 

 
Се прогласува  Заклучокот за финансиски извештај по завршната 

сметка за 2011 година на ОУ ,,Мите Богоевски,, Ресен,  што Советот на 
Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 13.03.2012 
година. 
 
Бр.08- 783/17                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 

гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Финансиски 
извештај по завршната сметка за 2011 година на ОУ ,,Мите Богоевски,, 
Ресен, го донесе следниот 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува финансиски извештај по завршната сметка за 2011 
година на ОУ ,,Мите Богоевски,, Ресен 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр. 07-648/20                                         Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен   
                                                                
18.  

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот за финансиски извештај по завршната 

сметка за 2011 годинана ОУ ,,Браќа Миладиновци,, с.Царев Двор  
 
 

Се прогласува  Заклучокот за финансиски извештај по завршната 
сметка за 2011 годинана ОУ ,,Браќа Миладиновци,, с.Царев Двор, што 
Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 
13.03.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 783/18                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 

гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Финансиски 
извештај по завршната сметка за 2011 година на ОУ ,,Браќа 
Миладиновци,, с.Царев Двор, го донесе следниот 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува финансиски извештај по завршната сметка за 2011 
година на ОУ ,,Браќа Миладиновци,, с.Царев Двор. 

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-648/21                                         Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 

 
19.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за финансиски извештај по завршната 
сметка за 2011 година на ОУ ,,Славејко Арсов,, с.Подмочани  

 
 

Се прогласува  Заклучокот за финансиски извештај по завршната 
сметка за 2011 година на ОУ ,,Славејко Арсов,, с.Подмочани,  што 
Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 
13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/19                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 

гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа 
Финансискиот извештај по завршната сметка за 2011 година на ОУ 
,,Славејко Арсов,, с.Подмочани, го донесе следниот 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува финансискиот извештај по завршната сметка за 
2011 година на ОУ ,,Славејко Арсов,, с.Подмочани. 

 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
Бр. 07-648/22                                         Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
 
20.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за финансиски извештај по завршната 
сметка за 2011 година на ОУ ,,Димитар Влахов,, с.Љубојно  

 
 

Се прогласува  Заклучокот за финансиски извештај по завршната 
сметка за 2011 година на ОУ ,,Димитар Влахов,, с.Љубојно,  што Советот 
на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 13.03.2012 
година. 
 
 
 
Бр.08- 783/20                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 



13 Март  2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  бр.2 страна 23 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Финансиски 
извештај по завршната сметка за 2011 година на ОУ ,,Димитар Влахов,, 
с.Љубојно, го донесе следниот 
 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува финансиски извештај по завршната сметка за 2011 
година на ,,Димитар Влахов,, с.Љубојно. 

 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
Бр. 07-648/23                                         Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
21.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за Извештајот по годишната сметка на 
ЈКП “Пролетер“ Ресен за 2011 година. 

 

 
Се прогласува  Заклучокот по  Извештајот за годишната сметка на 

ЈКП “Пролетер“ Ресен за 2011 година,  што Советот на Општината  
Ресен го донесе на седницата одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 783/21                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 

гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Извештајот 
по годишната сметка на ЈКП “Пролетер“ Ресен за 2011 година, го донесе 
следниот, 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува Извештајот по годишната сметка на ЈКП 
“Пролетер“ Ресен за 2011 година 

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-648/24                                        Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
22.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за работењето на работни 
единици и сектори при ЈКП “Пролетер“ Ресен за 2011 година. 

 
 

Се прогласува  Заклучокот по  Извештајот за работењето на 
работни единици и сектори при ЈКП “Пролетер“ Ресен за 2011 година,  
што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 
13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/22                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 
 
 
 



13 Март  2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  бр.2 страна 25 
 
Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 

гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Извештајот 
за работењето на работни единици и сектори при ЈКП “Пролетер“ Ресен 
за 2011 година, го донесе следниот 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува Извештајот за работењето на работни единици и 
сектори при ЈКП “Пролетер“ Ресен за 2011 година. 

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-648/25                                     Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                 
 
 
23.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за утврдување на стандардите за 
поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен 

 
 

 
Се прогласува Одлуката за утврдување на стандардите за 

поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен,  што 
Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 
13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/23                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 
 

 



13 Март  2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  бр.2 страна 26 
 
Врз основа на член 36 од Законот за Локална самоуправа 

,,Службен весник на РМ ,, бр. 5/02 ) и член 23 став 1 точка 47 од статутот 
на Општина Ресен ( ,,Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 07/10 ), 
Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на  13.03.2012 
година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
За утврдување на стандардите за поставување на урбана опрема 

на подрачјето на Општина Ресен 
 

 
 

    I.   ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
 

Член 1 
    Со оваа одлука се утврдуваат стандардите за поставување на урбана 
опрема на подрачјето на Општина Ресен. 
 

Член 2 
    Урбаната опрема може да се поставува согласно одредбите на 
законите, прописите донесени врз основа на закон, стандардите во оваа 
одлука, условите, начинот и постапката утврдени со посебни прописи. 
 
    Урбаната опрема може да се поставува и согласно посебни проекти, 
доколку такви се изготввени за јавни површини од посебен интерес за 
Општина Ресен. 

 
Член 3 

    Поимот урбана опрема употребуван во оваа одлука со значење 
определено во законот за градење ( ,,службен весник на РМ ,, бр. 59/11- 
пречистен текст ). 
 
    Јавни површини се простори дефинирани со урбанистичките планови 
и означени со регулациони лини, на кои се изградени инвестициони и 
други инфраструктурни објекти во општа употреба, како и воздушниот 
простор над нив. 
 
    Како јавни површини, во смисла на оваа одлука, се сматаат изградени 
површини чија намена е за општа употреба до реализација на нивната 
намена утврдена со урбанистички планови. 
 
    Слободна проодна површина е дел од јавната површина наменета 
исклучиво за движење на пешаци, на која не смее да се поставува 
урбана опрема.        
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Член 4 
    Одредбите на оваа одлука се применуваат при поставување на урбана 
опрема на јавна површина, како и во случај кога урбаната опрема е 
поставена на објекти или земјиште во сопственост, а при вршење на 
дејност се користи јавна површина како манипулативен простор ( 
шалтерски или друг вид на давање на услуги надвор од регулационата 
линија ), како и кога ова земјиште се користи во јавна употреба. 
 
    Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на утврдените градежни 
парцели согласно детален урбанистички план каде организацијата на 
просторот се врши согласно планската и проектната документација ( 
просторите на пазари, саеми, автобуски станици, трговски центри, 
индустриски и други јавни објекти ).     
 
 
    I I. ОПШТИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 
  
 

Член 5 
    Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото двежење и да се 
обезбеди непречен пристап до истата. 
 

Член 6 
    Урбаната опрема треба да биде технички и обликовно проектирана, 
беспрекорно изведена, во склад со амбиентот на локацијата со примена 
на современи материјали, чисти, исправни и естетски приватливи. 
 

Член 7 
    Доградба, надградба и други надворешни и внатрешни интервенции 
на урбаната опрема, освен интервенциите за нивно тековно одржување, 
не се дозволуваат. 
 

Член 8 
    Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или 
отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти, 
односно нивната функција на живеење и работење, да се загрозува 
сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна 
проодна површина, да се уништува зелена површина, да се намалува 
естетескиот и општиот изглед на околината. 
    Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали 
естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не 
смее да се создава нечистотја, да се намалува бучава и лоша миризба. 
 

 
 

Член 9 
    Поставување на урбана опрема, се врши на начин што истите не 
смеат на никаков начин да бидат трајно прицврстени за подлогата, а  
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нивното поставување и отстранување треба да се одвива на брз и лесен 
начин и без оштетување на подлогата. 
 

Член 10 
    Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се 
одржува во хигиенски исправна состојба. 
 
    При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат 
бариери во просторот кои можат да го попреат безбедното движење на 
пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп. 
 
    При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат 
градежни зафати, а осебено не зафати со кои се менуваат материјалот и 
нивелетата на целата површина што се користи. 
 
    При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат 
платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за 
терен во пад каде котата на едната страна од платформата се поклопува 
со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на 
пешаците, а особено на инвалидизираните лица со колички. 
 

Член 11 
    Минималната широчина на јавната површина на која може да се 
постави урбаната опрема, изнесува 3.2 м, а за поставување на монтажно 
– демонтажен или типски објект од лесна конструкција истата треба да 
изнесува минимум 4.5 м. 
 
    При поставување на урбана опрема мора да се запазат следните 
стандарти: 
поставување на урбаната опрема е на минимално растојание од 0.80 м 
од рабникот на коловозот ( за кошничка за отпадоци, жардињери, 
рекламни направи и др. ) односно 1.5 м до 2.5 м од рабникот на 
коловозот ( за автобуски стојалишта, киосци, дрвореди ). 
 
    Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 
2.4 м, а при поставување на настрешници и тенди минималната 
височина изнесува 3.2 м над слободната проодна површина.      
 

Член 12 
    Поставување на урбана опрема пред деловните објекти каде што се 
врши дејност, е дозволено само во широчина на деловниот објект кон 
јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа одлука и 
условите од други прописи. 
 
    Урбаната опрема што се поставува по повод манифистации, 
презентации, изложби и за вршење на угостителска дејност, секојдневно 
по завршување на работното време се отстранува од јавната површина.  
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Член 13 
    При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната 
слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот 
изнесува 1.5 м. 
 
    Ислучок претставуваат простори кај кои во партерот постои 
реализирана граница помеѓу просторот за движење на пешаците и 
бараниот простор за поставување на опрема ( столпчиња, денивелација 
и др. ) но просторот за движење не може да биде помал од 1.2 м. 
 
    Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, се мери 
од рабникот на коловозот или на велосипедската патека. Доколку на 
тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината на 
слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото или од 
најистурената точка на пречникот на дрвото, на комунален или рекламен 
објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет на 
користење. 
 
    Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од 
тротоарите во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на 
вкрстување на улиците 
( магистрални и собирни ), која изнесува минимум 8.0 м од пресечната 
точка на двете регулациони линии. 
 
    Доколку пешачката површина е поголема од 5.0 м во радиусот на 
свртувањето дозволено е поставување на урбана опрема за летна 
тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина од 2.5 
м од работ на коловозот односно од најистурениот елемент ( дрво, 
комунален или рекламен објект ). 
 

Член 14 
    При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да 
обезбеди: 
-   соодветни  услови и согласности за приклучување на 
инфраструктурни мрежи за 
    предвидениот    временски    период   ( електронапојување, 
   водоснабдување    и 
    канализација,   мрежа   за   телефонија,   електронски   комуникации и 
сл. )        од 
    соодветните   јавни   претпријатија  и  други правни лица ( даватели на 
услугите ) 
    односно   од   субјектите   кои   стопанисуваат со објектите на 
инфраструктурата. 
 

 
-   примена   на   современи   граджни   материјали   кои   овозможуваат 
монтажно –  
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  демонтажни      конструктивни     елементи,     типски     елементи,  
      современо  
    архитектонско   облекување,  препознатливост на функцијата, 
репрезентативност  
    на урбана опрема за дејностите   од кои  тоа се очекува, принцип на 
 повеќеводни  
    кровови – со ниско слеме, обезбедување пристапност за лица со 
посебни потреби  
    и инвалидитет и сл. 
 
-   согласност од  сопствениците   на   градежната   парцела   во  
 сопственост,   кога  
    земјиштето се користи за јавна употреба. 
 
 

Член 15 
    При поставување на урбана опрема, покрај овие услови, мора да се 
почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на 
пешачкото движење и видот на дејноста која се врши и сл. 
 
    Доколку површината за која се бара поставување на урбана опрема, е 
во границите на опфатот на заштитено подрачје или објект или за неа е 
утврден посебен режим на користење, потребно е да се прибави 
претходно мислење од органот на државната управа надлежен за 
работите на заштитата на културно – историско наследство, односно на 
природата. 
 

Член 16 
    Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истите може да 
бидат со различни димензии зависно од дејностите кои се извршуваат во 
нив. 
 
    При поставување на урбана опрема се користи модуларен систем за 
објекти во кои се извршува иста или слична дејност, со можно 
мултиплицирање на модулите за зголемување на вкупната површина на 
урбаната опрема. 
 
    Урбаната опрема може да бидат само приземни, со максимална 
висина на венец до 3.5 м, со кота на приземје до 0.20 м. 
 
 
    III- ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА 
ОПРЕМА 
 
 
    1-   Привремени паркинзи и приодни патеки 
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Член 17 
    Привремени паркинзи и приодни патеки на изградено градежно 
земјиште се изведуваат со елементи кои лесно можат да се отстранат, 
кои не ја нарушуваат животна средина, со можност за поставување на 
ниска ограда ( не повисока од  
0.80 м ). 
 
 
    2.   Платформи     
 
     

Член 18 
    Платформите за спортски, културни, туристички и забавни настани 
( манифистации ), како и придружните објекти во функција на истите, се 
со висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивното 
користење. 
 
    Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно 
земјиште кое може да прими поголема група на граѓани, согласно 
стандардите на оваа одлука. 
 
    Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по 
завршувањето на манифистацијата, а просторот треба да се уреди во 
првобитна состојба од страна на субјектот кој ја поставил платформата. 
 
 
    3.   Сплавови – платформи за јавни настани на вода     
    
  

Член 19 
    Сплавови се површини поставени на вода поврзени со копно со 
максимална дозволена површина до 100 м2. Се поставуваат сезонски и 
се користат како летна тераса или краткотрајно за одредени 
манифистации. 
 
 
    4.   Информативни паноа  
 
 

Член 20 
    Информативните паноа служат за јавна намена, за   информирање  
 на   граѓаните   
( карта на градот, возен ред и др. ) и огласување за културно – 
уметнички, спортски и други манифистации. 
 
    Поставување на информативните паноа не смее да го попречува 
нормалното одвивање на сообраќајот. 
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    Иформативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, 
прицврстени на објект сл. 
     
     
    5.   Летни дискотеки 
 
 

Член 21 
    При нивно поставување важат општите и посебните стандарди за 
поставување на урбана опрема: летни тераси, покриени и непокриени 
шанкови и други објекти. 
 
    Се поставуваат со програма донесена од Советот на Општина Ресен.   
 
 
    6.   Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе, сладолед и др. 
 
 

Член 22 
    Површината на урбаната опрема во која ќе се врши продажба на 
билети, весниции, сувенири, сладолед и др. да не биде поголема од 4.0 
м2, а за продажба на цвеќе не поголема од 16.0 м2.   
 
 
    7.   Телефонски говорници 
 
 

Член 23 
    Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и 
банкомати можат да бидат слободностоечки или прикачени на ѕид и 
треба да се поставуваат на начин да можат да ги користат лица со 
посебни потреби. 
 
    Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите 
изнесува 1.5 м х 1.5 м, како би се овозможило нивно непречено 
функционирање и пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните 
пешачки движења.  
 
 
    8.   Монтажно – демонтажни типски објекти  
 

 
Член 24 

    Монтажно – демонтажни објекти од лесна конструкција, се објекти со 
површина до 24.0 м2, кои можат да се постават на одредени места. 
Монтажно – демонтажни објекти од лесна конструкција се наменети за 
продажба на весници, билети за јавен превоз, вода и безалкохолни  
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пијалоци, брза храна, сувенири, лотарија, кондиторски и слични 
производи. 
 
    Монтажно – демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се 
поставуваат и на одредени места при одржување на хуманитарни, 
културни, забавни, спортски, туристички, изложбени, рекламно – 
промотивни или деловно – информативни и         други активности по 
повод празници и манифестации како придружни објекти во функција на 
настаните. 
 
    Обликовни услови 
-   Монтажните  објекти    со  своето  обликување   мора   да   бидат 
  усогласени  со 
    просторот на која се поставуваат, треба да се со   унифициран   изглед 
и боја кои 
    ќе  се   определат   со   проект   за   поставување   на   урбана опрема. 
Начинот на 
    покривање  треба  да  биде  типски  без додаток на монтажа тенда. За 
заштита од 
    сонце   и   дожд   на   челото   на монтажниот објект можно е 
поставување на рол 
    тенда. 
 
-   На монтажниот објект  може  да  се   постави  рекламен  натпис  со  
големина  не 
    поголема   од челото   на   објектот   со  името на фирмата која го 
користи ( врши 
    дејност ) без   можност   за   истакнување на други рекламни пораки. 
Рекламниот 
    натпис   да   не   го   надминува   горниот   раб  на монтажниот објекти 
повеќе од 
    50 см. 
 
-   На   надворешниот   дел   од   монтажниот   објект   не   се    
дозволени    видливи  
    инсталации или делови на уреди за   вентилација и   климатизација   
како  и  било  
    каква опрема надвор од габаритот на објектот. 
 
    Сообраќајни услови 
-   Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора  да  биде 
 лоцирана на  
    начин кој нема да го  попречува  слободното  движење   на   пешаци,  
инвалиди и  
    возила. Се поставуваат на оддалеченост од работ на коловозот мин. 
1.5 м до 2.5 м 
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а од раскрсница мин. 10.0 м од почетокот на радиосот за десно 
свртување. 
 
    Технички услови 
-   При поставување на   монтажниот   објект   мора   да   се   обезбедат 
  санитарно -  
    технички и хигиенски услови: проветрување  природно   или  вештачки, 
бучавата  
    која се создава со вршење на дејноста да не ја преминува 
дозволената граница, да  
    се обезбеди заштитен отвор со прописно  изведен пулт за издавање 
на роба, да се  
    обезбеди приклучок на електрична енергија, приклучок  на  вода  и 
канализација. 
 
-   Подната, зидната и таванската облога како и  пултот за  издавање  на 
 роба  да  се  
    изведат од непропусен,  еколошки  чист  материјал  кој  не  упива  и 
 кој  лесно се 
    чисти. 
 
 
    9-   Автобуски постојки 
 
 

Член 25 
 

    Поставување на автобуски постојки да биде во согласност со Законот 
за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот на јавните 
патишта, а димензионирањето да се врши со мултиплицирање на 
модули со површина од 4.0 м2 до 16.0 м2 и висина до 4.0 м од ниво на 
тротоар до врвот на покривачот. 
    Во зависност од фрекфенцијата на сообраќајот има четри типа на 
автобуски стојалишта и тоа: 
 
а)  Тип А – само автобуска постојка 
Во рамките на овој тип има настрешница, клупа, корпа за отпадоци, 
рекламно пано, урбани светилки и информативни табли. 
б)  Тип Б – автобуска постојка со билетара 
Во рамките на овој тип има билетара, настрешница, клупа, корпа за 
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли. 
в)  Тип В – автобуска постојка со киоск 
Во рамките на овој тип има киоск, настрешница, клупа, корпа за 
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли. 
г)  Тип г – автобуска постојка со билетара и киоск 
Во рамките на овој тип има билетара, киоск, настрешница, клупа за 
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли. 
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Типот на автобуските постојки и микролокацијата каде ќе бидат 
поставени се одредува според планот на автобуски постојки кој го 
утврдува Општина Ресен. 
 
    При лоцирање на автобуски постојки потребно е да се обезбеди 
минимум слободен прооден простор пред нив од 2.5 м.   
 
 
    10.  Објекти за обезбедување          
 
    

Член 26 
    Површината на објекти за обезбедување да не е поголема од 4.0 м2. 
За нив важат стандардите за монтажно – демонтажни и типски објекти. 
 
 

11. Јавни санитарни јазли 
 
 

Член 27 
    Поставување на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, 
во близна на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози 
на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните 
објекти и јавни површини. Може да се типски објекти или да се изведени 
со посебен проект соодветен за избраната локација. 
 
 
    12.  Тераси, шанкови и настрешници 
 

Член 28 
    Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата 
јавна површина, при што е неопходно исполнување на условот да не се 
наруши урбанистичка концепција на просторот и параметрите за 
непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ( ,, Службен 
весник на РМ ,, бр. 142/10 ), особено по однос на минималните димензии 
на пешачки површини – тротоари, по однос на непречено користење на 
околните објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот ( 
пешачки, движење на лица хендикеп ), пристап на амбулантно, 
противпожарно, полициско и комунално возило ( возила на јавни служби 
). 
    Се забранува покривање на урбана опрема на летна тераса со 
најлони. За заштита на елементи на урбаната опрема за време на 
врнежи истата може да се прекрие со леснен материјал или елементите 
да се отсранат од јавната површина. При тоа се забранува складирање 
на урбаната опрема покрај излогот и сите видливи страни на локалот кон 
улицата и негово натрупување на куп. 
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Член 29 

    На површината на која се поставува урбана опрема за организација на 
летни тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси, 
столици, настрешница или тенда, чадори, постаменти за чадори, 
жардињери, ограда. 
 
    Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса ( 
маси, столици, настрешница, чадори, жардињери, ограда идр. ) не смеат 
да го преминуваат работ на одобрената површина. 
 
    Исклучително во пешачка зона, на плоштади, кеј и други пошироки 
површини без моторен сообраќај, опремата за летна тераса се 
поставува на начин утврден со проект. Со проект се утврдува просторот, 
видот и изгледот на опремата како и бојата, димензиите и др. 
 
    Јавна површина може да се користи за летна тераса ( за вршење на 
угостителска дејност ) со поставување на опрема за летна терас, а не и 
дополнително друга опрема. 
 

Член 30 
    Минимална ширина на површината потребна за поставување на 
урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со 
столови и клупи изнесува 1,5 м. 
 

Член 31 
    Масите и столиците како елементи на летната тераса мора да бидат 
изработени од квалитетни материјали. На определени простори: 
пешачки зони, плоштади и во заштитени зони може да биде пропишан 
видот на опремата со посебен акт. 

 
Член 32 

    Сите направи за заштита од атмосферски влијанија ( чадори, тенди и 
настрешници ) поставени на една тераса треба да бидат усогласени по 
боја и облик и да сочинуваат една естетска целина. 
 

Член 33 
    Чадорите се со минималната слободна височина од 2.4 м. Чадорите за 
сонце поставени и отворени не смеат со ниеден елемент да ја 
надминуваат линијата на одобрениот простор, можат да ја наткрива само 
одобрената површина и не смеат да бидат прицврстени за подлогата. 
 

Член 34 
    Тендите се типски – монтажни елементи со роло механизам конзолно 
поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната 
површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со 
ѕидот на објектот без потпирачи на јавната површина. 
 
    При поставување на тенди над зона во која се опганизираат летните 
тераси минималната слободна височина изнесува 3.2 м. 
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    Поставена и монтирана тендата смее да го наткрива само одобрениот 
простор за летна тераса. 
 
    Страните на тендата на смеат да се затвораат со најлон или било 
каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се 
спушта од тендата заради изградбата на зимска градина на јавна 
површина. 

 
Член 35 

    Настрешница е лесен монтажно – демонтажен елемент кој се 
поставува на два столба кои не смеат да бидат прицврстени за јавната 
површина, со платно и со роло механизам. 
 
    При поставување на настрешници минималната слободна височина 
изнесува  
3.2 м. 
    Доколку се поставува настрешница не се поставуваат други видови на 
направи за заштита од атмосферски влијанија. 
 
    Страните на настрешницата не смеат да се затворат со најлон или 
било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се 
спушта до подлогата. 
 

Член 36 
    Оградите и жардињерите поставени на летна тераса не смеат : да 
излегуваат со ниеден елемент надвор од дозволениот простор за летна 
тераса, да бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат висина 
поголема од 0.80 м. 
 
    Оградите и жардињерите треба да бидат изведени од квалитетни 
материјали со високо естетеско ниво. 
 
    Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардињери кон 
пешачката зона односно истите се поставуваат само помеѓу соседни 
летни тераси.  
 
    13.  Покриени и отворени шанкови 
    

Член 37 
    Покриени и отворени шанкови се поставуваат на сквер, во парк, на кеј, 
покрај водни и рекреативни површини. 
 
    Покриените и отворените шанкови не смеат трајно да се прицврстени 
за подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и 
канализација. 
 
    Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да 
биде и летна тераса.  
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    14.  Самостоечките рекламни паноа 
 
 

Член 38 
    Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени 
површини во профилот на сообраќајниците, а во согласност со законот 
за безбедност на сообраќајот на патиштата ( ,, Службен весник на РМ ,, 
бр.54/07, 86/08, 98/08 
и 64/09 ) и посебните акти на Општината. 
 
 
    15.  Опрема за забава на деца и детски игралишта    
 

 
Член 39 

    Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и 
верски празници и други манифистации на места каде има доволен 
простор за тоа   
( поголеми јавни површини или неизградено земјиште ), а просторот се 
дава на краткотрајно користење до 30 дена. 
 
    Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено 
градежно земјиште со проект за поставување на урбана опрема погодно 
за таа намена. Може и во уредено зеленило, парк и покрај паркинг 
простор. 
 
 
    16.  Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци   
 
 

Член 40 
    Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се 
поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите 
на корисниците. 
 
    Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбана опрема на општината 
и се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, 
поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и на 
други локации согласно потребите на Општина Ресен. 
 
    Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со 
деминзии од 1.0 м х 1.2 м за луѓето со хендикеп. 
 
    Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или 
прикачени за светилки или фасади на објекти. 
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  17.  Паркиралишта за велосипеди  
 
 

Член 41 
    Типот и локациите се определуваат со програмата согласно потребите 
на Општина Ресен. 
 
 
 
    18.  Жардињери, граничници 
 
 

Член 42 
    Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да 
се ограничи просторот определен за урбана опрема од слободната 
проодна површина или да се ограничи просторот меќу сообраќајница и 
пешачка површина. 
 
    Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и 
одобрението за поставување на урбана опрема, по што овие елементи 
треба целосно да се отстранат од просторот. Максималната висина на 
жардињерите и граничниците е  
0.80 м. 
 
 
    19.  Тезги 
 
 

Член 43 
    Тезгите се лесно подвижни елементи на урбаната опрема кои се 
поставуваат по повод празници и манифистации или на простори во 
Општината определени со посебни проекти и служат за продажба на 
соодветни производи на пригодната намена. 
 
    Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветни на 
спецификите на локацијата. 
 
    Максималната површина на тезгите изнесува 2.0 до 4.0 м2, и се 
поставуваат и отстрануваат по завршување на дејноста. 
 
    Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и 
стамбени објекти. 
 
 
    20.  Елементи за изложување на производи  
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Член 44 
    Елементи за изложување на производи се витрини, полици, 
фрижидери.елементи за изложување на производи се поставуваат на 
јавна површина пред трговски локали, по правило во широчината на 
челото на локалот, без можност за нивно поставување во уредена 
зелена површина. Елементите се поставуваат покрај зидот на локалот. 
 
    Над елементите за изложување на производи може да се поставуваат 
тенди за заштита, конзолно на челото на објектот без вертикални 
потпирачи. 
 
    Просторот што се користи за излагање на производи не смее да се 
оградува и затвора на било кој начин ( најлони, застакленување и слично 
).  
 
 
    IV-  ПРОЕДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 
 

Член 45 
    Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во ( ,, Службен 
гласник на Општина Ресен ,, ). 

 
 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-648/26                                    Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
24.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлука за утврдување на потреба за поставување 
на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на 

одобрение за поставување на урбана опрема 
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Се прогласува Одлука за утврдување на потреба за поставување на 

урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на 
одобрение за поставување на урбана опрема,  што Советот на 
Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/24                                                          Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 од  Законот за локалната самоуправа ( 
,,Службен весник на РМ ,, бр. 5/02 ) и член 80 од Законот за градење ( ,, 
Службен весник на РМ ,, бр. 59/11- пречистен текст), и член 16 став 1 
точка 1од Статутот на Општина Ресен ( ,,Службен гласник на Општина 
Ресен бр.07/2010 ), Советот на Општина Ресен, на седницата одржана 
на 13.03.2012 година, донесе  
 
 

О Д Л У К А 
 

За утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за 
условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за 

поставување на урбана опрема 
 
 
 
   I.   ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
    Со оваа Одлука се утврдува потреба за поставување на урбана 
опрема и се уредуваат условите, начинот и постапката за издавање на 
одобрение за поставување на урбана опрема на јавни површини на 
подрачјето на Општина Ресен. 
 

Член 2 
 

    Потребата за поставување на урбана опрема, во смисла на оваа 
одлука, се смета за утврдена доколку за нивно поставување се 
исполните општите и посебните стандарти утврдени во Одлуката за 
утврдување на стандарти за поставување на времени објекти и урбана 
опрема на подрачјето на Општина Ресен, како и условите, начинот и 
постапката утврдени во оваа  одлука и доколку нивното поставување е 
во согласност со одредбите на законите и прописите донесени врз 
основа на закон во поглед на вршење на дејност пред или надвор од 
деловниот простор. 
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Член 3 
    Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е 
надлежна Општина Ресен, се врши врз основа на одобрение за 
поставување на урбана опрема. 
 
    Одобрението од став 1 на овој член го издава Градоначалникот на 
Општина Ресен. 
 

Член 4 
    Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема 
може да биде: 

- дневно, за време од 24 часа ( манифестации, презентации и др. ), 
- краткотрајно, за период од 30 дена ( манифестации, презентации, 

изложби и др. ), 
- сезонско, за период од 3 до 6 месеци ( трговија на мало и др. ), 
- годишно, за период до 1 година ( угостителство, трговија, 

градилиште и др. ) 
 
За урбаната опрема – постоечки Монтажно-демонтажни објекти, 

одобрението за поставување да трае најмалку 2 години, согласно 
склучениот договор. 

 
I I -    ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ 

 
 

Член 5 
 

    За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема, 
заинтересираниот субјект поднесува барање до Градоначалникот на 
Општина Ресен. 
 
 

Член 6 
 

    Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа 
на поднесено барање ( формулар ), кое се доставува заедно со 
комплетна документација и тоа: 
 

1- За урбана опрема ( постоечки монтажно-демонтажни објекти ): 
 

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар, 
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, 
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса, 
- Извод од Програмата од член 11, 
- Склучен договор со Општина Ресен за поставување урбана опрема. 

Одобрението за поставување урбана опрема ( постоечки монтажно-
демонтажни објекти ), да трае најмалку 2 години, согласно склучениот 
договор. 
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2-   За урбана опрема која се поставува за вршење на дејност и тоа: 
      тераси со или без настрешници, покриени и непокриени шанкови 
 

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар, 
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, 
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса, 
- Извод од Програма од член 11, 
- Основен проект, 
- Геодетски елаборат со нумерички податоци, 
 

3-    За поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли, 
       дополнителни монтажно-демонтажни паркинг простори, 
       рекламни паноа, типски објекти за обезбедување кои се во 
функција на 
       дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на 
органите на 
       државната управа и на резиденцијалните објекти 

 
- Извод од Програма од член 11, 
- Ревидиран основен проект, 
- Геодетски елаборат со нумерички податоци 

 
 

4- Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски говорници, 
автобуски 

      постојки, платформи за јавни манифестации на копно и на 
водна 
      површина, и останати видови на урбана опрема која не се 
однесува на 
      вршење на дејност 

 
- Извод од Програма од член 11, 

 
5- Фонтани 
- Извод од Програма од член 11, 
- Ревидиран основен проект, 

 
 

Член 7 
 

    Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за 
урбанизам, комунални работи, ЛЕР и прекугранична соработка и заштита 
на животна средина на Општина Ресен ( во натамошниот текст: 
надлежен сектор на О.Р. ). 
 
    Надлежниот сектор на О.Р. врши увид на лице место и проверка на 
документацијата која се доставува во прилог на барањето, од аспект на 
усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени врз  



  13 Март  2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  бр.2 страна 44 
 
основа на закон, општите и посебните стандарди, утврдени во одлуката 
за утврдување на стандарди за поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Ресен. 
 
 

Член 8 
 

    Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да 
важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку: 
 

- урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение 
за нејзино 

      поставување, 
- не се поставува по акти на надлежни инспекции, издадени во 

вршењето на 
инспекциски работи во рамките на нивните овластување, 

    Во случаите од став 1 на овој член, ново одобрение нема да се издаде 
во наредниот период од 6 месеци. 
 
 

Член 9 
 

    Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за 
поставување на урбана опрема, имателот на одобрението не може да ја 
издаде или пренесе на користење во закуп или подзакуп на друго лице 
со договор за деловно-техничка соработка, ниту со било кој друг правен 
акт. 
 
 
 

Член 10 
 

    Даденото одобрение за поставување на урбаната опрема не значи 
ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани 
со закон. 
 
 

Член 11 
    Одобренијата за поставување урбана опрема на подрачје на Општина 
Ресен, ќе се издаваат врз основа на Програма за поставување урбана 
опрема на подрачје на Општина Ресен. 
 
 
I I I -  НАДЗОР 
 

Член 12 
    Надзор над примената на оваа одлука врши надлежниот сектор на 
Општина Ресен. 
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    Инспекциски надзор над спроведување на оваа одлука вршат 
овластените градежниот инспектор и комуналниот инспектор на Општина 
Ресен, во рамките на нивните законски овластување. 
 
 
IV -     ПРЕOДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 

Член 13 
    Правните лица, трговците поединци и физички лица што имаат 
поставено урбана опрема, се должни да го усогласат своето работење 
со одредбите на оваа одлука во рок од 1 месец од денот на нејзиното 
влегување во сила. 
 
    Доколку во рокот од став ( 1 ) на овој член, лицата од став ( 1 ) на овој 
член не добијат одобрение за поставување на урбана опрема, должни се 
јавната површина што ја користеле веднаш да ја ослободат од 
поставената урбана опрема, а во спротивно истата ќе биде отстранената 
на нивен трошок. 
 
 

Член 14 
 

    Водењето на постапките за издавање на одобрение за поставување 
на урбана опрема, ќе се врши во согласност со стандардите за 
поставување на урбана опрема, утврдени со одлугата за утврдување на 
стандарди за поставувањена урбана опрема на подрачјето на Општина 
Ресен. 
 
 

Член 15 
    Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи 
одлуката за поставување на  мебел и опрема за комерцијални услуги на 
изградени инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Ресен, 
бр.07-256/4 од 26.05.2005 година. 
 

 
Член 15 

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

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-648/27                                   Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
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25.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за утврдување на нацрт на деталниот 

урбанистилки план за Урбана единица УЕ-3 ,блок 1, Ресен, 
 Општина Ресен 

 
 

Се прогласува Одлуката за утврдување на нацрт на деталниот 
урбанистилки план за Урбана единица УЕ-3 ,блок 1, Ресен, Општина 
Ресен,  што Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата 
одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/25                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 
 
 Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање  (Сл. Весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11 и 53/11) член 22 став 1 точк1  и член 36 од Законот за 
локална самоуправа ( Сл. Весник на РМ  бр. 5/02) и член 23 став 1 точка 
7 од Статутот на Општина Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен бр. 7/10) 
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 13.03.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

За утврдување на Нацрт на   Деталниот урбанистички план за    
УЕ- 3-Блок 1, Ресен ,Општина Ресен 

 
Член 1 

 
 За утврдување на Нацрт на  Деталниот урбанистички план за   УЕ- 
3-Блок 1, Ресен Општина Ресен како што е означено во графичките 
прилози кои се составен дел на оваа Одлука. (во натамошен текст 
Планот). 
 Планскиот опфат го дефинираат следните граници: 
 
 -    север – границата на УЕ-3. 

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

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

 
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 23,07 ха. 

 
  

Член 2 
 
 Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози: 
 
 1. Деталниот урбанистички план за   УЕ- 3-Блок 1, Ресен Општина 
Ресен   фаза Нацрт план со тех,. Бр. У04-07/09 од Декември 2011 година, 
изработен од Иванов инжинеринг ДООЕЛ, Битола.  
 
 
ОПШТ ДЕЛ 
1. Насловна страна 
2. Содржина 
3. Извод од регистрација на фирмата 

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

Член 3 
 

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

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

 
Бр. 07-648/28                                  Претседател, 
13. 03.2012 год.                                Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
26.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Извештај за реализација на 
Урбанистичките планови за 2011 година за Општина Ресен 

. 

 
Се прогласува  Заклучокот по Извештајот за реализација на 

Урбанистичките планови за 2011 година за Општина Ресен,  што Советот 
на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.03.2012 
година. 
 
 
Бр.08- 783/26                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Извештај за 
реализација на Урбанистичките планови за 2011 година за Општина 
Ресен, го донесе следниот,  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Извештај за реализација на Урбанистичките 
планови за 2011 година за Општина Ресен 

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

 
Бр. 07-648/29                                      Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
27.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за изведување на 
тридневна екскурзија на ОУ “Браќа Миладиновци“ с.Царев Двор 

 
Се прогласува  Заклучокот по Програмата за изведување на 

тридневна екскурзија на ОУ “Браќа Миладиновци“ с.Царев Двор,  што 
Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 
13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/27                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Програма 
за изведување на тридневна екскурзија на ОУ “Браќа Миладиновци“ 
с.Царев Двор, го донесе следниот,  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

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

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-648/30                                       Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
28.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Информација за досегашните 

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

 
 

Се прогласува  Заклучокот по Информација за досегашните 
активности на службата на  зимско одржување на локалните  патишта и 
улици 2011/2012,  што Советот на Општината  Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/28                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако ја разгледа 
Информација за досегашните активности на службата на  зимско 
одржување на локалните  патишта и улици 2011/2012, го донесе 
следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува Информација за досегашните активности на 
службата на зимско одржување на локалните  патишта и улици 
2011/2012 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-648/31                                     Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
29.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Информација за продажба и пласман 

на јаболката 
 

 
Се прогласува  Заклучокот по Информација за продажба и 

пласман на јаболката,  што Советот на Општината  Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 783/29                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако ја разгледа 
Информацијата за продажба и пласман на јаболката, го донесе следниот
  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Информација за продажба и пласман на јаболката  
 
 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
 
Бр. 07-648/32                                     Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
30.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучоко по конкретното барањето за 

дислоцирање на Стариот Градски пазар од страна на лицето Д.П.Н.Т.У 
Пеце Џурковски од Ресен. 

 
 

Се прогласува  Заклучокот по конкретното барањето за 
дислоцирање на Стариот Градски пазар од страна на лицето Д.П.Н.Т.У 
Пеце Џурковски од Ресен,  што Советот на Општината  Ресен ја донесе 
на седницата одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/30                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 
 
 
 



  13 Март  2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  бр.2 страна 54 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа конкретното 
барањето за дислоцирање на Стариот Градски пазар од страна на 
лицето Д.П.Н.Т.У Пеце Џурковски од Ресен, го донесе следниот,  
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Не се усвојува конкретното барање за дислоцирање на 
Стариот Градски пазар од страна на лицето Д.П.Н.Т.У Пеце 
Џурковски од Ресен. 

 
 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
 
Бр. 07-648/33                                     Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
 
31.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучок по барањето на група граѓани, дуканџии, 
тезѓаџии и   занаетчии за работење на Градскиот пазар во  

Центарот на градот. 
 

 
Се прогласува  Заклучокот по барањето на група граѓани, 

дуканџии, тезѓаџии и   занаетчии за работење на Градскиот пазар во 
Центарот на градот,  што Советот на Општината  Ресен го донесе на 
седницата одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/31                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Барањето 
на група граѓани, дуканџии, тезѓаџии и занаетчии за работење на 
Градскиот пазар во Центарот на градот, го донесе следниот  
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Градскиот пазар останува да работи и функционира на 
истото подрачје односно во центарот на градот каде што 
работеше и досега. 

 
 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
  
 
 
 
Бр. 07-648/34                                   Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
32.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по барањето на лицето 

Муамер Латифи од Ресен за доделување на материалана помош 
 
 

Се прогласува Заклучокот по барањето на лицето Муамер Латифи 
од Ресен, за доделување на материјална помош, што Советот на 
Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 13.03.2012 
година. 
 
 
Бр.08- 783/32                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа  Барањето 
од лицето Муамер Латифи од Ресен за доделување на материјална 
помош, го донесе следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Со оглед на блокираната жиро сметка  на Општина Ресен  
истата не е во можност да му помогне со исплата на 
парични стредства на лицето Муамер Латифи од Ресен. 

 
2. На лицето ќе му се помогне со друг вид на материјална 

помош, односно старите употребени ќерамиди на Детската 
Градинка “11 ти Септември“ Ресен. 

 
 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
Бр. 07-648/35                                    Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен  
                                                                
33.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот по барањето на лицето 
Владимир Гулевски од с.Долна Бела Црква. 

 
 

Се прогласува Заклучокот по барањето на лицето Владимир 
Гулевски од с.Долна Бела Црква., за доделување на материјална 
помош, што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата 
одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
Бр.08- 783/33                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа  Барањето 
од лицето Владимир Гулевски од с.Долна Бела Црква за доделување на 
материјална помош, го донесе следниот  
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Со оглед на блокираната жиро сметка  на Општина Ресен 
истата не е во можност да му помогне со исплата на 
парични средства на лицето Владимир Гулевски од 
с.Долна Бела Црква. 
 

2. Во иднина кога ќе се создадат условите на лицето ќе му се 
помогне со дриг вид на материјална помош. 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
Бр. 07-648/36                                    Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен  
                                                                
34.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката  за донесување на урбанистичко планска 
документација- Урбанистички план вон населено место на м.в „Кобел“ 

во КО Грнчари Општина Ресен 
 
 

Се прогласува Одлуката  за донесување на урбанистичко планска 
документација- Урбанистички план вон населено место на м.в „Кобел“ во 
КО Грнчари Општина Ресен , што Советот на Општината  Ресен го 
донесе на седницата одржана на 13.03.2012 година. 
 
Бр.08- 783/34                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 2 став 1 алинеја 5 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичката 
планска документација (“Сл. Бесник на РМ“ бр.56/11) и член 23 став 1 
точка 47 од Статутот на Општина Ресен (“Сл.Гласник на Општината 
Ресен“ бр.7/10), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 
ден 13.03.2012 година, доенсе 
 

ОДЛУКА 
 

За донесување на урбанистичко планска документација- Урбанистички 
план вон населено место на м.в „Кобел“ 

во КО Грнчари Општина Ресен 
 

Член 1 
 

Се утврдува дека ќе се пристапи кон донесување на урбанистичко 
планска документација – Урбанистички план вон населено место на м.в 
“Кобел„ во КО Грнчари, Општина Ресен со која ќе се изврши 
усогласување на намената на земјиштето на катастарските парцели број: 
916, 917, 918, 922, 925, 926 и 1797/1. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во 

Службен гласник на Општина Ресен. 
 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
  
 
Бр. 07-648/37                                     Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  

 
35.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Програмата  за дополнување на програмата за 
донесување на урбанистички планови за 2012 година 
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Се прогласува Програмата  за дополнување на програмата за 

донесување на урбанистички планови за 2012 година, што Советот на 
Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 783/35                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 

 
Врз основа на чл. 17 ст. 1 и 2 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 60/11) и член 23 став 1 
точка 7 од Статутот на Општина Ресен (“Сл. Гласник на Општина Ресен” 
бр. 07/2010), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 
13.03.2012 година, донесе  
 
 
 

ПРОГРАМА 
За дополнување на програмата за донесување 

на урбанистички планови за 2012 година 
 

 
Во програмата за донесување на урбанистички планови за 2012 

година бр. 07-2900/28 од 16.12.2011 година  во глава I – Планови кои ќе 
ги финансира Општина Ресен се додава  точка 12  која гласи: 
 
 

Точка 12 – Донесување на ДУП за КП Бр. 4527/1- дел од зона 1 
КО Ресен 
 
 
Опфатот е со површина од 1,4 ха. 
Границата на опфатот: 

- на север - граница на ГУП 
- на запад – Голема Река 
- на исток – осовина на новопланирана Ул. 1 
- на југ – осовина на Ул. 29-ти Ноември 
 

 
СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
  
Бр. 07-648/38                                    Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
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36.  

 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот по Барањето на Советничката група на 
СДСМ, за ослободување на граѓаните од плаќање надоместок за 

ѓубрарина за месец Февруари 
 

 
 

Се прогласува Заклучокот по Барањето на Советничката група на 
СДСМ, за ослободување на граѓаните од плаќање надоместок за 
ѓубрарина за месец Февруари, што Советот на Општината  Ресен го 
донесе на седницата одржана на 13.03.2012 година. 
 
 
 
 
Бр.08- 783/36                                                         Градоначалник 
16.03.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 13.03.2012 година, откако го разгледа Барањето 
на Советничката група на СДСМ, за ослободување на граѓаните од 
плаќање надоместок за ѓубрарина за месец Февруари, го донесе 
следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Не се усвојува Барањето на Советничката група на СДСМ, 
за ослободување на граѓаните од плаќање надоместок за 
ѓубрарина за месец Февруари 

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

Бр. 07-648/39                                      Претседател, 
13. 03.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                  
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37. 
 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА 
 
 

Во „Службениот гласник на Општина Ресен“ од 20.02.2012 година, 
направена е техничка грешка така што на насловната страница на 
гласникот како и низ целиот текс,  наместо „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  бр.12, 
треба да стои „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  бр.1 
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