
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slu`ben glasnik na 
Op{tina Resen 

Izleguva po potreba 

 Вторник   05.04.2011 gодина 

Br.3 god. 46 
R e s e n 

Ureduva 
Stru~na slu`ba 
tel.  047/551-766 

 

AKTI NA OP[TINA RESEN 



5 април  2011 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 3 страна 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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен, 
бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
                         За прогласување на изјава  дека Општината Ресен ги 

исполнува условите 
 
 

 Се прогласува   изјавата  дека Општината Ресен ги исполнува 
условите, што Советот на Општината  Ресен ја  донесе на седницата 
одржана на  30.03.2011 година. 
 
 
Бр.08-831/1            Градоначалник 
05.04.2011 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) а во 
врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај 
Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот 
“Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.83/10), Советот на општина Ресен на седницата 
одржана на  30.03.2011  година, дава 

 
 

ИЗЈАВА 
 

дека Општина Ресен ги исполнува следните услови 
 

1. Општината Ресен има формирано Јавно Комунално Претпријатие 
„Пролетер“ кое има склучено соодветен договор со општината за 
определената намена  за водоснабдување и одведување на отпадни 
води.  

 
2. ЈКП „Пролетер“ ги покрива услугите кои се однесуваат на 

водоснабдување и одведување на отпадни води, и не е оптоварено 
со долгови кои би го довеле во прашање неговото функционирање.  

 
3. ЈКП „Пролетер“ со утврдената тарифа овозможува покривање на 

трошоците за тековното и идно функционирање и одржување на 
Проектот.  

 
4. Проектите со кои ќе аплицира општината ќе бидат одобрени со 

одлука од Советот на општината, за секој проект посебно.  
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5. Сите досега финансирани проекти за водоснабдување и одведување 
на отпадни води во Општината Ресен од донации од државата или 
меѓународни институции се реализирани и се во функција.  

 
6. Доколку општината не ги исполни  условите од дадената изјава се 

обврзува да ги врати средствата во целост.  
 

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
 Бр. 07-686/4                                                                         Претседател  
 30.03. 2011 година                                                           Мемет Мурати с.р. 
   Ресен 
 

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Програмата за За дополнување на  

програмата за донесување на урбанистички 
 планови за 2011 година 

 
 
 
 

 Се прогласува  Програмата за дополнување на програмата за 
донесување на урбанистички планови за 2011 година  што Советот на 
Општината  Ресен ја  донесе на седницата одржана на  30.03.2011 година. 
 
 
Бр.08-831/2            Градоначалник 
05.04.2011 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
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 Врз основа  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  30.03.2011  година,донесе 
 

ПРОГРАМА  
За дополнување на програмата за донесување  

на урбанистички планови за 2011 година  
 
 
 

 Во програмата за донесување на урбанистички планови за 2011 
година бр. 07-2761/23 од 17.12.2010 година во глава II  - планови кои се 
финансираат од физички и правни лица после точка 3 се додаваат точка 4 и 
точка 5 кои гласат:  
 

Точка 4 – Донесување на Детален урбанистички план за УЕ-3 – дел ( 
поранешна текстилна фабрика Преспатекс).  

Плански опфат во површина од 22,5 ха.  
Границата на опфатот:  
- на север дел од ул „ 29ти Ноември“   
- на запад по течението на Голема река 
- на исток со границата на Генералниот урбанистички план за град 

Ресен 
- на југ со ул„ Димитар Влахов“ . 

 
Точка 5 – Измена на Детален урбанистички план за дел од УЕ – 2. 
Плански опфат во површина од 3ха. 
Границата на опфатот би била:  
- на север дел од ул „ 29ти Ноември “  
- на запад  во правец север-југ покрај ОУ „ Мите Богоевски“ (а тоа е 

дел од ул„ Иво Лола Рибар“ ) 
- на исток дел од ул„ Мите Богоевски“ до пресек со ул„ Ленинова“ 
- на југ дел од ул„ Ленинова“ до пресек со дел од ул„ Иво Лола 

Рибар“. 
 
 

                         СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
Бр. 07-686/5                                                                         Претседател  
 30.03. 2011 година                                                           Мемет Мурати с.р. 
Ресен 
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Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од 
Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

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

 пристапување кон измена и   дополнување на Деталниот 
 урбанистички план за УЕ- 2, дел 

 
 
 

 Се прогласува  Одлуката за отпочнување на постапка за 
пристапување кон измена и   дополнување на Деталниот урбанистички 
планза УЕ- 2, дел, што Советот на Општината  Ресен ја  донесе на 
седницата одржана на  30.03.2011 година. 
 
 
Бр.08-831/3            Градоначалник 
05.04.2011 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
 
 
Врз основа на член 11,17 и 26 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање(„Сл.весник на РМ“ бр.24/08 и 91/09 и 18/2011) и член 16 став 1 
точка 1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.гласник 
на Општина Ресен“бр.07/2010),Советот на Општина Ресен на седницата 
одржана на  30.03.2011  година,донесе 
 
 
          О   Д   Л   У   К   А 
 За отпочнување на постапка за пристапување кон измена и 
      дополнување на Деталниот урбанистички план за УЕ- 2, дел 
 
    Член 1 
 
 Се отпочнува постапка за пристапување кон измена и дополнување 
на Деталниот урбанистички план за УЕ-2, дел  ,Ресен 
 Границите на опфатот на измените и дополнувањето се: 

- север – дел од улица „ Ленинова“, 
- исток – дел од ул.„11 Октомври“ , 
- југ -  со границите на Генералниот урбанистички план на град 

Ресен 
- запад – дел од улица „ Иво Лола Рибар“. 
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 7 ха. 
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   Член 2 
 
Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на 

приватни инвеститори ,а  донесувач на планоте Општина Ресен. 
 
   Член 3 
 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен 

гласник на Општина Ресен. 
 
 
  СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

Бр. 07-686/6                                                                         Претседател  
 30.03. 2011 година                                                           Мемет Мурати с.р. 
Ресен 
 

 

 

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на    Одлука  за одобрување на Проектот за 

рехабилитација и реконструкција 
                                   на локални патишта 

 
Се прогласува  Одлуката   за одобрување на Проектот за рехабилитација и 
реконструкција на локални патишта, што Советот на Општината  Ресен ја  
донесе на седницата одржана на  30.03.2011 година. 
 
 
Бр.08-831/4            Градоначалник 
05.04.2011 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 став 1 точка 11 од 
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 
07/2010), Советот на Општина Ресен на Седницата одржана на 30.03.2011  
година, донесе 
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                                                   О Д Л У К А 

за одобрување на Проектот за рехабилитација и реконструкција  
на локални патишта  

 
Член 1 

 
Со оваа Одлука се одобрува Проектот за рехабилитација и 

реконструкција на локални патишта на подрачјето на Општина Ресен, 
финансиран од Европската Банка за Обнова и Развој. 

 
Член 2 

 
Проектот за рехабилитација и реконструкција на локални патишта на 

подрачјето на Општина Ресен, ќе биде во вкупна должина од 4.500 м. 
 

Член 3 
Рехабилитацијата и реконструкцијата на локални патишта на 

подрачјето на Општина Ресен ќе се определи со Одлука за определување 
на приоритети. 

 
Член 4 

 
Изработката на техничката документација и на ревизијата ќе се 

финансира од средствата на Буџетот на Општина Ресен. 
 

Член 5 
 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Ресен“ 
  

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
Бр. 07- 686/7                                                                 Претседател                
30.03.2011  година                                                      Мемед Мурати с.р. 
Ресен 
 
 

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

Се прогласува заклучокот по Програмата за изведување 
 на екскурзии на ОУ „ Мите Богоевски„ Ресен 

 
 

     Се прогласува  заклучокот по Програмата за изведување на екскурзии на 
ОУ „ Мите Богоевски„ Ресен , што Советот на Општината  Ресен го  донесе 
на седницата одржана на  30.03.2011 година. 
 
 
Бр.08-831/5            Градоначалник 
05.04.2011 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 30.03.2011 година, откако  ја разгледа Програмата за 
изведување на екскурзии на ОУ „ Мите Богоевски„ Ресен го донесе 
следниот: 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува  Програмата за изведување на екскурзии на ОУ „ Мите 
Богоевски„ Ресен.  

 
 

                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 

 
Бр.07-686/8                 Претседател, 
30.03.2011 год.                        Мемед Мурати с.р.  
Р е с е н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

 

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

Се прогласува заклучокот по Програмата за изведување 
 на екскурзии на ОУ „ Браќа Миладиновци„ с. Царев Двор 

 
 

     Се прогласува  заклучокот по Програмата за изведување на екскурзии на 
ОУ „ Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор, што Советот на Општината  Ресен 
го  донесе на седницата одржана на  30.03.2011 година. 
 
 
Бр.08-831/6            Градоначалник 
05.04.2011 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
 

 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 30.03.2011 година, откако  ја разгледа Програмата за 
изведување на екскурзии на ОУ „ Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор го 
донесе следниот: 

 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

2. Се усвојува  Програмата за изведување на екскурзии на ОУ „ 
Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор.  

 
 

 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 

 
Бр.07-686/9                 Претседател, 
30.03.2011 год.                        Мемед Мурати с.р  
Р е с е н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

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

Се прогласува заклучокот по Програмата за изведување 
 на екскурзии на ОУ „ Димитар Влахов“ с. Љубојно 

 
 

     Се прогласува  заклучокот по Програмата за изведување на екскурзии на 
ОУ „ Димитар Влахов“ с. Љубојно , што Советот на Општината  Ресен го  
донесе на седницата одржана на  30.03.2011 година. 
 
 
Бр.08-831/7            Градоначалник 
05.04.2011 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 30.03.2011 година, откако  ја разгледа Програмата за 
изведување на екскурзии на ОУ „  Димитар Влахов “ с.Љубојно  го донесе 
следниот: 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

3. Се усвојува  Програмата за изведување на екскурзии на ОУ „ 
Димитар Влахов“  с. Љубојно.  

 
 

 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 

 
Бр.07-686/10               Претседател, 
30.03.2011 год.                      Мемед Мурати с.р.  
Р е с е н                                                                                                                                                                                                                                             
 

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

Се прогласува решението  за избор на  Претседател на  Комисијата  за 
еднакви   можности помеѓу жените и мажите 

 
 
 

Се прогласува решението  за избор на  Претседател на  Комисијата  за 
еднакви   можности помеѓу жените и мажите, што Советот на Општината  
Ресен  го  донесе на седницата одржана на  30.03.2011 година. 
 
 
Бр.08-831/8            Градоначалник 
05.04.2011 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
 

                                                          
        Врз основа на член 23 став 1 точка 42 од Статутот на општината Ресен 
(,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината 
Ресен на седницата одржана на ден   30.03.2011  година, донесе 
 
         Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
    за избор на  Претседател на  Комисијата  за еднакви 

           можности помеѓу жените и мажите 
 
 1. За Претседател  на Комисијата за еднакви можности помеѓу 
жените и мажите се избира  лицето: 

 
- Фросе  Ѓорѓиевска 

 
 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- 686/11       Претседател, 
30.03.2011 год.                Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
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Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа 

(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од 
Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 
                                             З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

Се прогласува решението  за избор на   Претседател на  Комисијата  за 
финансирање, буџет и локален развој 

 
  

Се прогласува решението  за избор на  Претседател на  Комисијата    за 
финансирање, буџет и локален развој што советот на Општина Ресен го  
донесе на седницата одржана на  30.03.2011 година. 
 
Бр.08-831/9            Градоначалник 
05.04.2011 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
 

 
        Врз основа на член 23 став 1 точка 42 од Статутот на општината Ресен 
(,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината 
Ресен на седницата одржана на ден   30.03.2011  година, донесе 
 
         Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
    за избор на  Претседател на  Комисијата  за финансирање, 
буџет и локален развој 
 
 1. За Претседател  на Комисијата за  финансирање, буџет и локален 
развој се избира  лицето: 

  
- Зоран Илиевски 

 
 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- 686/12       Претседател, 
30.03.2011 год.                Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
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