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1. 

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

Општинскатаустанов за деца Детска градинка 
 ,,11-ти Септември,, Ресен за учебната 2010/11 година 

 
  

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работата на 
Општинската установ за деца Детска градинка ,,11-ти Септември,, Ресен 
за учебната 2010/11 година, што Советот на Општината  Ресен го донесе 
на седницата одржана на 06.07.2011 година. 
 
 
Бр.08-1612/1          Градоначалник 
13.07.2011 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 општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 06.07.2011 година, откако  го разгледа Извештајот 
за работатат на Општинската установа за деца Детска Градинка ,,11-ти 
Септември,, Ресен за учебната 2010/11 година го донесе следниот 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Извештајот за работата на Општинската установа 
за деца Детска Градинка „11-ти Септември,“ Ресен за учебната 2010/11 
година. 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
 
Бр.07-1500/3               Претседател, 
06.07.2011 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 општината 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 работатат на ОУ ,,Гоце 

Делчев,, Ресен за учебната 2010/11 година 
 

  
Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работата на ОУ,, Гоце 

Делчев,,Ресен за учебната 2010/11 година, што Советот на Општината  
Ресен го донесе на седницата одржана на 06.07.2011 година. 
 
 
 
Бр.08-1612/2          Градоначалник 
13.07.2011 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 општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 06.07.2011 година, откако  го разгледа Извештајот 
за работатат на ОУ ,,Гоце Делчев,, Ресен за учебната 2010/11 година го 
донесе следниот 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Извештајот за работата на ОУ ,,Гоце Делчев,, Ресен 
за учебната 2010/11 година 
                 
 

   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-1500/4               Претседател, 
06.07.2011 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 општината 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 работатат на ОУ ,,Мите 

Богоевски,, Ресен за учебната 2010/11 година 
 

  
Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работата на ОУ,,Мите 

Богоевски,,Ресен за учебната 2010/11 година, што Советот на 
Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 06.07.2011 
година. 
 
 
Бр.08-1612/3          Градоначалник 
13.07.2011 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 општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 06.07.2011 година, откако  го разгледа Извештајот 
за работатат на ОУ ,,Мите Богоевски,, Ресен за учебната 2010/11 година 
го донесе следниот 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Извештајот за работата на ОУ ,,Мите Богоевски,, 
Ресен за учебната 2010/11 година. 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-1500/5               Претседател, 
06.07.2011 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 општината 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 работатат на ОУ 
,,Браќа Миладиновци,, с.Царев Двор за учебната 2010/11 година 

 
  

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работата на ОУ,,Браќа 
Миладиновци,,с.Царев Двор за учебната 2010/11 година, што Советот на 
Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 06.07.2011 
година. 
 
 
Бр.08-1612/4          Градоначалник 
13.07.2011 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 општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 06.07.2011 година, откако  го разгледа Извештајот 
за работатат на ОУ ,,Браќа Миладиновци,, с.Царев Двор за учебната 
2010/11 година го донесе следниот 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојувa Извештајот за работата на ОУ ,,Браќа 
Миладиновци,, с.Царев Двор за учебната 2010/11 година 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 

 
Бр.07-1500/6                               Претседател, 
06.07.2011 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 општината 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 работатат на ОУ 

,,Славејко Арсов,, с.Подмочани  за учебната 2010/11 година 
 

  
Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работата на 

ОУ,,Славејко Арсов,, с.Подмочани за учебната 2010/11 година, што 
Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 
06.07.2011 година. 
 
 
Бр.08-1612/5          Градоначалник 
13.07.2011 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 општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 06.07.2011 година, откако  го разгледа Извештајот 
за работатат на ОУ ,,Славејко Арсов,, с.Подмочани  за учебната 2010/11 
година го донесе следниот 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојувa Извештајот за работата на ОУ ,,Славејко Арсов,, 
с.Подмочани за учебната 2010/11 година 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 

 
Бр.07-1500/7                  Претседател, 
06.07.2011 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 општината 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 работатат на ОУ 

,,Димитар Влахов,,с.Љубојноза учебната 2010/11 година 
 

  
Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работата на ОУ,, 

Димитар Влахов,, с.Љубојно за учебната 2010/11 година, што Советот на 
Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 06.07.2011 
година. 
 
 
Бр.08-1612/6          Градоначалник 
13.07.2011 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 општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 06.07.2011 година, откако  го разгледа Извештајот 
за работатат на ОУ ,,Димитар Валхов,, с.Љубојно  за учебната 2010/11 
година го донесе следниот 
 
 
 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојувa Извештајот за работата на ОУ ,,Димитар Влахов,, 
с.Љубојно за учебната 2010/11 година 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 

 
Бр.07-1500/8                Претседател, 
06.07.2011 год.                    Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н                                                                                                                                          
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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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за давање на трајно користење  на 

недвижна ствар на ЈКП “Пролетер“ Ресен,  водоснабдителен систем за 
населено место Стење 

 
 

  
Се прогласува Одлуката за давање на трајно користење  на 

недвижна ствар на ЈКП “Пролетер“ Ресен,  водоснабдителен систем за 
населено место Стење, што Советот на Општината  Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 06.07.2011 година. 
 
 
Бр.08-1612/7          Градоначалник 
13.07.2011 год.      на Општина Ресен 
Р е с е н            Михаил Волкановски с.р. 
 
 

Врз основа на чл.36 ст.1 т.10 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со чл.6 ст.2 од Законот за 
јавни претпријатија (“Службен весник на РМ“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 
22/07 и 83/09) и  чл. 23 ст.1 т. 36 од Статутот на Општина Ресен 
(Сл.Гласник на Општина Ресен бр.7/2010) Советот на Оштина Ресен на 
седницата одржана на ден 06.07. 2011 год. ја донесе следната 
 

                                        О Д Л У К А 
 

за давање на трајно користење  на недвижна ствар на ЈКП 
“Пролетер“ Ресен,  водоснабдителен систем за  

населено место Стење 
 

                                            Член 1 
 
На ЈКП “Пролетер“ Ресен, му се дава на трајно користење, без 

надоместок,  комплетниот систем за снабдување со вода на подрачјето 
на Месната  заедница Стење и граничен премин со пропратни објекти: 
двата бунари во месноста Личојама атар на с.Стење, двата резервоари 
(за населбата и граничниот премин) и комплетниот водоводен систем во 
населбата, од бунарите до резервоарите и од резервоарот на 
граничниот премин до објектот.                                  

                                            



13 јули  2011 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 5 страна 8 
 
 

   Член 2 
 
Предавањето на водоснабдителен систем на ЈКП “Пролетер“ 

Ресен за населено место Стење се врши на основа на доставеното 
барањето и одлука за одстапување на  водоснабдителниот систем  
Стење донесена на ден 10.08.2010 год. од страна на Советот на МЗ 
Стење  бидејки  месната заедница не била во  можност да врши 
снабдување со исправна вода (хемиски и биолошки) за потребите на 
месното население, граничниот премин и другите субјекти кои го 
користат постојниот систем. 

                                               Член 3 
 
 ЈКП Пролетер  има обврска да  управува и го одржува 

водоснабдителниот систем кој му се предава,  а за  наплатата  на метар 
кубен вода да постапува согласно донесените законски прописи и одлуки 
на Советот на Општина Ресен. 
 

                                               Член 4 
 

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА  РЕСЕН 
 

бр. 07 -1500/9                   Претседател,  
06.07.2011 год.                                           Мемед Мурати с.р. 
Р ес е н  

 
 

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

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

определување на висината на надоместокот за добивање лиценца за 
вршење на угостителска дејност 
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Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката за 

определување на висината на надоместокот за добивање лиценца за 
вршење на угостителска дејност, што Советот на Општината  Ресен ја 
донесе на седницата одржана на 06.07.2011 година. 
 
 
Бр.08-1612/8          Градоначалник 
13.07.2011 год.      на Општина Ресен 
Р е с е н            Михаил Волкановски с.р. 
 
 

Врз основа на член 2 од Законот за изменување на Законот за 
угостителска дејност (Службен весник на РМ 53/11)  и член 23.т 5   
Статутот на Општина Ресен (Службен гласник на Општината Ресен” број 
7/2010 ), Советот на Општината Ресен на седницата одржана на ден 
06.07.2011 година донесе 
 
 

О Д Л У К А 
      За изменување на Одлуката за определување на висината на 
надоместокот за добивање лиценца за вршење на угостителска дејност 
 

Член 1  
 Во Одлуката за  определување на висината на надоместокот за 

добивање лиценца за вршење на угостителска дејност под бр. 07-497/18 
од 21.07.2005 год. , во членот 2 алинеа втора износот од 4.000 евра се 
заменува со  5000 евра и во алинеа трета, износот од 7.500,00 евра се 
заменува со 8.000 евра. 

 
                                                           Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето , а ќе се 
објави во  Службен гласник на Општина Ресен. 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

 
  Бр. 07- 1500/10                                                                  Претседател, 
  06.07.2011 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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на заклучокот по предлог листата за 

определување на имиња на   улици, плоштади, мостови и други 
инфраструктурни објекти на територијата на Општината РМ  

 предложена од комисијата за урбанизам и комунални работи 
 
  

Се прогласува Заклучокот по предлог листата за определување на 
имиња на   улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти 
на територијата на Општината РМ предложена од комисијата за 
урбанизам и комунални работи, што Советот на Општината  Ресен ја 
донесе на седницата одржана на 06.07.2011 година. 
 
 
Бр.08-1612/9          Градоначалник 
13.07.2011 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 општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 06.07.2011 година, откако ја разгледа предлог 
листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и 
други инфраструктурни објекти на територијата на Општината го донесе 
следниот: 
 
                        З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Предлог листата за определување на имиња на улици, 
плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на територијата на 
Општината РМ  предложена од комисијата за урбанизам и комунални 
работи,   да се достави до Владата на РМ  ,   заради добивање  на 
согласност  
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 

 
Бр.07-1500/11               Претседател, 
06.07.2011 год.                    Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н                                                                                                                                         
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10. 

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на  Правилникот за  изменување  и дополнување 

на Правилникот за определување на обемот на уредувањето и степенот 
на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и 

инсталации, надоместокот и начинот на здружување и насочување на 
средствата за уредување на земјиштето 

 
  

Се прогласува Правилникот за  изменување  и дополнување на 
Правилникот за определување на обемот на уредувањето и степенот на 
опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации, 
надоместокот и начинот на здружување и насочување на средствата за 
уредување на земјиштето, што Советот на Општината  Ресен го донесе 
на седницата одржана на 06.07.2011 година. 
 
 
Бр.08-1612/10                  Градоначалник 
13.07.2011 год.      на Општина Ресен 
Р е с е н            Михаил Волкановски с.р. 
 
 

Врз основа на член 59 став 9 и член 60 став 1 од Законот за 
градење ( Службен Весник на РМ бр. 59/2011 – пречистен текст), 
Правилникот за степенот на уредувањетои на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и начинот на уредување на 
висината на трошоците за уредување во зависност од степенот на 
уреденост (Службен Весник на РМ бр. 38/2011) и член 16 став 1 од 
Статутот на Општина Ресен (Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 
07/10), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 
06.07.2011 година, донесе 
 
                                                    ПРАВИЛНИК 
 
           За  изменување  и дополнување на Правилникот за определување 
на обемот на уредувањето и степенот на опремување на градежното 

земјиште со комунални објекти и инсталации, надоместокот и начинот на 
здружување и насочување на средствата за уредување на земјиштето 
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                                                     Член 1  
 
           Во  Правилникот за определување на обемот на уредувањето и 
степенот на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и 
инсталации, надоместокот и начинот на здружување и насочување на 
средствата за уредување на земјиштето под број  07-2862/6 од  
27.12.2010  се врши изменување и дополнување и тоа: 

во глава  IV член  во 16  во ставот  еден точка 2 зборовите  „ и 
производни“ се бришат,  по точката два се додава   точка  3 која  гласи:  
производни објекти со коефициент 0,05,  а точката 3 станува точка 4.                              

Во глава VII во член 29  под буква В точка 10 се бриши зборот 
производни 

Под  буквата В точка 10, се додава нова буква В.точка 11 која 
гласи:  

за изградба на производни објекти од група на класа намена Г- 
производство:  
Г1 – тешка и загадувачка индустрија  
Г2 -  лесна незагадувачка индустрија 
ќе се наплаќа по м2 нето изградена површина по 2380 ден/м2 
 

                                                             Член 2 
 
             Овој  Правилник влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе  
се објави во Службен гласник  на Општина Ресен. 

 
 
                               СОВЕТ   НА  ОПШТИНА   РЕСЕН  
 
 

    бр. 07 – 1500/12                              Претседател  
    06.07.2011 година                   Мемет Мурати с.р. 
    Р е с е н 
 
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 општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по барањето на сопствениците на     
дуканите и кафичите за намалување на комуналната такса 
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Се прогласува Заклучокот по барањето на сопствениците на 

дуканите и кафичите за намалување на комуналната такса, што Советот 
на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 06.07.2011 
година. 
 
 
 
Бр.08-1612/1 1                  Градоначалник 
13.07.2011 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 06.07.2011 година, откако го разгледа барањето 
на сопствениците на дуканите и кафичите за намалување на 
комуналната такса, донесе 
 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
             Да не се променува износот на  надоместокот  на име  комунална 
такса за користење на простор  пред деловни простории за вршење на 
дејност кој изнесува   15,00 ден. дневно по метар квадратен, со оглед да 
претставува  дел од  приходите на Општина Ресен  и како таков приход   
е планиран во Буџетот на Општината Ресен за 2011 год.       
 
 
 
             СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 

 
Бр.07-1500/13                                 Претседател , 
06.07.2011 год.                   Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
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