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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 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 

 
 

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 26.07.2012 година. 
 
 
Бр.08- 1858 /1                                                           Градоначалник 
03.07.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 

Врз основа на чл.17 став 1 и 2 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ( "Службен весник на РМ " бр. 60/11 – 
пречистен текст ) и член 23 став1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен 
( ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, ), Советот на Општина Ресен, 
на седницата одржана на  26.06.2012 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
За доплнување на програмата за донесување 

на урбанистички планови за 2012 година 
   

    Во Програмата за донесување на урбанистички планови за 2012 
година под Бр.07-2900/28 од 16.12.2011 година и Програмите за 
дополнување на Програмите за донесување на урбанистички планови за 
2012 година под Бр.07-648/38 од 13.03.2012 година и под Бр. 07-1290/3 
од 15.05.2012 година се врши дополнување. 

    Во глава I- Планови кои се финансираат од буџетот на Општина Ресен 
се додава точка 14 која гласи : 

   точка 14 : измена и дополнување на Генералниот урбанистички план 
на град  Ресен ЗОНА 2 со граници на планскиот опфат  

-         север:  новопроектирана улица која што се вкрстува со ул.Борис 
Кидрич, 

-         исток : дел од ул. Борис Кидрич до крајот на ГУП на град Ресен, 
-         југ :   границата на Генералниот урбанистички план, 
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-         запад :  дел од ул.29ти Ноември, 
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 36,15 ха. 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

    
Бр. 07-1733/4                                                                        Претседател,    
26.06.2012 год.                             Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                    
 
 
 
 
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 отпочнување на постапка за 

пристапување кон измена и дополнување на ГУП за град Ресен зона 2 
 
 
 
 

Се прогласува Одлука за отпочнување на постапка за 
пристапување кон измена и дополнување на ГУП за град Ресен зона 2, 
што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 
26.06.2012 година. 
 
 
Бр.08-1858/2                                                                     Градоначалник 
03.07.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 10, член 17 и член 26 стзв 5 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање ( "Службен весник на РМ" бр. 
60/11– пречистен текст ) и член 23 став 6 од Статутот на Општина Ресен 
( "Службен гласник  на Општина Ресен" бр.07/10 ), Советот на Општина 
Ресен, на седницата одржана на 26.06.2012 година, донесе : 

О Д Л У К А 

За отпочнување на постапка за пристапување кон измена и 
дополнување на Генералниот урбанистички план за град Ресен 

ЗОНА 2. 

Член 1 
 Се отпочнува постапка за пристапување кон измена и 

дополнување на Генералниот урбанистички план за град Ресен ЗОНА 2. 
    Границите на опфатот на измените и доплонувањата се :  
    -    север : новопроектирна улица која што се вкрстува со ул." Борис 
Кидрич", 
    -    исток : дел од ул." Борис Кидрич" со границата на ГУП на град 
Ресен, 
    -    југ : границата на Генералниот урбанистички план, 
    -    запад : дел од ул." 29ти Ноември", 
    Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 36,15 ха.  

 
Член 2 

Измената и дополнувањето на Генералниот урбанистички план се 
однесува на просторот кој што во постојниот Генерален урбанистички 
план е новопроектирана улица која што во моментов не постои и нема 
можност да се изведи заради постоечкиот градежен фонд, а дел од 
просторот кој што до сега беше со намена индустрија да се пренамени 
во становање 

Член 3 
       Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на 
буџетот на Оштина Ресен која ќе биде и донесувач на планот. 

Член 4 

        Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен 
Гласник на Оштина Ресен. 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр. 07-1733/5                                                                         Претседател,    
26.06.2012 год.                              Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                  
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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 Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 

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

урбана опрема 
 
 

Се прогласува Одлука за измена и дополнување на Одлуката 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 26.06.2012 година. 
 
 
 
Бр.08-1858/3                                                                      Градоначалник 
03.07.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( ,, 
Службен весник на РМ ,, бр. 05/02 ), член 80 од Законот за градење ( ,, 
Службен весник на РМ ,, бр. 39/12 – пречистен текст ) и  член 16 став 1 
точка 1 од  Статутот  на  Општина  Ресен( ,, Службен гласник на 
Општина Ресен ,, бр. 07/10 ), Советот на Општина Ресен, на седницата 
одржана на 26.06.2012 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

За измена и дополнување на Одлуката за утврдување на потреба за 
поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапка за 

издавање на одобрение за поставување на урбана опрема  

Член 1 

    Со оваа одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за 
утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, 
начинот и постапка за издавање на одобрениеза поставување на урбана 
опрема, број 07-648/27 од 13.03.2012 година ( ,, Службен гласник на 
Општина Ресен ,, број 02/12 ). 
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Член 2 

    Измената и дополнувањето се врши на начин што во глава I I – 
постапка за добивање на одобрение во член 6 став 1 : 

-         во точка 2 алинеја 6 ( геодетски елаборат со нумерички податоци ) 
се бриши, 

-         во точка 3 алинеја 3 ( геодетски елаборат со нумерички податоци ) 
се бриши, 

Член 3 

    Со барањето за од член 6 на Одлуката за утврдување на потреба за 
поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапка за 
издавање на одобрение за поставување на урбана опрема, покрај 
другите документи, заинтересираниот субјект доставува соодветен 
основен проект што се изработува согласно пропишаните услови и 
стандарти. 

    Основниот проект о став 1 на овој член ги содржи следните прилози: 
-         регистрација на дејност со содветните документи  за  правниот 

 субјект  кој ја  
изготвува техничката документација, 

-         технички опис, 
-         детален цртаж со опис на постојната површина на која се бара да 

се врши дејност во размер ( 1: 500 или 1: 200 ), 
-         детален цртаж со опис на новата состојба на бараната површина 

со околните објекти и елементи на комунална опрема и 
инфраструктура во размер ( 1: 500 или 1: 200 ), 

-         детален цртаж со опис и детали на урбана опрема што ќе се 
лоцира на бараната површина во размер ( 1: 50 или 1: 20 0, 

    Основниот проект од став 1 на овој член се доставува во три ( 3 ) 
примероци. 
    Сите елементи прикажани на деталните цртежи мора да бидат 
котирани и прецизно исцртани. 

 
Член 4 

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр. 07-1733/6                                                                        Претседател,    
26.06.2012 год.                             Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                    
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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 Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 
утврдување на стандардите за поставување на урбана опрема на 

подрачјето на Општина Ресен 
 

Се прогласува Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 
утврдување на стандардите за поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Ресен, што Советот на Општината Ресен ja 
донесе на седницата одржана на 26.06.2012 година. 
 
 
Бр.08-1858/4                                                                     Градоначалник 
03.07.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( ,, 
Службен весник на РМ ,, бр. 05/02 ) 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 
26.06.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 

За измена и дополнување на одлуката за утврдување на 
стандардите за поставување на урбана опрема на подрачјето на 

Општина Ресен   

Член 1 

    Со оваа одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за 
утврдување на стандардите за поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Ресен, број 07-648/26 од 13.03.2012 година ( ,, 
Службен гласник на Општина Ресен ,, број 02/12 ). 

Член 2 

    Измената и дополнувањето се врши на начин што во: 

-         Називот на Одлуката, и сите членови од: 
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   -         Глава I општи одредби, 

-         Глава I I општи стандарди за поставување на урбана опрема, 
-         Глава I I I посебни стандарди за поставување на урбана опрема, 

Пред зборовите урбана опрема да се додаваат зборовите ,, времени 
објекти и,, 

Член 3 

    Со ова измена и дополнување Одлуката ќе гласи: 
Одлука за утврдување на стандардите за поставување на времени 

објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен. 

Член 4 

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр. 07-1733/7                                                                       Претседател,    
26.06.2012 год.                             Мемет Мурати с.р  
Ресен                    
 
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  Одлука за утврдување на бесправен објект за кој 
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планската 

документација за УЕ-2 Ресен 
 

 
Се прогласува Одлука за утврдување на бесправен објект за кој 

може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планската 
документација за УЕ-2 Ресен, што Советот на Општината Ресен ја 
донесе на седницата одржана на 26.06.2012 година. 
 
 
Бр.08-1858/5                                                                     Градоначалник 
03.07.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа ("Сл.весник на Р. М." бр.5/02 ), член 2 став 1 алинеја 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планската документација ("Сл.весник на Р. М " бр.56/11 ) 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 26.06. 2012 година, донесе : 

О Д Л У К А  

За утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши 
вклопување на објектот во урбанистичко планската документација 

за УЕ – I I Ресен. 

   

Член 1 

    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на 
бесправен објект бр УП-1-11-290 од 13.06.2011год. од страна на лицето 
Драган Ѓорѓиевски, а кое се однесува на објект кој лежи на К. П 
.бр.6032.2 КО Ресен на ул. Иво Лола Рибар бр.25, советот на Општина 
Ресен констатира дека може да се изврши поместување на улицата 
дадена во важечката планска документација заради вклопување на 
бесправно изградениот објект, согласно одредбите од членот 2 став 1 
алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска документација ( "Сл.весник на Р. М ." 
бр.56/2011). 

    Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се изработи 
и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот Детален 
урбанистички план.   

Член 2 

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

 

 СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр. 07-1733/8                                                                          Претседател,    
26.06.2012 год.                                Мемет Мурати с.р 
Ресен       
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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 ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно 
земјиште за повторна изградба на индивидуална стамбена зграда 

 
 

Се прогласува Одлуката за ослободување од плаќање на 
надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на 
индиведуална стамбена куќа, што Советот на Општината Ресен ја 
донесе на седницата одржана на 26.06.2012година. 
 
 
Бр.08-1858/6                                                                     Градоначалник 
03.07.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална 
самоуправа ("Сл.весник на Р.М." бр. 5/02 ), член 84 став 4 и во врска со 
член 85 став 3 од Законот за градежно земјиште ("Сл.весник на Р. М." 
бр.17/011) и член 21 став 1 точка 5 и 8 од Статутот на Општина Ресен ( 
"Сл.гласник на Општина Ресен бр.4/02) Советот на Општина Ресен на 
седницата одржана на 26.06.2012 година, донесе 

   

О Д Л У К А  

За ослободување од плаќање на надоместок за уредување на 
градежно земјиште за повторна изградба на индивидуална стамбена 

зграда. 

Член 1 

    Со оваа Одлука се уредува висината на надоместокот за уредување 
на градежно земјиште и начинот на уредување на земјиштето со 
инфраструктурни инсталации на индивидуална стамбена зграда 
оштетена од појави на свлечиште при што објектот е оштетен и 
онеспособен за живеење и претставува опасност за околината. 
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Член 2 

    За повторна изградба на индвидуална стамбена зграда која се наоѓа 
во Ресен на К.П. бр.3307 ул."Преспанска" бр.23 сопственост на Бајрам 
Куртишевски се ослободува од плаќање на надоместок за уредување на 
градежно земјиште. 

Член 3 

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр. 07-1733/9                                                                      Претседател,    
26.06.2012 год.                             Мемет Мурати с.р  
Ресен     
 
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 Одлуката за утврдување и донесување на Основен 
проект за режим на сообраќајот на крстосницата помеѓу улиците „Јосиф 

Јосифовски“ и “Борис Кидрич“ во Ресен 
 
 

Се прогласува  Одлуката за утврдување и донесување на Основен 
проект за режим на сообраќајот на крстосницата помеѓу улиците „Јосиф 
Јосифовски“ и “Борис Кидрич“ во Ресен, што Советот на Општината 
Ресен ja донесе на седницата одржана на 26.06.2012 година. 
 
 
 
 
 
 
Бр.08-1858/7                                                               Градоначалник 
03.07.2012 год.                              на Општина Ресен 
Р е с е н                                      Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална 
самоуправа ("Сл.весник на Р. М." бр.5/02) и член 23 став 1 точка 11 од 
Статутот на Општина Ресен ( "Сл.гласник на Општина Ресен" бр.7/2010 ) 
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 26.06.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К А 

За утврдување и донесување на основен проект за режим на 
сообрајќај на крстосницата на улиците "Јосиф Јосифовски" и 

"Борис Кидрич" во Ресен 

 

Член 1 

    Со оваа Одлука се утврдува донесување на основен проект со ново 
сообрајќајно решение односно сообрајќаен проект со кој ќе се изврши 
реконструкција и проширување на трасите на коловозите на улиците 
"Јосиф Јосифовски" и "Борис Кидрич" во зона на крстосницата спрема 
напречниот профил даден во Генералниот урбанистички план на град 
Ресен. Улицата Јосиф Јосифовски се прошири од десната страна во 
насока центар-излез кон Охрид. Постојниот коловоз на оваа улица во 
зона на крсосницата треба да биде реконструирана во коловоз со 
ширина од 10,5 метри со што ќе се обезбедат 3 сообрајќајни ленти со 
ширина од 3,50 метри.исто така десната страна во насока центар – излез 
кон Охрид да се предвиди и пешачка патека со ширина од минимум 2 
метри и партерно уредување со границите на градежните парцели. 

  

Член 2 

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

  

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр. 07-1733/10                                                                         Претседател,    
26.06.2012 год.                                Мемет Мурати с.р 
Ресен      
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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  Одлуката за вклучување во системот за 

управување со отпад 
 
 
Се прогласува Одлуката за вклучување во системот за 

управување со отпад, што Советот на Општината Ресен ја донесе на 
седницата одржана на  26.06.2012 година. 
 
 
Бр.08-1858/8                                                                   Градоначалник 
03.07.2012 год.                                  на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р 
 
 
 

Врз основа  на член 23 став 1 точка 8 од Статутот на Општина 
Ресен („Сл.гласник на Општина Ресен“бр.07/2010), а во врска со член 47 
од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република 
Македонија” број 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 9/11 и 
51/11), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на   26.06.2012 
година, донесе 

 
 

 
 

ОДЛУКА 
за вклучување во системот за управување со отпад 

 
 

Член 1  
 

Со оваа одлука во системот за управување на неопасен отпад 
(собирање, транспортирање и депонирање) се вклучуваат селата 
Барјчино, Љубојно и Подмочани. 

 
Член 2 

 
За давател на Услугите од чл.1 на оваа одлука се определува 

Јавното комунално претпријатие “Пролетер“ Ресен. 
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Член 3 

 
За извршената услуга ќе се наплаќа надоместок во износ од 220 

денари месечно на име паушал од страна на фамиллите кои постојано 
живеат во селата, додека пак фамилиите кои престојуваат само во 
викендите ќе плаќаат надоместок во ист износ но само за четири месеци 
во годината. 

                                                 
Член 4 

 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето  истата ќе 

се објави во “Службен гласник на Општина Ресен“. 
 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр. 07-1733/11                                                                       Претседател,    
26.06.2012 год.                               Мемет Мурати с.р 
Ресен  
  
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  Одлуката  за ослободување од плаќање на 
сметкaтa за струја   за   осветлување на манастирот Св. Никола  во  

с.Јанковец 
 

 
Се прогласува Одлуката  за ослободување од плаќање на 

сметкaтa за струја    за   осветлување на манастирот Св. Никола  во  
с.Јанковец, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата 
одржана на 26.06.2012година. 
 
 
 
 
Бр.08-1858/9                                                                    Градоначалник 
03.07.2012 год.                                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                         Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 36 став 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.7/2010) 
Советот на Општината Ресен на седницата одржана на 26.06.2012 
година, донесе  
 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За ослободување од плаќање на сметкaтa за струја 

за осветлување на манастирот Св. Никола  во  с.Јанковец 
   
                                                        

Член 1 
  

Со оваа Одлука се  ослободува од плаќање  на сметката   за 
струја   на манастирот Св. Никола во с. Јанковец. 

 
                                                         Член 2 
 

Сметката за струја за  манастирот Св. Никола во  с. Јанковец   да 
биде ставен на сметките за уличното осветлување на Општина Ресен, 
бидејки истиот  е верски објект со посебно значење за Преспа. 
 
                                                          Член 3   
 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на  
објавувањето во  Службен  Гласник на  Општина Ресен.  
     
                                                

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр. 07-1733/12                                                                         Претседател,    
26.06.2012 год.                                Мемет Мурати с.р 
Ресен    
 
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  иницијативата за можност за 

модернизација, реконструкција, оддржување и надградба на системот за 
уличното осветлување на  подрачјето на Општина Ресен 
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Се прогласува Заклучокот по иницијативата за можност за 

модернизација, реконструкција, оддржување и надградба на системот за 
уличното осветлување на  подрачјето на Општина Ресен, што Советот 
на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на 
26.06.2012година. 
 
 
Бр.08-1858/10                                                                  Градоначалник 
03.07.2012 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 26.06.2012 година, откако ja разгледа  
иницијативата за можност за модернизација, реконструкција, 
оддржување и надградба на системот за уличното осветлување на  
подрачјето на Општина Ресен, го донесе следниот  

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се Уважува иницијативата за можност за модернизација, 
реконструкција, оддржување и надградба на системот за 
уличното осветлување на  подрачјето на Општина Ресен. 

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-1733/13                                      Претседател, 
26. 06.2012 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  Информација за згрижување на 

кучињата скитници во Општина Ресен 
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Се прогласува заклучокот по Информацијата за згрижување на 

кучињата скитници во Општина Ресен, што Советот на Општината Ресен 
ја донесе на седницата одржана на 26.06.2012година. 
 
 
Бр.08-1858/11                                                                  Градоначалник 
03.07.2012 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 26.06.2012 година, откако ја разгледа 
Информација за згрижување на кучињата скитници во Општина Ресен, го 
донесе следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Информација за згрижување на кучињата скитници 
во Општина Ресен.  

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
Бр. 07-1733/14                                     Претседател, 
26.06.2012 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  Информацијата за чистење на 

плажите на Преспанското Езеро. 
 

Се прогласува заклучокот по Информација за чистење на плажите 
на Преспанското Езеро, што Советот на Општината Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 26.06.2012година. 
 
 
Бр.08-1858/12                                                                  Градоначалник 
03.07.2012 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 26.06.2012 година, откако ја разгледа 
Информацијата за чистење на плажите на Преспанското Езеро, го 
донесе следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Информација за чистење на плажите на 
Преспанското Езеро. 

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

 
Бр. 07-1733/15                                   Претседател, 
26.06.2012 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  Одлуката за  службено  патување во странство 
 

 
 
       Се прогласува  Одлуката за службено  патување во странство,  што 
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 
26.06.2012година. 
 
 
 
 
Бр.08-1858/13                                                                 Градоначалник      
03.07.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                          Михаил Волкановски с.р 
 
 

:            
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Врз основа на член 10, член 17 и член 26 стзв 5 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање ( "Службен весник на РМ" бр. 
60/11– пречистен текст ) и член 23 став 6 од Статутот на Општина Ресен 
( "Службен гласник  на Општина Ресен" бр.07/10 ), Советот на Општина 
Ресен, на седницата одржана на 26.06.2012 година, донесе : 

 
О Д Л У К А 

за службено  патување во странство 
 

 
Член 1 

             Со оваа Одлука се утврдува потребата од патување во 
странство, лицето кое ќе патува и надоместокот што треба да се 
исплати. 
 

Член 2 
             Потребата од патување во Република Турција произлезе од 
воспоставените контакти помеѓу Општина Ресен, Република Македонија 
и Општина Измир Република Турција и бизнис заедницата од Измир, а со 
цел да се воспостават контакти и да се презентираат можностите за 
инвестициони вложувања во повеќе области во Општина Ресен.   
             Градоначалникот на Општина Ресен на средбата што ќе ја одржи 
со претставниците на повеќе општини од градот Измир и бизнис  
заедницата од Измир и ќе ги застапува интересите на нашата општина 
во смисла на воспоставување на меѓусебни односи и преземање на 
активности од заеднички интерес. 
 

Член 3 
               Во Република Турција ќе патува лицето: 
               - Михаил Волкановски - Градоначалник 
            

Член 4 
            На лицето кои ќе патува во Република Турција му следува 
надоместок за патни и дневни трошоци, согласно Уредбата за издатоци 
за службени  патувања и селидби во странство што на органите на 
управата им се признаваат за тековни трошоци. 
 

Член 5 
          Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен 
гласник на Општина Ресен“. 

 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
Бр. 07-1733/16                                       Претседател, 
26.06.2012 год.                                 Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                              
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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  Решението за избор на членови на Комисијата за 

односи меѓу заедниците 
 
 
       Се прогласува  Решението за избор на членови на Комисијата за 
односи меѓу заедниците, што Советот на Општината Ресен го донесе на 
седницата одржана на 26.06.2012година. 
 
Бр.08-1858/14                                                           Градоначалник       
03.07.2012  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 Општина 

Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010), а во врска со 
чл.46 од истиот,  Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на 
ден 26.06.2012  година го донесе следното: 
 
 

РЕШЕНИЕ 
За избор на членови на Комисијата за односи меѓу заедниците 

 
 
1. За членови во Комисијата за односи меѓу заедниците се избираат: 
 
- Катерина Андоновска – Богатинова 
- Ајсел Бахри 
- Атлан Муедини 
- Адем Усеиновски 
- Езерџан Рушидовски 
- Мирослава Стојчевска 
- Јанку Колемишевски 
 
2.  Решение стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на Општината Ресен,, 
 

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

Бр. 07-1733/17                                                                     Претседател, 
26. 06.2012 год.                                       Мемет Мурати с.р 
Ресен                                                                 
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