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1.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за прераспределба(измена на распоредот)

на средства во Буџетот на Општина Ресен за 2014 година

Се прогласува Одлуката за прераспределба(измена на распоредот) на
средства во Буџетот на Општина Ресен за 2014 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.05.2014 година.

Бр.08-1692/1 Градоначалник
03.06.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

 1.



O     D     L     U     K     A
                        Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na  Op{tina Resen

                                                                                                    Za                godina2014

^len 1

          So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na op{tina Resen

                                                                          Za                godina na sledniot na~in :2014

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava  (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrska so 
~len 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br.64/2005, 2008)

Potprograma i naziv na potprogramata

Potstavka i opis na potstavkata Buxet Samofinan. Dotacii Donacii Krediti

E00 OP[TINASKA ADMINISTRACIJA

425970 600.000 0 00 0Konsultantski uslugi

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ

426990 -300.000 0 00 0Drugi operativni rashodi

J40 JAVNA ^ISTOTA

424320 -300.000 0 00 0Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta

0 0 00 0

^len 2

Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvaweto  vo Slu`ben glasnik na Op{tina 

 i stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata za                  godina.

Resen

2014

07-1587/3    BR. Pretsedatel na Sovetot na Op{tina

Resen

     Методија Пашковски с.р

user
Typewriter

user
Typewriter
30.05.2014 г.
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2.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3  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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

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

имот-верски објект(Капела и црковна сала)

Се прогласува Одлуката за давање на трајно користење на недвижен
имот-верски објект(Капела и црковна сала), што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 30.05.2014 година.

Бр.08-1692/2 Градоначалник
03.06.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на чл. 36 ст.1 т. 10 од Законот за локална самоуправа (
Службен весник  на РМ бр. 5/02 ) и член 23  ст. 1  т. 36 од Статутот на
Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен “ бр. 7/2010, 13/2013 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 30.05.2014 год.
донесе

О Д Л У К А

За давање  на трајно користење на недвижен имот -верски објект
(Капела и црковна сала)

Член 1

       Со оваа одлука Општина Ресен   му  го дава на трајно користење
недвижниот имот- верски објект – (Капела и црковна сала) , која се наоѓа на
кп. 5913 згрaда бр. 3 во Имотен лист бр.  56590 за   КО Ресен  на
Македонската православна цква – Преспанско пелагониска епархија -
Ресенско архиерејско намесништво  Ресен, без надоместок.

3.
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Член 2

Верскиот објект ( Капелата и црковната сала) може да се користи
исклучиво  за намената за која е изградена  и не смее да се пренесува на
друг субјект на користење, без согласност на сопственикот Општина Ресен.

Сопственикот на објектот  Општина Ресен  го задржува правото да го
одземе недвижниот имот опишан во чл. 1 од Одлуката  доколку
Македонската православна црква – Преспанско пелагониска епархија -
Ресенско архиерејско намесништво  Ресен  не се придржува  на овва
Одлука и договорот кој ќе се склучи  од двете страни.

Член 3

 Се овластува Градоначалникот на Општина  Ресен да склучи
договор со корисникот на објектот со кој ќе се регулираат меѓусебните
права и обврски.

 Член 4

Со стапување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката
за пренесување на правото на користење на недвижен имот – капела, под
бр. 07-2641/14 од 28.12.2007, објавена во „Службен гласник “бр. 7 /2007.

  Член 5

 Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на  Општина“ Ресен.

                                СОВЕТ  НА  ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 1587/4  Претседател  на совет
30.05.2014 год.    Методија Пашковски с.р.
Ресен

4.
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3.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за пренесување право на сопственост на

движни ствари на ЈКП,,Пролетер,,Ресен

Се прогласува Одлуката за пренесување право на сопственост на
движни ствари на ЈКП,,Пролетер,,Ресен, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 30.05.2014 година.

Бр.08-1692/3 Градоначалник
03.06.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1  точка 10 од Законот за локална
самоуправа ( “Службен весник  на РМ“ бр. 5/02 ) и член 23  ст. 1  т. 36 од
Статутот на Општина Ресен  (“Службен гласник на Општина Ресен “бр.
7/2010, 13/2013 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
30.05.2014 година, донесе

О Д Л У К А
за пренесување право на сопственост на движни ствари

 на ЈКП “Пролетер“ Ресен

Член 1

Со оваа одлука се пренесува право на соптвеност на движни ствaри
кои се во сопственост на Општина Ресен, без надоместок, на ЈКП “
Пролетер“ Ресен и тоа:
- Компост Turner-Targm M2600, количина 1
- Tromel GT 1015, количина 1
- Полуавтоматски уред- BoPak BH 50, количина 1
- Возило за товарење – LQ 910, количина 1
-Секач на дрво FRD DH, количина 1
-Дигитален рачен термометар, тешка дигитална сонда – Probe Guard,
количина 1
- Мерач на влага,  количина 1

5.
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Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука,  Општина Ресен ги
стекна при реализација на Пилот проектот за управување со биоразградлив
отпад во регионот Преспа  согласно Договорот заверен под бр.08-3868/1 од
11.12.2013 година, склучен помеѓу Општина Ресен и Развојната Програма
на Обединетите Нации (UNDP).

Член 3

Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен да го склучи
Договорот за пренесување на правото на сопственост на движните ствари
со преставникот на ЈКП „ Пролетер“ Ресен.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се
објави во “ Службен Гласник  на Општина Ресен“

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА РЕСЕН

 Бр. 07-1587/5  Претседател  на совет
30.05.2014 год.           Методија Пашковски с.р.
Ресен

4.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

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

Се прогласува Одлуката за поништување на постапка, што Советот на
Општина Ресен ja донесе на седницата одржана на 30.05.2014 година.

Бр.08-1692/4 Градоначалник
03.06.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

6.
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Врз основа на на  член 38 став 1, алинеја 3 од  Законот за концесии  и
јавно приватно партнерство ( Службен весник на Република Македонија бр.
06/2012), член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“,бр.5/02) и член 23 став 1 точка 8 од Статутот на Општина
Ресен(„Службен гласник на Општина Ресен“,бр.7/10 и 13/13),  Советот  на
Општина Ресен, на седницата одржана ден 30.05.2014 година донесе

О   Д   Л   У   К   А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКА

Член 1

Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство кое се остварува како
концесија за јавна набавка на услуга, која се спроведе по Одлуката на
Советот на Општина Ресен за започнување на постапка за избор на
приватен партнер за доделување за јавно приватно партнерство по отворен
повик за модернизација, одржување и надградба на системот за јавно
осветлување на подрачјето на Општина Ресен бр.07-3915/13 од 25.12.2013
година, што се спроведе со Отворена постапка бр.01/2014.

Член 2

Причина за поништување на постапката е поради тоа што не е
доставена ниту една прифатлива понуда која е во согласност со
тендерската документација.

Член 3

Комисијата за спроведување на постапка, формирана од
Градоначалникот на Општина Ресен, писмено ќе го извести понудувачот за
причините поради кои смета дека неговата понуда не е прифатлива.

Член 4

Со денот на донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката
за започнување на постпка за избор на приватен партнер за доделување на
јавно приватно парнерство за модернизација, одржување и надградба на
системот за јавно осветлување на подрачјето на Општина Ресен,
бр.3915/13 од 23.12.2013 год.

  7.
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Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 1587/6     Претседател,
30.05.2014 год.                                                             Методија Пашковски с.р.
Ресен

5.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучок по Барањето од Гоце Бумбаровски

Се прогласува Заклучок по Барањето од Гоце Бумбаровски, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 30.05.2014
година.

Бр.08- 1692/5 Градоначалник
03.06.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

8.
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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 30.05.2014 година, откако го разгледа Барањето од Гоце
Бумбаровски, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

      1.Општина Ресен има донесено одлука со која износот за добивање на
         лиценца изнесува 2500 евра годишно.
      2.Општина Ресен нема законска можност подносителот на барањето да
         го ослободи од плаќањето на надоместокот за добивање на лиценца
         во делот за општината.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 1587/7 Претседател,
30.05.2014год.  Методија Пашковски с.р.
Ресен

6.

Врз основа на член 50 став 1 точка 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање под закуп на недвижен имот-

деловен објект во  КО Љубојно

Се прогласува Одлуката за давање под закуп на недвижен имот-
деловен објект во  КО Љубојно, што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1692/6 Градоначалник
03.06.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

9.
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Врз основа на член 36 став 1  точка 10 од Законот за локална
самоуправа ( “Службен весник  на РМ“ бр. 5/02 ) и член 23  ст. 1  т. 36 од
Статутот на Општина Ресен  (“Службен гласник на Општина Ресен “бр.
7/2010, 13/2013 ) и член 2  од Правилникот за условите, начинот и
постапката за издавање под закуп на деловен простор сопственост на
Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр. 6/05), Советот
на Општина Ресен на седницата одржана ден 30.05.2014 година, донесе

О Д Л У К А

за давање под закуп на недвижен имот- деловен објект
во  КО Љубојно

Член 1

Со оваа Одлука  Општина Ресен  дава под закуп  недвижен имот -
деловен објект сопственост на Општина Ресен.

Член 2

Деловниот објект  на мв. „ Село “ кп. 2391/1  во вкупна површина од
668 мкв. , без 2-те простории на месната канцеларија, во КО Љубојно
Имотен лист бр. 1386 ,сопственост на Општина Ресен  ќе се даде под закуп
на правни или физички лица, за вршење на стопанска дејност.

Член 3

       Висисната на месечната закупнина на недижната ствар која се дава под
закуп изнесува  0,5 %  по метар квадратен од позарната вредост утврдена
на основа Методологија за процена на недвижен имот , од страна на
овластен проценувач на недвижен имот и истата преставува почетна цена
кај давањето на недвижната ствар во закуп со јавно наддавање.

       10.



03 Јуни 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.5

Член 4

              Недвижноста се издава под закуп за период до  20 дваесет
години.

Член 5

Постапката за доделување под закуп на деловниот објект во КО
Љубојно погоренаведен ,  да се  спроведе по пат на јавно надавање
согласно одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за
издавање под закуп на деловен простор сопственост на Општина Ресен. од
Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање под закуп на
деловен простор сопственост на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен“ бр. 6/05).

Член 6

Градоначалникот ќе формира комисија  составена од Претседател
два члена и нивни заменици за споведување на постапката за јавно
надавање.

                                      Член 7

 Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен да  го потпише
договорот за закуп со кој ќе се регулираат меѓусебните права и обврски.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе
сеобјави во  ,,Службен гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1587/8      Претседател
30.05.2014  год   Методија Пашковски с.р.
Р е с е н

                              11.
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7.

Врз основа на член 50 став 1 точка 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за продолжување на работното време

на угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за продолжување на работното време на
угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.05.2014 година.

Бр.08-1692/7 Градоначалник
03.06.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 23 ст.3 а во вв ст. 1 од Законот за угостителска
дејност("Сл.весникнаРМ".бр.64/2004,89/2008,115/2010,53/2011,141/2012,164
/2013187/2013) член 22 став 1 точка1 и член 36 од Законот за локална
самоуправа ( "Сл.весник на Р.М." бр. 5/02) и член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен( "Сл.гласник на Општина Ресен"
бр.7/10,13/2013 ) ,Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
30.05.2014  год. ја донесе следната :

ОДЛУКА

за продолжување на работното време
на угостителски објекти  на подрачјето на Општина Ресен

Член 1

Со оваа Одлука се продолжува работното време во угостителските
објекти на подрачјето на Општина Ресен за еден час за време на
одржување на следните манифестации:

1. „Актерот на Европа“
2. „Топол културен бран“
3. „Преспански иселенички средби
4. Фестивал на македонски забавни бендови

12.
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5.  филмски фестивал- ревија на македонски филмови
6. 41- ти   Љубански илинденски иселенички средби
7. Вечери на стенд ап комедија
8. Културни  манифестации во чест на Верски слави
9.  Најдобри од најдобрите.

Член 2

 Продолжувањето на работното време ќе биде  најмногу до три дена
сметајки го и денот на  започнувањето на  секоја манифестацијата
наведена во чл. 1 од оваа одлука.

 Почетокот на секоја манифестација ќе биде објавена на  веб
страницата на општина Ресен.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во “Службен гласник на Општина“ Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1587/9
30.05.2014 год. Претседател,
Ресен Методија Пашковски с.р.
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