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42. 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Ресен за квартал јануари – март 2009 година. 

  

Се прогласува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина 
Ресен за квартал јануари – март 2009 година, што Советот на Општина Ресен го 
донесе на седницата одржана на 24.06.2009 година. 
 

Бр. 08-1710 /1            Градоначалник                      
29.06.2009 год.                на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
                       
                     

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 24.06.2009 година, откако го разгледа 
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за квартал 
јануари – март 2009 година, го донесе следниот: 

 

З А К Л У Ч О К 
 
  1.  Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Ресен за квартал јануари – март 2009 година. 
  

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 

 

Бр. 07-1626 / 3                                Претседател, 
24.06.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
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43. 

  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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за 
уредување на градежно земјиште за изградба на спортска сала во кругот на СОУ 

 „ Цар Самоил “ Ресен. 
       
 

Се прогласува Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за 
уредување на градежно земјиште за изградба на спортска сала во кругот на СОУ  
„ Цар Самоил “ Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата 
одржана на 24.06.2009 година. 
 

Бр. 08-1710 /2          Градоначалник                      
29.06.2009 год.             на Општина Ресен 
Ресен                 Михаил Волкановски с.р. 
 
                        

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ,, 6р.5/02), член 43 став 6, а во врска 
со член 46 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на РМ„ 
6р.53/01) и член 21 став 1 точка 5 и 8 од Статутот на Општина Ресен 
(„Службен гласник на Општина Ресен,, бр. 4/02), Советот на Општина 
Ресен на седницата одржана на ден 24.06.2009 година донесе 

ОД Л У К А  
за ослободување од плаќање на надоместок за 
уредување на градежно земјиште за изградба на 

спортска сала во кругот на СОУ ,,Цар Самоил,, Ресен 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се уредува висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште и начинот на уредување на земјиштето со инфраструктури 
инсталации. 
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Член2 

За изградба на спортска сала во кругот на Средното општинско училиште 
„Цар Самоил,, Ресен, инвеститорот Министерството за образование и наука 
се ослободува од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште. 

 
Член З 

Објектот ќе се приклучи на постојната електрична, водоводна и 
канализациона инсталација, а за пристап ќе се користи постојниот пат кој го 
користи Средното општинско училиште ,,Цар Самоил,, Ресен. 

 
Член 4 

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

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 

Бр.07- 1626/4  Претседател, 
24.06.2009 год.                                                                     Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
 
44. 

 

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 38 од Статутот на општината 
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Одлуката за изменување на Одлуката за организирање на 
ЈКП. 

 

Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката за организирање на 
ЈКП, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 
24.06.2009 година. 
 

Бр. 08-1710 /3                     Градоначалник                      
29.06.2009 год.               на Општина Ресен 
Ресен                 Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа 

(,,Службен весник на РМ,, бр,5/02) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот   на   
Општина   Ресен   (,,Службен   гласник  на   Општина   Ресен,, бр.4/02), Советот на 
Општина Ресен на седницата одржана на ден 24.06. 2009 година, донесе 

 
 

ОДЛ У К А  
за изменување на Одлуката за организирање на јавно 
претпријатие за комунални дејности ,,Пролетер,,-Ресен 

 
 
 

Член 1 
Во Одлуката за организирање на јавно претпријатие за комунални дејности 
,,Пролетер,,-Ресен (,, Службен гласник на Општина Ресен,, бр.11/89 ), во членот 3 
став 1 алинеа 6 зборовите „погребна служба,, се бришат. 

 
Член2 

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

 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 

Бр. 07-1626/5     Претседател, 
 24.06.2009 год.   Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
 
45. 
 

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 38 од Статутот на општината 
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Одлуката за определување приоритетни проекти на 
општината Ресен финансирани од средствата на општинската награда 2008 

година. 
 

  

 
 



29 јуни 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.6 страна 95 

Се прогласува Одлуката за определување приоритетни проекти на 
општината Ресен финансирани од средствата на општинската награда 2008 
година , што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 
24.06.2009 година. 
 

Бр. 08-1710 /4         Градоначалник                      
29.06.2009 год.                на Општина Ресен 
Ресен              Михаил Волкановски с.р.  
 
 
                       

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 12 од 
Статутот  на   Општина   Ресен   („Службен   гласник   на   Општина   Ресен,, 
бр.4/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 24.06. 2009 
година, донесе 
 

 
ОДЛ У К А  

за определување на приоритетни проекти на Општина Ресен 
финансирани од средства на општински награди 2008 година 

 
            Член 1 

Со оваа Одлука се определуваат проекти кои имаат приоритет во нивното 
реализирање како и начинот на нивното финансирање. 

 
     Член2  

За приоритетни проекти се определуваат: 
- Изградба на нова противпожарна станица и 
- реконструкција на заградата на ОУ „Славејко Арсов,, с. Подмочани 

Член З 
Изградбата на овие објекти ќе биде финансирана од средства на 

општинските награди на Делегацијата на Европската Комисија. 
Висината на средствата за финансирање ќе се определи согласно главните 

проекти за изведување на работите. 
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Ресен,,. 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

Бр.07- 1626 / 6 Претседател, 
24.06.2009 год. Мемед Мурати 
Ресен  
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46. 
 
 

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 38 од Статутот на општината 
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 
ЗАКЛУЧОК 

 
За прогласување на Одлуката за патување во странство 

  
 
 

Се прогласува Одлуката за патување во странство, што Советот на 
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.06.2009 година. 
 

Бр. 08-1710 /5           Градоначалник                      
29.06.2009 год.              на Општина Ресен 
Ресен                Михаил Волкановски с.р. 
                       
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.5/02), член 21 точка 43 од Статутот 
на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, 6р.4/02) и член 5 
од Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што 
на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци („Службен весник 
на РМ,, 6р.50/00 и 64/01), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 
ден 24.06.2009 година донесе 

 

ОД Л У К А   
за службено патување во странство 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува потребата од патување во странство, лицата 
кои ќе патуваат и надоместокот што треба да се исплати. 

Член2 

Потребата од патување во Република Франција произлезе од 
реализирањето на Проектот „Соработка со Долна Нормандија Р. Франција и 
Република Македонија 
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Со цел воспоставување партнерски односи помеѓу единиците на локалната 
самоуправа на Долна Нормандија Р. Франција и единиците на локална 
самоуправа во Р. Македонија, Градоначалникот на општината, ќе биде учесник 
во студиското патување при што ќе ја посети општината Грандвил. 

Член З 

На членот на делегацијата - Градоначалникот Михаил Волкановски која ќе 
патува во Република Франција 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 во 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- 1626 /7  Претседател, 
 24.06.2009 год.                                                                    Мемед Мурати с.р. 
 Р е с е н 
 
47. 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Одлуката за усвојување на дополна на одредбите на ГУП –от 
за Ресен во делот на утврдените намени на просторот. 

 

Се прогласува Одлуката за усвојување на дополна на одредбите на ГУП –
от за Ресен во делот на утврдените намени на просторот, што Советот на 
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.06.2009 година. 
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Бр. 08-1710 /6            Градоначалник                      
29.06.2009 год.                на Општина Ресен 
Ресен                                Михаил Волкановски с.р. 
                       

Врз основа на член 25, 26 и 27, а во врска со 28 став 3 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, по изработената стручна анализа на ГУП-
от за Ресен во која е утврдено дека има потреба од дополна на одредбите од 
истиот во делот на утврдените намени на просторот-комунални дејности,  и член 
22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа, Советот на општина Ресен 
на седницата одржана на 24.06.2009 година донесе: 
 
 

       ОДЛУКА  
За усвојување на дополна на одредбите на ГУП-от за Ресен во делот на 

утврдените намени на просторот 
 

Член 1 

Со оваа Одлука се усвојува Предлогот за дополнување на одредбите за ГУП 
на Ресен во текстот на Оддел „Б„ Планирање на просторот Глава 1 точка 6 
потточка 6.2 Зона 1. усвоен со Одлука на Совет на Општина Ресен бр.07-239/9 
од 01.06.2009 година. 

Член 2 

Со Предлогот за дополна на одредбите за ГУП на Ресен во текстот на 
Оддел „Б„ Планирање на просторот Глава 1 точка 6 потточка 6.2 Зона 1., бидејќи е 
направен пропуст и не е имплементирана намената за објектот на 
противпожарната станица кој има потреба да се дислоцира од постоечката 
локација ка која не може да се исполнат просторните услови за функционирање 
на ПП станицата, по зборовите сервиси се додаваат зборовите јавно-комунални 
дејности тире ПП станица. 

Член 3 
Донесената Дополна на одредбите за ГУП на Ресен е потребно да се завери 

во 7 примероци и да се достави до институциите определено со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 

Член4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен 
гласник на Општина Ресен,, 
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СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

 

Бр.07- 1626 / 8 Претседател, 

24.06.2009 год  Мемед Мурати с.р. 
Ре с е н
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