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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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата за изменување на Програмата за урбано
планирање, урбанистичко планирање и изработка на урбанистички планови
во Општина Ресен во 2014 година

Се прогласува Програмата за изменување на Програмата за урбано
планирање, урбанистичко планирање и изработка на урбанистички планови
во Општина Ресен во 2014 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/1
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање ( ,, Службен весник на РМ ,, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,
53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 07/10 и 13/13 ),
Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на 17.10.2014 година,
донесе

ПРОГРАМА
За изменување на Програмата за
Ф – Урбано планирање
Ф10 – Урбанистичко планирање
Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2014 година

Во Програмата за дополнување на Програмата за
Ф- Урбано планирање
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Ф10 – урбанистичко планирање, изработка на урбанистички планови во
Општина
Ресен во 2014 година, под бр. 07-1872/7 од 30.06.2014 година, во Глава I
точка 9 став 2 бројот ,, 7,50 ха ,, се заменува со бројот ,, 7,45 ха ,,.
а ставот 3 се менува и гласи:
плански опфат 2014 – 2019 година.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-3021/3
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за изменување на Одлуката за отпочнување
на постапка за пристапување кон изработка и донесување на Детален
урбанистички план за работна Зона 1,Блок 4 и УЕ-3,
Блок2 –К.О. Ресен,Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката за отпочнување на
постапка за пристапување кон изработка и донесување на Детален
урбанистички план за работна Зона 1,Блок 4 и УЕ-3, Блок2 - К.О.
Ресен,Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/2
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 11, 17 и 26 став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( ,, Службен весник на РМ ,, бр. 51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14 ), член 16 став 1 точка 1 и
член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен ( ,, Службен гласник
на Општина Ресен ,, бр. 07/10 и 13/13 ), Советот на Општина Ресен, на
седницата одржана на 17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За изменување на Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон изработка и донесување на Детален урбанистички план за работна Зона
1, Блок 4 и УЕ-3,
Блок 2 – К.О. Ресен, Општина Ресен

Член 1
Во Одлуката за отпочнува на постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Детален урбанистички план за работна работна Зона 1,
Блок 4 и
УЕ-3, Блок 2 – К.О. Ресен, Општина Ресен, под бр. 07-1872/8 од
30.06.2014 година, во член 1 став 3 бројот ,, 7,50 ха ,, се заменува со бројот
,, 7,45 ха ,,.
а ставот 4 се менува и гласи:
Плански период 2014 – 2019 година.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник
на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-3021/4
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување на Нацрт план за Детален
урбанистички план за Зона 1, Блок 4 и УЕ-3, Блок 2,к.о. Ресен,
плански период 2014-2019 година,Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт план за Детален
урбанистички план за Зона 1, Блок 4 и УЕ-3, Блок 2,к.о. Ресен,плански
период 2014-2019 година,Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/3
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 22 став 1, член 24 став 2 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( ,, Службен весник на РМ ,, бр. 51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14 ), член 22 став 1
точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа ( ,, Службен весник на
РМ ,, бр. 5/02 ) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен
( ,,Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 7/10 и 13/13 ), Советот на
Општина Ресен, на седницата одржана на 17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување на Нацрт план за Детален урбанистички план за Зона 1,
Блок 4 и УЕ – 3, Блок 2, к.о. Ресен, плански период 2014 – 2019 година,
Општина Ресен

Член 1
Се утврдува Нацрт на Деталниот урбанистички план за Зона 1, Блок 4
и УЕ – 3, Блок 2, к.о. Ресен, плански период 2014 – 2019 година, Општина
Ресен како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на
оваа Одлука ( во натамошен текст Планот ).
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Планскиот опфат го дефинираат следните граници:





Север – граница на наменска Зона индустрија, граница на ГУП
Исток – граница на к.п. 4527
Југ – осовина на улица ,, 29-ти Ноември ,,
Запад – осовина на улица ,, Источна собирна ,,
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 7,45 ха.
Планскиот период 2014 – 2019 година.

Член 2
Планот од член1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:
1.Нацрт на Деталниот урбанистички план за Зона 1, Блок 4 и УЕ – 3, Блок
2, к.о. Ресен, плански период 2014 – 2019 година, Општина Ресен , со
технички бр. У03-08/14 од 08/2014 година, изработен од ИВАНОВ
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ - Битола.
ОПШТ ДЕЛ
1. Насловна страна
2. Содржина
3. Извод од регистрација на фирмата
4. Лиценца на правното лице за работа
5. Овластување на планерот и соработниците
6. Планска програма со технички бр. У03-08/14 од 08/2014 година
7. Геодетски елаборат за aжурирана подлога
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
А. Текстуален дел
1. Вовед
- цел и предмет на изработка на планот
2. Географско и геодетско одредување на подрачје на планскиот опфат
3. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачје на планскиот
опфат
4. Податоци за природни чинители
- географски податоци
- релјефни карактеристики
- геолошки и геомеханички карактеристики
- природни фактори
- сеизмолошки карактеристики
- климатски карактеристики
- хидролошки карактеристики
5
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5. Податоци за содадени вредности и чинители
- културно – историски податоци
- население
- податоци за сообраќајна изграденост и поврзаност
6. Инвентаризација на изграден градежен фонд
- валоризација на постојните објекти по состојба на терен
7. Инвентаризација на постоечки споменични целини
8. Инвентаризација на постојна комунална инфраструктура
- состојба на постојна сообраќајна мрежа
- електрични инсталации
- водоводна инсталација
- канализациона инсталација
- телефонска инсталација
9.
Анализа на степенот на реализација на важечките урбанистички
планови
10. Анализа на можностите за просторен развој
- производство, дистрибуција и сервиси
- инфраструктура
11. Извод од план од повисоко ниво
- општи одредби
- посебни одредби
Б. Графички прилози
1. Ажурирана геодетска подлогa.............................................................м = 1 :
1000
2. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби.............м = 1 :
1000
3. Инвентаризација и снимање на изграден градежен фонд, вкупна физичка
Супраструктура и изградена комунална инфраструктура................. м = 1 :
1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А. Текстуален дел
Вовед
Цели
- производство, дистрибуција и сервиси
- инфраструктура
Методологија
1. Вид на планска документација
2. Географска и геодетска местоположба со граница на планскиот опфат
3. Текстуални одредби од изводот од план од повисоко ниво кои се
однесуваат
6
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на подрачјето на планскиот опфат
4. Планска програма
5. Опис и образложение на планскиот концепт
6. Опис и образложение на планските решенија
- групи на класи и намени
- парцелација и регулација
- површини за градба и процент на површини на земјиште на класа на
намени
7. Плански решенија на комунална инфраструкруа
- сообраќај
- паркирање
- нивелациско решение
- основно решение на комунална инфраструктура
- електор – енергетика
- ПТТ инсталации
- хидротехничка инфраструктура
- планирана канализациона мрежа
8.
Економско образложение за начинот, обемот и динамиката на
финансирање
на реализација на планските решенија
9. Мерки за заштита
- мерки за заштита на животната средина
- мерки за заштита и спасување
- мерки за заштита на културно наследство
10.Општи услови за изградба
11.Посебни услови за изградба
12.Стручна ревизија на Нацрт план од АРХИХИКОНС Јован ДООЕЛ Кавадарци, со технички бр. 03-08/2014 од 08/2014.
13.Одговор на струшна ревизија од ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ – Битола, со
технички бр. У03-08/14 ОД 08/2014.
Б. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1. Регулационен план и план на површини за градење......................... м = 1 :
1000
3. Сообраќаен план и нивелациски план.................................................м = 1 :
1000
4. Инфраструктурен план .........................................................................м = 1 :
1000
- водовод
- канализација
- електрика
- ПТТ
5. Синтезен план........................................................................................ .м = 1 :
1000
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-3021/5
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата за дополнување на Програмата за урбано
планирање,урбанистичко планирање и изработка на урбанистички планови
во Општина Ресен во 2014 година

Се прогласува Програмата за дополнување на Програмата за урбано
планирање,урбанистичко планирање и изработка на урбанистички планови
во Општина Ресен во 2014 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/4
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

8

21 Октомври 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.11
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање ( ,, Службен весник на РМ ,, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,
53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 07/10 и 13/13 ),
Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на 17.10.2014 година,
донесе

ПРОГРАМА
За дополнување на Програмата за
Ф – Урбано планирање
Ф10 – Урбанистичко планирање
Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2014 година

Во Програмата
Ф- Урбано планирање
Ф10 – урбанистичко планирање, изработка на урбанистички планови во
Општина
Ресен во 2014 година под број 07-3736/11 од 06.12.2013 година,
Програмата
за дополнување
на
Програмата Ф10 – урбанистичко
планирање под бр. 07-296/5 од 31.01.2014 година, Програмата за
дополнување на Програмата Ф10 – урбанистичко планирање под бр. 071872/2 од 30.06.2014 година и Програмата за дополнување на Програмата
Ф10 – урбанистичко планирање под бр. 07-2487/6 од 27.08.2014 година, во
Глава I – Планови кои се во фаза на изработка и ќе се финансирани од
физички и правни лица
После точката 11 се додава нова точка 12, која гласи:
12. Детален урбанистички план за дел од УЕ-3, Блок 3, за
Кумсал 2 Ресен, Општина Ресен, измена и дополна

Границите на планскиот опфат се:
-

Север: осовина на планирана улица
Исток: граница на ГУП ( осовина на регулирано корито на Голема
Река)
Југ: граница на наменска Зона домување
9
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Запад: осовина на улица источна собирна

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 3,96 ха.
Плански период 2014 – 2019 година

Совет на Општина Ресен

Бр.07-3021/6
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон изработка и донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ-3,
Блок 3,за Кумсал 2-Ресен,Општина Ресен,измена и дополна

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон изработка и донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ-3,
Блок 3,за Кумсал 2-Ресен,Општина Ресен,измена и дополна, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/5
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 11, 17 и 26 став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( ,, Службен весник на РМ ,, бр. 51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14 ), член 16 став 1 точка 1 и
член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен ( ,, Службен гласник
на Општина Ресен ,, бр. 07/10 и 13/13 ), Советот на Општина Ресен, на
седницата одржана на 17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување
на Детален урбанистички план за дел од УЕ-3, Блок 3,
за Кумсал 2 – Ресен, Општина Ресен, измена и дополна

Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и донесување на
Детален урбанистички план за дел од УЕ-3, Блок 3, за Кумсал 2 – Ресен,
Општина Ресен, измена и дополна
Границите на планскиот опфат се:
-

Север: осовина на планирана улица
Исток: граница на ГУП ( осовина на регулирано корито на Голема Река )
Југ: граница на наменска Зона домување
Запад: осовина на улица источна собирна

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 3,96 ха.
Плански период 2014 – 2019 година.
Член 2
Изработката на планот ќе биде финансирана од правното лице, а
донесувачот на планот е Општина Ресен.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник
на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.07-3021/7
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за донесување на Детален урбанистички
план за УЕ-3, Блок 1,Ресен, плански период 2012-2017 година,
со плански опфат 25,9 ха-Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план
за УЕ-3, Блок 1,Ресен, плански период 2012-2017 година, со плански опфат
25,9 ха-Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/6
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 3 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( " Службен весник на Р.М. " бр. 51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14 ) и член 23 став 7
од Статутот на Општина Ресен ( " Службен гласник на Општина Ресен " бр.
07/10 и 13/13 ), Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на
17.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За донесување на Детален урбанистички план за УЕ-3, Блок-1,
Ресен, плански период 2012-2017 година,
со плански опфат 25,9 ха – Општина Ресен
Член 1
Се донесува Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЕ3, Блок-1, плански период 2012-2017 година, К.О. Ресен, со плански опфат
25,9 ха – Општина Ресен, изработен од ,, Иванов инженеринг ,, Битола, со
технички број У04-07/09 од 07/2014 година, по добиена согласност бр. 1412048/2 од 15.09.2014 година од страна на Министерството за транспорт и
врски.
Член 2
12
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Границите на планскиот опфат на ДУП за УЕ-3, Блок-1, К.О. Ресен се:
- Граница на ГУП на град Ресен, осовина на улица ,, Наум
Веслиевски ,,
осовина на улица ,, 11-ти Октомври ,, осовина на улица ,, Јосиф
Јосифовски ,,
осовина на улица ,, Мите Трајчевски ,, граница на КП бр. 2784,
2790, 2889,
2809, 2812, 2815, 2817, 2818, 2889, 2874 и 2846, осовина на
пристапна улица,
осовина на улица ,, Јосиф Јосифовски ,, .
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 25,9 ха.
Плански период 2012-2017 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник
на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.07-3021/8
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за прифаќање на иницијативата
за измени и дополнувања на дел од Детален урбанистички план
за Туристички комплекс,,Претор,,Општина Ресен
Се прогласува Одлуката за прифаќање на иницијативата за измени и
дополнувања на дел од Детален урбанистички план за Туристички
комплекс,,Претор,,Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.
Бр.08-3114/7
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 9 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за просторно и урбанистичко планирање ( " Службен весник на Р.М.
" бр. 55/013 ), член 22 став 1 точка 1 и член 36 од Законот за локална
самоуправа ( " Службен весник на Р.М." бр. 5/02 ) и член 23 став 1 точка 7
од Статутот на Општина Ресен ( " Службен гласник на Општина Ресен "
бр. 7/10 и 13/13 ), Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на
17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за прифаќање на иницијативата
за измени и дополнувања на дел од Детален урбанистички план
Туристички комплекс ,, Претор ,,
Општина Ресен

Член 1
Се прифаќа иницијативата поднесена од страна на инвеститорот ДООЕЛ
,, ФОРМИ ,, - Битола, за измени и дополнувања на дел од Детален
урбанистички план за Туристички комплекс ,, Претор ,, Општина Ресен.
Член 2
Оваа иницијатива инвеститорот ДООЕЛ ,, ФОРМИ ,, - Битола, ја
поднесува за земјиштето кое се наоѓа на к.п. 663/2 според имотниот лист
бр. 342, предмет на измените и дополнувањата.
Границите на опфатот ќе бидат границите определени со урбанистичкиот
план за измени и дополнувања на ДУП-от за ктастарската парцела која е
предмет на измените и дополнувањата на ДУП-от.
Член 3
Финансирањето на изработката и донесувањето на планот ќе биде на
товар на подносителот на иницијативата.

Совет на Општина Ресен

Бр. 07-3021/9
17.10.2014година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на земјиштето и бесправно изградениот објект
предвидени согласно Генерален Урбанистички план за Ресен,
на барање од Сотир Ночевски

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените на земјиштето и бесправно изградениот објект
предвидени согласно Генерален Урбанистички план за Ресен, на барање
од Сотир Ночевски, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 17.10.2014 година.
Бр.08-3114/8
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен бр. 07/10 и 13/13 ) и
член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13), Советот на Општина Ресен, на
седницата одржана на ден 17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
земјиштето и бесправно изградениот објект предвидени соглласно
Генерален Урбанистички план за Ресен, на барање од Сотир Ночевски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-2817-2011 од 01.04.2011 од страна на лицето
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Сотир Ночевски од Ресен, ул. „ 29 Ноември “ бр.125, а кое се однесува на
објектот кој лежи на КП бр.6223 во КО Ресен, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на
земјиштето и бесправно изградениот објект предвидени во Генералниот
Урбанистички План на Ресен, Одлука бр. 07-239/9 од 01.06.2000 година,
заради вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со
согласно одредбите од член 2, став 1 , алинеја 5 од Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска документација ( „
Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ).
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен

Бр.07-3021/10
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура предвидена
согласно ДУП за УЕ-2, Одлука бр. 07-285/6 од 30.06.1998 година, а
продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година,
на барање на Никаел Елмаз од Ресен

16
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Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура
предвидена
согласно ДУП за УЕ-2, Одлука бр. 07-285/6 од 30.06.1998 година, а
продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година, на барање на
Никаел Елмаз од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 17.10.2014 година.
Бр.08-3114/9
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен бр. 07/10 и 13/13 ) и
член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ), Советот на Општина Ресен, на
седницата одржана на ден 17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура предвидена соглласно ДУП за УЕ-2, Одлука бр. 07-285/6
од 30.06.1998 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010
година, на барање на Никаел Елмаз од Ресен

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-787-2011 од 18.08.2011 од страна на лицето
Никаел Елмаз од Ресен, ул. „ 11 Октомври бр.71, а кое се однесува на
објектот кој лежи на КП бр.4742 во КО Ресен, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура предвидена во ДУП за УЕ-2, Одлука бр. 07285/6 од 30.06.1998 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од
09.04.2010 година - Ресен, заради вклопување на бесправно изградениот
објект, дефиниран со согласно одредбите од член 2, став 1 , алинеја 6 од
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска
документација ( „ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011,162/12 и 95/13 ).
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Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-3021/11
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
вклопување на бесправно изградениот објект,
на барање од Пеце Николовски од Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
вклопување на бесправно изградениот објект, на барање од Пеце
Николовски од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/10
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен бр.
07/10 и 13/13 ) и член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ), Советот на Општина Ресен, на
седницата одржана на ден 17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши вклопување на бесправно
изградениот објект, на барање од Пеце Николовски од Ресен

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-1764-2011 од 26.08.2011 од страна на лицето
Пеце Николовски од Ресен, ул. „ Ленинова “ бр. А-19, а кое се однесува на
објектот кој лежи на КП бр. 3126/3 во КО Ресен, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ќе се изврши вклопување на бесправно
изградениот објект, дефиниран со согласно одредбите од член 2 став 2 од
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска
документација ( „ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07- 3021/12
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на предвидена сообраќајница и промена на границите
на градежна локација предвидени согласно ДУП УЕ-5, Одлука бр. 01-1274/1
од 10.03.1981 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од
09.04.2010година – Ресен, на барање од Наум Шалевски
Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на предвидена сообраќајница и промена на границите
на градежна локација предвидени согласно ДУП УЕ-5, Одлука бр. 01-1274/1
од 10.03.1981 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од
09.04.2010година – Ресен, на барање од Наум Шалевски , што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/11
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен бр. 07/10 и 13/13 ) и
член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13), Советот на Општина Ресен, на
седницата одржана на ден 17.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на трасата на предвидена
сообраќајница и промена на границите на градежна локација предвидени
соглласно ДУП УЕ-5, Одлука бр. 01-1274/1 од 10.03.1981 година, а
продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010година – Ресен, на
барање од Наум Шалевски
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Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-3184-2011 од 01.09.2011 од страна на лицето
Наум Шалевски од Ресен, ул. „ Борис Кидриќ “ бр.8, а кое се однесува на
објектот кој лежи на КП бр. 3414/1 во КО Ресен, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на
предвидена сообраќајница, предвидена во Деталниот Урбанистички план
за УЕ-5, Одлука бр.01-1274/1 од 10.03.1981 година, а продолжен со
Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година - Ресен, заради вклопување на
бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно одредбите од член 2,
став 1 , алинеја 6 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти
во Урбанистичко планска документација ( „ Службен весник на РМ “ бр.
56/2011, 162/12 и 95/13 ).
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.07- 3021/13
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на граници на урбанистичка локација предвидени согласно
Деталниот Урбанистички План за станбена населба Починалиште, Одлука
бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година ( „ Службен гласник на Општина Ресен ”
бр. 3/83 ), а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година –
Ресен, на барање од Благоја Степаноски
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Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на граници на урбанистичка локација предвидени согласно
Деталниот Урбанистички План за станбена населба Починалиште, Одлука
бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година ( „ Службен гласник на Општина Ресен ”
бр. 3/83 ), а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година –
Ресен, на барање од Благоја Степаноски, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/12
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен бр.
07/10 и 13/13 ) и член 2, став 1, алинеја 4 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (
„ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011,162/12 и 95/13), Советот на Општина
Ресен, на седницата одржана на ден 17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на граници на урбанистичка
локација предвидени соглласно Деталниот Урбанистички План за станбена
населба Починалиште, Одлука бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година ( „
Службен гласник на Општина Ресен ” бр. 3/83 ), а продолжен со Заклучок
бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година – Ресен, на барање од Благоја
Степаноски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-742-2011 од 17.08.2011 од страна на лицето
Благоја Степаноски од Ресен, ул. „ Славејко Арсов “ бр. 76, а кое се
однесува на објектот кој лежи на КП бр. 2922 во КО Ресен, Советот на
Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
урбанистичка планска документација со која ќе се изврши промена на
граници на урбанистичка локација предвидени во Деталниот Урбанистички
План за станбена населба Починалиште,
Одлука бр. 01-1083/1 од
28.02.1983 година ( „ Службен гласник на Општина Ресен ” бр. 3/83), а
продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година - Ресен, заради
вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно
одредбите од член 2, став 1 , алинеја 4 од Правилникот за изменување и
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дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно
изградени објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ).
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.07- 3021/14
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на границите на урбанистичка локација, предвидени според
Деталниот Урбанистички План за станбена населба Починалиште, Одлука
бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година ( „ Службен гласник на Општина Ресен ”
бр. 3/83 ), а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година –
Ресен, на барање од Спасител Антоновски
Се прогласува Одлука За утврдување исполнети услови за донесување
на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на
границите на урбанистичка локација, предвидени според
Деталниот
Урбанистички План за станбена населба Починалиште, Одлука бр. 011083/1 од 28.02.1983 година ( „ Службен гласник на Општина Ресен ” бр.
3/83 ), а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година – Ресен,
на барање од Спасител Антоновски, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/13
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен бр. 07/10 и 13/13 ) и
член 2, став 1, алинеја 4 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 17.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на границите на урбанистичка
локација, предвидени спопред Деталниот Урбанистички План за станбена
населба Починалиште, Одлука бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година ( „
Службен гласник на Општина Ресен ” бр. 3/83 ), а продолжен со Заклучок
бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година – Ресен,
на барање од Спасител Антоновски
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-68-2011 од 04.04.2011 година, од страна на
лицето Антоновски Спасител од Ресен, ул. ,, Славејко Арсов “ бр. бб, а кое
се однесува на објектот кој лежи на КП бр.2949 и КП 6368/2 во КО Ресен,
Советот на Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за
донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши
промена на границите на урбанистичката локација, предвидени во
Деталниот Урбанистички План за станбена населба Починалиште, Одлука
бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година ( „ Службен гласник на Општина Ресен”
бр. 3/83 ), а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година –
Ресен, заради вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со
согласно одредбите од член 2, став 1, алинеја 4 од Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска документација
( „ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ).
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.07- 3021/15
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на граници на урбанистичка локација предвидени согласно
Деталниот урбанистичкиплан за ДУП за населба Црквиште, Одлука бр. 024905/1 од 28.12.1973 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8
09.04.2010 година, Ресен на барање од Јонче Котевски
Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на граници на урбанистичка локација предвидени согласно
Деталниот урбанистичкиплан за ДУП за населба Црквиште, Одлука бр. 024905/1 од 28.12.1973 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8
09.04.2010 година, Ресен на барање од Јонче Котевски, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/14
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 07/10 и 13/13 )
и член 2, став 1, алинеја 4 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ), Советот на Општина Ресен, на
седницата одржана на ден 17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на граници на урбанистичка
локација предвидени соглласно Деталниот урбанистичкиплан за ДУП за
населба Црквиште, Одлука бр. 02-4905/1 од 28.12.1973 година, а продолжен
со Заклучок бр. 07-596/8 09.04.2010 година, Ресен на барање од Јонче
Котевски
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Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-143-2011 од 29.04.2011од страна на лицето Јонче
Котевски од Ресен, ул. „ Борис Кидрич “ бр. 15, а кое се однесува на
објектот кој лежи на КП бр.5920/1 и КП бр.5920/2 во КО Ресен, Советот на
Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
урбанистичка планска документација со која ќе се изврши промена на
границите на урбанистичка локација предвидени во ДУП за населба
Црквиште, Одлука бр. 02-4905/1 од 28.12.1973 година, а продолжен со
Заклучок бр. 07-596/8 09.04.2010 година, Ресен, заради вклопување на
бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно одредбите од член 2,
став 1 , алинеја 4 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти
во Урбанистичко планска документација ( „ Службен весник на РМ “ бр.
56/2011, 162/12 и 95/13 ).
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.07- 3021/16
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

15.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на ОдлукатаЗа утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на граници на локација, предвидени согласно Деталниот
Урбанистички План за станбена населба Починалиште, Одлука бр. 011083/1 од 28.02.1983, а продолжен со Заклучок бр.07-596/8 од 09.04.2010
година,на барање од Неждет Реџеповски од Ресен
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Се прогласува Одлука За утврдување исполнети услови за донесување
на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на
граници на локација, предвидени согласно Деталниот Урбанистички План
за станбена населба Починалиште, Одлука бр. 01-1083/1 од 28.02.1983, а
продолжен со Заклучок бр.07-596/8 од 09.04.2010 година, на барање од
Неждет Реџеповски од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/15
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен бр.
07/10 и 13/13 ) и член 2, став 1, алинеја 4 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (
„ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ), Советот на Општина
Ресен, на седницата одржана на ден 17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на граници на локација,
предвидени соглласно Деталниот Урбанистички План за станбена населба
Починалиште, Одлука бр. 01-1083/1 од 28.02.1983, а продолжен со
Заклучок бр.07-596/8 од 09.04.2010 година,
на барање од Неждет Реџеповски од Ресен

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-195-2011 од 20.05.2011 од страна на лицето
Неждет Реџеповски од Ресен, ул. „ Славејко Арсов “ бр. 92, а кое се
однесува на објектот кој лежи на КП бр. 2966/1 во КО Ресен, Советот на
Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
урбанистичка планска документација со која ќе се изврши промена на
границите на урбанистичка локација предвидени во ДУП за станбена
населба Починалиште, Одлука бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година ( „
Службен гласник на Општина Ресен ” бр.3/83), а продолжен со Заклучок бр.
07-596/8 од 09.04.2010 година- Ресен, заради вклопување на бесправно
изградениот објект, дефиниран со согласно одредбите од член 2, став 1 ,
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алинеја 4 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во
Урбанистичко планска документација ( „ Службен весник на РМ “ бр.
56/2011, 162/12 и 95/13 ).
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.07- 3021/17
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

16.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката За утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на деталниот Урбанистички План, предвидени согласно ДУП за
станбена населба Починалиште, Одлука бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година
( „ Службен гласник на Општина Ресен ” бр. 3/83 ),
а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година,
на барање од Дрита Мемедовска од Ресен
Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на деталниот Урбанистички План, предвидени согласно ДУП за
станбена населба Починалиште, Одлука бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година
( „ Службен гласник на Општина Ресен ” бр. 3/83 ), а продолжен со Заклучок
бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година, на барање од Дрита Мемедовска од
Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на17.10.2014 година.

Бр.08-3114/16
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен бр.
07/10 и 13/13 ) и член 2, став 1, алинеја 4 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (
„ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на деталниот Урбанистички
План, предвидени соглласно ДУП за станбена населба Починалиште,
Одлука бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година ( „ Службен гласник на Општина
Ресен ” бр. 3/83 ), а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010
година, на барање од Дрита Мемедовска од Ресен

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-1289-2011 од 24.08.2011 од страна на лицето
Дрита Мемедовска од Ресен, ул. „ Преспанска “ бр. 90, а кое се однесува на
објектот кој лежи на КП бр. 3322 во КО Ресен, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ќе се изврши промена на граници на локација
предвидени во ДУП за станбена населба Починалиште, Одлука бр. 011083/1 од 28.02.1983 година ( „ Службен гласник на Општина Ресен ” бр.
3/83 ), а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година, заради
вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно
одредбите од член 2, став 1 , алинеја 4 од Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно
изградени објекти во Урбанистичко планска документација ( „Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011,162/12 и 95/13 ).
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен
Бр.07-3021/18
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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17.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ке се изврши
промена трасата на сообраќајна инфраструктура, предвидени согласно ДУП
за реализација за проширување на станбена населба Пролет-Ресен,
Одлука бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година , Ресен,
на барање од Георгија Николовски од Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ке се изврши
промена трасата на сообраќајна инфраструктура, предвидени согласно ДУП
за реализација за проширување на станбена населба Пролет-Ресен,Одлука
бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година ,Ресен, на барање од Георгија
Николовски од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/17
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен („Сл. Гласник на Општина Ресен бр.07/10 и 13/13) и член 2, став 1,
алинеја 6 од Правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти
во
Урбанистичко
планска
документација
(„Сл.весник
на
РМ“
бр.56/2011,162/12 и 95/13) Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 17.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ке се изврши промена трасата на сообраќајна
инфраструктура, предвидени соглласно ДУП за реализација за
проширување на станбена населба Пролет-Ресен, Одлука бр. 01-1083/1 од
28.02.1983 година , Ресен,
на барање од Георгија Николовски од Ресен
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Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-2337-2011 од 31.08.2011 од страна на лицето
Георгија Николовски од Ресен, ул. „Димитар Божиновски бб“, а кое се
однесува на објектот кој лежи на КП бр.5711 во КО Ресен, Советот на
Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
урбанистичка планска документација со која ке се изврши промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура предвидени во
ДУП за
реализација за проширување на станбена населба Пролет-Ресен, Одлука
бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година - Ресен, заради вклопување на
бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно одредбите од член 2,
став 1 , алинеја 6 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти
во
Урбанистичко
планска
документација
(„Сл.Весник
на
РМ“
бр.56/2011,162/12 и 95/13 ).
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.07-3021/19
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

18.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура и усогласување на
намените на земјиштето и бесправно изградениот објект, предвидени
согласно Деталниот урбанистички план за за станбена населба
Починалиште, Одлука бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година ( „ Службен
гласник на Општина Ресен ” бр.3/83 ), а продолжен со Заклучок бр.07-596/8
од 09.04.2010 година, на барање од Дековски Јоше од Ресен
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Се прогласува Одлуката За утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура и усогласување на
намените на земјиштето и бесправно изградениот објект, предвидени
согласно
Деталниот урбанистички план за за станбена населба
Починалиште, Одлука бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година ( „ Службен
гласник на Општина Ресен ” бр.3/83 ), а продолжен со Заклучок бр.07-596/8
од 09.04.2010 година, на барање од Дековски Јоше од Ресен, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.
Бр.08-3114/18
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен бр.
07/10 и 13/13 ) и член 2, став 1, алинеја 5 и 6 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска
документација ( „ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ),
Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на ден 17.10.2014
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура и усогласување на намените на земјиштето
и бесправно изградениот објект, предвидени соглласно Деталниот
урбанистички план за за станбена населба Починалиште, Одлука бр. 011083/1 од 28.02.1983 година ( „ Службен гласник на Општина Ресен ”
бр.3/83 ), а продолжен со Заклучок бр.07-596/8 од 09.04.2010 година, на
барање од Дековски Јоше од Ресен
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-352-2011 од 24.06.2011 од страна на лицето Јоше
Дековски од Ресен, ул. „ Славејко Арсов “ бб, а кое се однесува на објектот
кој лежи на КП бр. 2949 во КО Ресен, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура и усогласување на намените на земјиштето
и бесправно изградениот објект, предвидени во Деталниот урбанистички
план за за станбена населба Починалиште, Одлука бр. 01-1083/1 од
28.02.1983 година ( „ Службен гласник на Општина Ресен ” бр.3/83), а
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продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година, Ресен, заради
вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно
одредбите од член 2, став 1 , алинеја 5 и 6 од Правилникот за изменување
и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно
изградени објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ).
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.07- 3021/20
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

19.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката За утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура, предвидени
согласно ДУП за станбена населба Починалиште Одлука бр. 01-1083/1 од
28.02.1983 година ( „ Службен гласник на Општина Ресен ” бр. 3/83 ), а
продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година Ресен,
на барање од Јованка Данилоска од Ресен
Се прогласува Одлуката За утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура, предвидени
согласно ДУП за станбена населба Починалиште Одлука бр. 01-1083/1 од
28.02.1983 година ( „ Службен гласник на Општина Ресен ” бр. 3/83 ), а
продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година Ресен,
на барање од Јованка Данилоска од Ресен, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/19
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен
бр.07/10 и 13/13 ) и член 2, став 1, алинеја 6,од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска
документација ( „ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ),
Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на ден 17.10.2014
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура, предвидени соглласно ДУП за станбена населба
Починалиште Одлука бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година ( „ Службен
гласник на Општина Ресен ” бр. 3/83 ), а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8
од 09.04.2010 година Ресен, на барање од Јованка Данилоска од Ресен

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-1341-2011 од 25.08.2011 од страна на лицето
Јованка Данилоска од Ресен, ул. „ Славејко Арсов “ бр.39, а кое се однесува
на објектот кој лежи на КП бр. 2893 во КО Ресен, Советот на Општина
Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
урбанистичка планска документација со која ќе се изврши промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура предвидени во ДУП за станбена
населба Починалиште, Одлука бр. 01-1083/1 од 28.02.1983 година
( „ Службен гласник на Општина Ресен ” бр. 3/83 ), а продолжен со Заклучок
бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година Ресен, - Ресен, заради вклопување на
бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно одредбите од член 2,
став 1 , алинеја 6 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти
во Урбанистичко планска документација ( „ Службен весник на РМ “ бр.
56/2011, 162/12 и 95/13 ).
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен
Бр.07- 3021/21
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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20.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообракајната инфраструктура, предвидени
согласно ДУП за УЕ-5, Одлука бр. 01-1274/1 од 10.03.1981 година, а
продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година,
на барање од Кадри Љамковски од Ресен
Се прогласува Одлуката За утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообракајната инфраструктура, предвидени
согласно ДУП за УЕ-5, Одлука бр. 01-1274/1 од 10.03.1981 година, а
продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година, на барање од
Кадри Љамковски од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 17.10.2014 година.
Бр.08-3114/20
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
( „ Службен весник на РМ “ бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен бр. 07/10 и 13/13 ) и
член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ), Советот на Општина Ресен, на
седницата одржана на ден 17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообракајната
инфраструктура, предвидени соглласно ДУП за УЕ-5, Одлука бр. 01-1274/1
од 10.03.1981 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010
година, на барање од Кадри Љамковски од Ресен
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Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-3343-2011 од 02.09.2011 од страна на лицето
Кадри Љамковски од Ресен, ул. „ Наум Божиновски “ бр.24, а кое се
однесува на објектот кој лежи на КП бр. 458/2 во КО Ресен, Советот на
Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
урбанистичка планска документација со која ќе се изврши промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура, предвидена во ДУП за УЕ-5,
Одлука бр. 01-1274/1 од 10.03.1981 година, а продолжен со Заклучок бр. 07596/8 од 09.04.2010 година, заради вклопување на бесправно изградениот
објект, дефиниран со согласно одредбите од член 2, став 1 , алинеја 6 од
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска
документација ( „ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ).
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-3021/22
Претседател
17.10.2014 година
Методија Пашковски с.р.
Ресен
21.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура и паркинг предвидени
согласно ДУП за УЕ-5, Одлука бр. 01-1274/1 од 10.03.1981 година, а
продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година,
на барање од Коста Волкановски од Ресен
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Се прогласува Одлуката За утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура и паркинг предвидени
согласно ДУП за УЕ-5, Одлука бр. 01-1274/1 од 10.03.1981 година, а
продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година, на барање од
Коста Волкановски од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/21
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен бр.
07/10 и 13/13 ) и член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (
„ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ), Советот на Општина
Ресен, на седницата одржана на ден 17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура и паркинг предвидени соглласно ДУП за УЕ-5, Одлука бр.
01-1274/1 од 10.03.1981 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од
09.04.2010 година, на барање од Коста Волкановски од Ресен

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-2105-2011 од 29.08.2011 од страна на лицето
Коста Волкановски од Ресен, ул. ,, Јосиф Јосифовски “ бр. 64, а кое се
однесува на објектот кој лежи на КП бр. 3429 во КО Ресен, Советот на
Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
урбанистичка планска документација со која ќе се изврши промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура и паркинг, предвидени во ДУП за
УЕ-5, Одлука бр. 01-1274/1 од 10.03.1981 година, а продолжен со Заклучок
бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година, заради вклопување на бесправно
изградениот објект, дефиниран со согласно одредбите од член 2, став 1 ,
алинеја 6 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко
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планска документација ( „ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и
95/13 ).
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07- 3021/23
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

22.

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката За утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура и усогласување на
намените на земјиштето и бесправно изградениот објект, предвидени
согласно Идната урбанистичко - планска документација, Урбанистички
план за село Езерани - Ресен, на барање од Нане Ѓорѓиевски од с. Езерани

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура и усогласување на
намените на земјиштето и бесправно изградениот објект, предвидени
согласно
Идната урбанистичко - планска документација, Урбанистички
план за село Езерани - Ресен, на барање од Нане Ѓорѓиевски од с. Езерани
, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
17.10.2014 година.
Бр.08-3114/22
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен бр.
07/10 и 13/13 ) и член 2, став 1, алинеја 5 и 6 од Правилникот за станарди за
вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (
„ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011,162/12 и 95/13 ), Советот на Општина
Ресен, на седницата одржана на ден 17.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко - планска
документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура и усогласување на намените на земјиштето и бесправно
изградениот објект, предвидени соглласно Идната урбанистичко - планска
документација, Урбанистички план за село Езерани - Ресен, на барање од
Нане Ѓорѓиевски од с. Езерани

Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-3933-2011 од 03.09.2011 година од страна на
лицето Нане Ѓорѓиевски од с. Езерани, Општина Ресен, а кое се однесува
на објектот кој лежи на КП бр.1641/2 но со еден дел ( 7м2 ) е изграден на КП
1640/1 во КО Езерани, Советот на Општина Ресен констатира дека се
исполнети условите за донесување на урбанистичка планска документација
со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура
и усогласување на намените на земјиштето и бесправно изградениот објект,
што ќе бидат предвидени
во
Идната
урбанистичко – планска
документација, Урбанистички план за село
Езерани – Општина Ресен,
заради вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со
согласно одредбите од член 2, став 1 , алинеја 5 и 6 од Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска документација (
„Службен весник на РМ “ бр. 56/2011,162/12 и 95/13 ).
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.07-3021/24
17.10.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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23.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Барањето/Иницијативата за измена на
Детален Урбанистички План во УЕ-2 Ресен на ул.,,11 Октомври,,
за ,,КП.бр.4783 од Билјана Секуловска од Охрид
Се прогласува Заклучокот по Барањето/Иницијативата за измена на
Детален Урбанистички План во УЕ-2 Ресен на ул.,,11 Октомври,, за
,,КП.бр.4783 од Билјана Секуловска од Охрид , што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/23
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013 ) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 17.10.2014 година, откако го разгледа
Барањето / Иницијативата за измена на Детален Урбанистички План во
УЕ-2 Ресен на ул.,,11Октомври,, за КП.бр.4783 од Билјана Секуловска од
Охрид, го донесе следниот,
ЗАКЛУЧОК

1. Со отпочнување на постапката за пристапување кон изработка и
донесување на измена и дополнување на ДУП, за УЕ2,Ресен,Општина Ресен КП бр.4783 да биде во границите на
Урбанистичкиот опфат за измена и дополнувања на ДУП за УЕ-2
Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3021/25
17.10.2014год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р.

40

21 Октомври 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.11
24.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за изменување на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2014 година

Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за 2014 година, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.
Бр.08-3114/24
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр5/202), член 23
став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007,
156/2009, и 47/2011) и член 23 од Статутот на Општината Ресен („Службен
гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010, 13/2013), a в.в со Одлуката за
утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за
2014 година ( “Службен Весник на РМ“ бр.1/14 и 143/14) Советот на
Општината Ресен на 24 -та седница одржана на ден 17.10.2014 година,
донесе:

ОДЛУКА
за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за 2014 година

Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2014
година, број 07-3915/17 од 25.12.2013 год. (“ Службен Гласник на Општина
Ресен “ бр.14/2013 год.) и Одлуката за изменување и дополнување на
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Одлуката за извршување на буџетот за 2014 година, бр.07-296/4 од
31.01.2014 (“Службен гласник на Општина Ресен“ бр.1/14), во членот 13
став 3 алинеја 1, бројот „77,5“ се заменува со бројот „76,8“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07- 3021/26
17.10.2014 година
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р.

25.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за превземање на долг

Се прогласува Одлуката за превземање на долг, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/25
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа член 36 ст. 1 т.10 од Законот за локална самоуправа
( "Сл.весник на Р.М." бр. 5/02), член 23 точка 36 од Статутот на Општина
Ресен( "Сл.гласник на Општина Ресен" бр.7/10,13/2013 ) и чл. 434 Законот
за облигаците односи (“Сл. Весник на РМ “ бр. 18/201, 4/201, 5/203,8/208,
81/209,161/209,123/2013) ,Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на 17.10.2014 год. ја донесе следната :

ОДЛУКА
за превземање на долг
Член 1
Со оваа Одлука Општина Ресен го превзема долгот на должниците
СОУ „ Цар Самоил Ресен , ОУ „ Славејко Арсов„ с.Подмочани, ОУ „Брака
Миладиновци“ с. Царев Двор “ ОУ „ Димитар Влахов„ с. Љубојно , ОУ Гоце
Делчев„ на ОУ „Мите Богоевски“ Ресен, во износ од 39.080,00 ден. кој го
должат спрема нотарот Мексут Максуд за: нотарска такса, награда и
трошоци за Солемнизација -потврда на приватната исправа- Договор за
уредување на начин на плаќање со својство на извршна исправа – заверен
под ОУД Број 594/14 од 02.10.2014 склучен помегу АД„ Транскоп“ Битола
како доверител и должниците заверенени од бр. УПЗ. 2161/14 до бр. УЗП
2173/14 од 02.10.2014 год.
Член 2
Општина Ресен која е основач на
училиштата го превзема
неподмирениот долг во погореспоменатиот износ,со оглед да училиштата
се наоѓаат во тешка финансиска состојба и не се во можност да го
исплата долгот .
Член 3
По потпишувањето на договорот за превземање на долгот од трите
страни , Општина Ресен уште веднаш да го плати превземениот долг во
погоренаведениот износ.
Член 4
Оваa одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во “Службен гласник на Општина“ Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-3021/27
17.10.2014 год.
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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26.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Правилникот за условите, начинот и постапката за
користење и располагање со стварите во сопственост на Општина Ресен,
давање и примање подароци и за водење на евиденција на недвижните
ствари во сопственост на општината
Се прогласува Правилникот за условите, начинот и постапката за
користење и располагање со стварите во сопственост на Општина Ресен,
давање и примање подароци и за водење на евиденција на недвижните
ствари во сопственост на општината, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.
Бр.08-3114/26
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 67 од Законот за
локална самоуправа ( “ Службен весник на РМ “ бр.5/02) и член 23 став 1
точка 36 од Сатутот на Општина Ресен “Службен гласник на Општина Ресен
“ бр.7/2010, 13/2013), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 17.10.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
За условите, начинот и постапката за користење и располагање со
стварите во сопственост на Општина Ресен, давање и примање
подароци и за водење на евиденција на недвижните ствари
во сопственост на општината

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник се определуваат условите, начинот и постапката
за користење и располагање со стварите во сопственост на Општина Ресен
и за евиденција на недвижните ствари во соптсвеност на Општина Ресен.
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Член 2
Сопственоста на општината ја сочинуваат неподвижни и подвижни
ствари, парични средства и права.
Стварите што по било кој основ ги стекнала општината, се
сопственост на Општина Ресен.
Член 3
Ствари во сопственост што ги користи општината се:
Недвижни ствари: Земјиште, згради, посебни делови од згради,
објекти изградени на земјиште што како долгорочни средства ги користи
општината за извршување на работите и задачите.
Движни ствари: Моторни возила,опрема за уредување и одржување
на канцелариски и други простории, инвентар, компјутерска и друга опрема
за извршување на работите и задачите од нејзина надлежност.
Член 4
Со сопственоста општината располага и стопанисува на начин
утврден со закон и статутот на општината.
Стварите во сопственост на општината можат да се дадат на
користење на урбаните и месните заедници.
Стварите во сопственост на општината можат да се дадат на други
субјекти само под закуп по пат на јавно наддавање, во согласност со закон.
Член 5
Општина Ресен може да ги продава стварите што се нејзина
сопственост само по пат на јавно наддавање со јавно огласување, во
согласност со закон и статутот на општината.
Определување на почетната цена на стварите од став 1 на овој член
се врши врз основа на проценета вредност согласно Законот за процена.
Финансиските средства добиени од продажбата на стварите во
сопственост на општината може да се инвестираат само за стекнување или
реконструкција на постојните ствари во сопственост на општината.
НАБАВКА НА СТВАРИТЕ
А. НАБАВКА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 6
За набавка на недвижни ствари одлучува Советот на Општина Ресен
на предлог на Градоначалникот.
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Начинот на набавка (јавна набавка или непосредна спогодба) на
недвижни ствари потребни за извршување на работите и задачите на
органите, се врши со Одлука на Советот на општината.
Градоначалникот може до Советот на општината да поднесе предлог
за набавка на недвижна ствар, само ако Општина Ресен не располага со
недвижност која би ги задоволила потребите за кои се предлага набавката.
За набавка на недвижни ствари треба да има обезбедено средства
со Буџетот.
Б. НАБАВКА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 7
Движните ствари потребни за извршување на работите и задачите на
државните органи се набавуваат на начин и во постапка утврдени со
Законот за јавни набавки.
РАСПОЛАГАЊЕ СО НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ
А) Продажба на недвижни ствари
Член 8
Недвижните ствари кои општината престанала трајно да ги користи
можат да се продаваат.
Член 9
За продажба на недвижните ствари одлучува Советот на Општина
Ресен, на предлог на Градоначалникот.
Продажбата на недвижните ствари се врши во денари.
Предлогот за продажба на недвижните ствари покрај другото ја
содржи вредноста на недвижните ствари утврдена од овластен проценител,
согласно Законот за процена. Во извештајот за процена се утврдува
почетната цена на недвижноста, која претставува проценета вредност на
недвижноста намалена за 30%.
Член 10
Постапката за продажба, размена и закуп на недвижни и движни
ствари ја спроведува Комисија за недвижни и движни ствари.
Комисијата за недвижни и движни ствари се формира за период од 4
години.
Комисијата за недвижни и движни ствари е составена од претседател
и најмалку двајца членови и нивни заменици.
Продажбата на недвижните ствари што ги користи Општина Ресен
се врши со електронско јавно наддавање,преку електронскиот систем за
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јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии –
Управа за имотно правни работи.
Член 11
Постапката за
електронско јавно наддавање ја спроведува
Комисијата за располагање на недвижни и движни ствари со претходно
дадена објава на електронскиот систем за јавно наддавање и во два дневни
весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три
месеци пред денот на објавувањето на објавата.
Член 12
Објавата за продажба на недвижните ствари задолжително ги
содржи следните податоци за:
- број на огласот,
- органот што го распишува,
- недвижната ствар која е предмет на продажба (површина и број на
катастарска парцела каде се наоѓа),
- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е
предмет на продажба,
- рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за
учество на јавното наддавање,
- времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање,
- условите за учество на јавно наддавање за странските физички и
правни лица,
- депозитот за учество на јавното наддавање кој изнесува 5% од
вкупната почетна цена за продажба и сметка на која се уплатува депозитот,
- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата во
рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор, во
спротивно нема да се пристапи кон склучување на договор, а депонираните
средства на најповолниот понудувач нема да му бидат вратени и истиот
нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните
недвижни ствари,
- начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на
легитимирање на учесниците на јавно наддавање, потребен број на
учесници согласно со закон, минималниот чекор на зголемување на
вредност по метар квадратен на недвижната ствар, дефинирање на
почетокот и крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната
понуда, рокот за враќање на уплатениот депозит, обврски за исплата на
данокот на промет, обврска за трошоците за солемнизација на договорот и
право на приговор) и
- интернет страницата на која ќе се врши јавното наддавање.
Почетната цена по метар квадратен
претставува проценетата
вредност по метар квадратен на недвижноста, намалена за 30%.
Висината на минималниот чекор изнесува 1% од почетната цена по
метар квадратен за продажба на недвижните ствари.
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Член 13
Комисијата во објавата го утврдува рок за поднесување на пријавата
за учество на јавното наддавање.
Рокот од ставот (1) на овој член не може да биде пократок од 10
календарски дена ниту подолг од 30 дена сметајќи од денот на
објавувањето на објавата до денот на поднесувањето на пријавите.
Пријавата за учество на јавното наддавање треба да ги содржи сите
податоци и докази кои се утврдени во објавата за јавно наддавање и тоа:
доказ за уплатениот износ на депозит за учество на јавното
наддавање,
- доказ за идентитетот ( за физичко лице) односно документ за
регистрирана дејност од централен регистар ( за правно лице),
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
(за правно лице),
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен
орган ( за правно лице).
Член 14
Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во
определениот рок и дали се комплетирани согласно со условите во
објавата по што ги известува подносителите на пријавите по електронски
пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни, комисијата во рок од
три дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко
име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на
пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува
известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното
наддавање.
Подносителите на пријави кои доставиле комплетни пријави за
учество на јавното наддавање согласно со објавата, на денот на
спроведување на јавното наддавање се регистрираат на интернет
страницата наведена во објавата со корисничко име и шифрата за учество
на јавното наддавање, по што имаат право на учество на јавното
наддавање.
Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат
условите дадени во објавата. Јавното наддавање ќе се одржи доколку по
објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени
во објавата и ја наддаде почетната цена.
Депозитот за учество на јавното наддавање се враќа на
подносителот на пријавата за учество на јавното наддавање во целост, во
рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а
депозитот на најповолниот понудувач му се враќа намален за процент од
10% одреден за трошоците на постапката, во рок од 15 дена од денот на
уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.
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Член 15
Јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на
недвижната ствар по м2 и се спроведува по пат на наддавање од страна на
учесниците. За успешно спроведена постапка на јавно наддавање потребно
е да има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена по м2, а не
може да трае пократко од 15 минути. Јавното наддавање се смета за
завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при
што доколку во истекот на последните две минути од определеното време
за траење на јавното наддавање, од страна на учесниците е дадена понуда,
крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште
две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова
дадена понуда.
Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во
временски интервал од две минути има нова понуда.
Кога јавното наддавање е неуспешно, односно кога нема учесници
или кога нема учесници кои доставиле комплетни пријави за учество,
односно кога учесникот или учесниците на јавното наддавање не направиле
ниту почетно постапно наддавање над почетната вредност, органот кој ја
врши продажбата, пред објавување на второ јавно наддавање ќе го врати
извештајот за процена заедно со извештај за неуспешното јавно наддавање
кај овластениот проценител. Проценителот е должен повторно да ја
разгледа проценетата вредност на недвижноста, да ги испита пазарните
услови за конкретната недвижност и можните причини за неуспешната
продажба и во рок од 15 дена е должен да изготви коригирана процена, при
што почетната вредност на недвижната ствар може да биде намалена до
50% од почетната вредност на недвижната ствар која била објавена во
огласот за првото јавно наддавање. Вака утврдената почетна вредност ќе
претставува почетна цена на недвижната ствар на второто јавно
наддавање.
Доколку и второто јавно наддавање е неуспешно, на предлог на
Градоначалникот, Советот на Општина Ресен ќе ја преоцени одлуката за
продажба на недвижноста.
Член 16
За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање
кој понудил последна цена по метар квадратен која претставува највисока
цена за продажба на недвижните ствари.
Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува
записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите
учесници на јавното наддавање.
Најповолниот понудувач, во рок од 15 дена од денот на
завршувањето на постапката за јавно наддавање, е должен да ги уплати
средствата од ставот (1) на овој член, а доколку не ги уплати во овој рок, не
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му се враќа депозитот, нема да се пристапи кон склучување на договор и се
спроведува нова постапка согласно со овој закон.
По завршувањето на постапката за јавно наддавање, со најповолниот
понудувач, во рок од пет работни дена по извршената уплата на цената на
недвижните ствари, Градоначалникот склучува договор за продажба на
недвижните ствари. На договорот за продажба на недвижните ствари
соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

Член 17
Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по
однос на постапката на јавното наддавање, во рок од три дена од
одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по
приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот.
Член 18
Договорот за продажба на недвижните ствари се склучува во писмена
форма и особено содржи: страни на договорот, предмет на договорот,
односно конкретни податоци за недвижните ствари и обврска за купувачот
за плаќање на данокот на промет и за нотарските трошоци.
Договорот кој не ги содржи елементите од ставот (1) на овој член е
ништовен.
По склучувањето на договорот купувачот во рок од 30 дена истиот го
доставува кај нотар заради вршење на солемнизација.
Б) Размена на недвижни ствари
Член 19
Недвижните ствари во сопственост на Општина Ресен можат да се
разменат за недвижни ствари во приватна сопственост на други правни или
физички лица
Член 20
За размена на недвижните стрвари одлучува Советот на Општина
Ресен по предлог на Градоначалникот.
Предлогот за размена ја содржи потребата за размена, вредноста на
недвижната ствар во државна сопственост и вредноста на недвижната
ствар во приватна сопственост за кои се предлага размената.
Вредноста на недвижните ствари што се предмет на размена, се
утврдува според проценетата вредност согласно Законот за процена.
В) Давање во закуп на недвижни ствари
Член 21
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Недвижните ствари кои општината престанала времено да ги
користи, може да се дадат во закуп.
Давањето на недвижни ствари во закуп се врши со јавно наддавање .
Недвижните ствари дадени во закуп не можат да се даваат во
подзакуп.
Член 22
Висината на месечната закупнина на недвижната ствар која се дава
во закуп изнесува 0,5% по метар квадратен од вредноста на недвижната
ствар и истата претставува почетна цена кај давањето на недвижна ствар
во закуп со јавно наддавање.
За давање на недвижни ствари во закуп со јавно наддавање,
соодветно се применуваат одредбите од овој правилник со кои е уредена
постапката за продажба на недвижни ствари со јавно наддавање
ДВИЖНИ СТВАРИ
Давање во закуп на движни ствари
Член 23
Движните ствари за кои времено или трајно престанала потребата од
користење од страна на општината можата да се дадат во закуп.
За давање на движните ствари во закуп чија книговодствена
вредност на движната ствар во моментот на давање во закуп е под 1.000
евра во денарска противвредност одлучува Градоначалникот.
Член 24
За давањето во закуп на движни ствари, кога книговодствената
вредност на движната ствар во моментот на давање во закуп е над 1.000
евра во денарска противвредност, одлучува Градоначалникот по претходно
добиена согласност од советот на општината.
Давањето под закуп се врши со јавно наддавање .
Почетна цена-закупнината за давање на движни ствари во закуп со
јавно наддавање ја определува Градоначалникот.
Договорот за закуп на движни ствари за општината, го склучува
Градоначалникот на Општина Ресен.
Член 25
Кога на јавното наддавање за закуп на движни ствари се јави само
еден наддавач кој ги прифаќа условите од огласот и ја наддал почетната
цена на јавното наддавање, единствениот наддавач стекнува статус на
најповолен наддавач со кој се склучува договор за закуп.
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Член 26
Во постапката за давање во закуп на движни ствари со јавно
наддавање соодветно се применуваат одредбите од овој правилник кои се
однесуваат на давањето во закуп на недвижни ствари со јавно наддавање.
Давање во закуп на движни ствари со непосредна спогодба
Член 27
Движната ствар се дава во закуп со непосредна спогодба:
- кога вредноста на движната ствар е до 1.000 евра во денарска
противвредност,
- кога движната ствар не може да се даде под закуп со јавно
наддавање и
- на закупец на недвижна ствар кога движната ствар е во функција на
недвижната ствар дадена во закуп.
ДАВАЊЕ И ПРИМАЊЕ ПОДАРОЦИ
Член 28
Општината, односно нејзините овластени претставници можат да
даваат и да примаат подароци.
Член 29
Како дар се даваат пригодни движни предмети од домашно
производство со вредност до 1000 евра во денарска противвредност.
Даровите од став 1 на овој член можат да се даваат во спомен или во
знак на меѓународна соработка или солидарност, на странска држава,
орган, организација и институција на странска држава или меѓународна
организација, односно нивни претставници.
Подароците можат да се даваат на домашни и странски физички и
правни лица кои се заслужни за меѓународна афирмација или за развој на
општината.
Член 30
Општината , Градоначалникот, Советот на општината или од нив
овластени претставници, можат да примаат подароци кои по примањето
стануваат сопственост на општината.
По исклучок од став 1 на овој член, Градоначалникот, претседателот
на советот или други функционери на општинската администрација може да
примат пригоден личен дар во сопственост чија вредност не надминува
200 евра во денарска противвредност, од дарител-странска држава, орган,
институција или меѓународна организација даден во знак на спомен или во
знак на меѓународна соработка или солидарност.
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Ако дарот од став 2 на овој член ја надминува вредноста од 200 евра
во денарска противвредност (поединечно или збирно во текот на една
година), примателите дарот можат да го задржат во сопственост доколку ја
доплатат разликата до вредноста на дарот.
Даровите од став 2 на овој член не може да се примаат во пари и
услуги (плаќања на лични или семејни: патувања, одмори, хотелски и други
сметки).
Член 31
Општината може да се стекне со недвижен имот по пат на дар од
домашни или странски физички или правни лица врз основа на договор за
дар кој се заверува на нотар и има сила на извршна исправа врз основа на
која општината се стекнува со право на спопственост на предметната
недвижност и е основа за запишување на правото на сопственост на
општината во јавните книги за запишувањена правата на недвижностите.
Член 32
Општината не може да прими во сопственост дар со непознато
потекло.

ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА НА ОПШТИНАТА
Член 33
За стварите што се во сопственост на општината и кои ги користи
општината задолжително се води евиденција.
Член 34
Евиденцијата на недвижните ствари сопственост на општина Ресен
се води во Агенцијата за катастар на недвижности.
Евиденција на недвижните ствари во сопственост на општината
води и општината како внатрешна евиденција на недвижни ствари .
Внатрешната евиденција на недвижни ствари содржи:
- податоци за недвижната ствар со кои располага државниот орган
(место, улица, број, катастарска општина, катастарска парцела, број на
имотен лист површина на земјиште, површина на објект);
- основ за стекнување на правото на сопственост;
- облигациони и стварни права за недвижната ствар (закуп,
користење, плодоуживање, службености, товари, ограничувања и други
права во однос на недвижната ствар); и
- сметководствена вредност на недвижната ствар во моментот на
евидентирање.
Член 35
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За движните ствари сопственост на општина Ресен се води
сметководствена евиденција.
Член 36
Со денот на влегување во сила на овој правилник претснува да важи
Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање под закуп на
деловен простор сопственост на општина Ресен бр.07-497/3 од 21.07.2005
година („ Службен гласник на општина Ресен“ бр. 6/2005).
Член 37
Овој правилник влегува во сила осмиот
објавувањето во Службен гласник на општина Ресен.

ден

од

денот

на

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07- 3021/28
17.10.2014 година
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р.

27.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Годишната програма за обука на државните
службеници за 2015 година
Се прогласува Годишната програма за обука на државните службеници
за 2015 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-3114/27
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на чл.24, став (3) и став (4) од Законот за државни
службеници ( „Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000,
112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003,
17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 06/2009, 114/2009,
36/2010,161/2008,06/2009,35/2010,167/2010,36/2011, 6/2012, 24/2012,15/2013
,82/2013,106/2013) Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на
ден 17.10.2014 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ОБУКА НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
ЗА 2015 ГОДИНА

1. Цели на Годишната програма за обука

Годишната Програма за обука на државните службеници на Општина
Ресен е во функција на зголемување на ефикасноста и ефективноста во
извршувањето на функциите и законските надлежности наведени во
стратешките документи на општината, како и придонес во заокружувањето
на евроинтегративниот процес во областа на фундаменталните права што
треба да се обезбеди преку посоодветно и рационално искористување на
човековите ресурси, стекнување со нови знаења за подобрување на
способноста за извршување на задачите на државните службеници,
стекнување и примена на нови вештини и практики во звршувањето на
работните задачи и подобрување на квалитетот во работењето и
организацискиот пристап во рализацијата на работните обврски.
Годишната Програма за обука на државните службеници во општинската
администарција на Општина Ресен се донесува за планско и систематско
развивање на човечките капацитети на општинската администрација. Со
обуката на државните службеници ќе се овозможи квалитетно остварување
на законските надлежности на општината а со тоа и реализација на
стратешките цели односно насоки на општината.
Со обуките ќе се овозможи подобрување на работните знаења и
вештини на државните службеници. Обуките се еден одличен сегмент кој
постојано ќе им помага на вработените да стекнуваат нови вештини и
секако да ги усовршуваат оние кои веќе ги поседуваат. Обуките во
општината ќе бидат дел од кариерниот развој на вработените преку
поголема посветеност, мотивација, морал за извршување на работните
задчи.
Со стекнувањето на одредени и специфични вештини на вработените
ќе им се даде можност полесно да напредуваат во својата кариера со
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реализирањето на обуката вработените ќе имаат одредени промени во
однесувањето и секојдневното реализирање на работните обврски
,развивање на вработените, подобрување на комуникацијата и
меѓучовечките односи во самиот процес на работењето и секако за моќта
која што организацијата ја стекнува со самото тоа што во својот тим ќе
поседува добро обучени и мотивирани вработени. Често пати ефектот од
реализираните обуки не е моментален, туку со текот на времето се
забележуваат промените кои што настануваат во работењето.
Со обуките ќе се придонесе за развој и усовршување на работните
процеси преку поефикасно користење на ресурсите, поквалитетни, побрзи и
поефтини услуги, во што е можно пократок период да се извршуваат
работните задачи и приближување на администрацијата до граѓаните.
Годишната програма за обука има големо значење, како во
рабoтењето на секој орган поединечно така и во остварувањето на
координација на обуките на национално ниво.

2. Реализирани обуки
Во изминатиод период Општина Ресен зеде учество на
следните генерички обуки:
Област ЛЕР тема - планирање и водење на локална економска
политика на обука - РДС
Област ЛЕР – тема
подршка и развој на МСП и
претприемништво на обука СДС 2
Област ЛЕР - тема - прекугранична соработка - на обука СДС
- Област- Управување со човечки ресурси- тема- дисциплинска
одговорност, менторство , оценување , на обуката учествуваше РДС
од редот на Општинската администраија.

3. Приоритетни области за обука на ДС
Заради остварување на планираните цели на Општина Ресен и
зголемување ефикасноста во нејзиното работење како приоритетни
области кои се во функција на подобрување на кадровскиот и капацитет, ги
издвои следните:
3.1 Генерички обуки
- Систем на јавна администрација и државната служба во Република
( Управна постапка)- 1 СДС, 1 САДС
- Административно работење ( Архивско работење)- 1 СДС, 1 САДС
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- Комуникација ( Односи со јавност, прибирање, обработка и управување со
информации) 1 СДС, 1 САДС
- Управување со човечки ресурси (оценување, селекција и вработување,
обука и стручно усовршување) 1 РДС, 1 СДС
- Управување со проектен циклус – 1 РДС, 2 СДС
- Креирање на политики- 1 РДС, 1 СДС
- Управување со финансии- Буџетски циклус, Финансиско планирање, јавни
набавки, друго) 1 РДС, 1 СДС, 2 САДС
- ЕУ обуки- 2 СДС
- E-governance-2 СДС
- IT вештини- 1 РДС, 1 СДС
- Странски јазици- 1 СДС, 2 СДС, 2 САДС

Специјализирани обуки

Во Општина Ресен се појавуваат повеќе приоритетни области за
обука на државните службеници од надлежностите што на општината со
закон и се определени, посебно од областа на:
- Урбанистичко планирање- 2 РДС, 2 СДС, САДС
- Заштита на животната средина и природата- 1 РДС, 2 СДС
- Локален економски развој- 1 РДС, 3 СДС
- Култура- 2 САДС
- Финансирање- 2 РДС, 1 СДС, 2 САДС
- Меѓуопштинска соработка- 1 СДС
- Прекугранична соработка – 1 РДС, 1 СДС
- Инспекциски надзоор- 2 СДС
- Јавна администрација и административна процедура- 1 СДС, 1 САДС
- Деловно работење и менаџмент- 1 СДС
- Управување со човечки ресурси- 1 РДС, 1 СДС
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Приоритетната листа на обуки се определуваше според потребите на
обуки од страна на општинската администрација, во текот на целокупното
работење се чуствува поголема потреба од обуки на одредени теми.
4. Оправданост/причини за предвидените обуки
При планирањето на обуката општината се раководи од своите
потреби и при што ќе се искористат и остварувањето на сопствените цели,
така што ќе се обезбеди развој на вработените и тоа поголема
мотивација, подобро извршување на работните задачи, подобро
раководење и друго. Со тоа ќе се доведе до развој на организацијата во
општината преку ефективна тимска работа, подобра искористеност на
севкупниот потенцијал, повеќе време за планирање и раководење а со тоа
и усовршување на работните процеси преку поефективно користење на
ресусрите поквалитетни, побрзи и поефтини услуги и подобар однос со
граѓаните.
5. Финансирање
Извори со кои ќе се вршат финансирање на обуките се од Буџетот на
општина Ресен од Буџетот на Република Македонија како и донатори кои ќе
се појават како обучувачи и финансиери.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2015 година.
6. Извори на информации
Во изработка на
Годишната Програма за обука се користеа
Стратешките цели на Општината, Анализата за обука и Правилникот за
систематизација на работните места на Општинската администрација во
Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07- 3021/29
17.10.2014 година
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р.
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28.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата за унапредување на здравствената и
социјална заштита во Општина Ресен за 2015 година
Се прогласува Програмата за унапредување на здравствената и
социјална заштита во Општина Ресен за 2015 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.

Бр.08-31114/28
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник
на РМ број 5/02) и член 23 став 1 од Статутот на Општина Ресен(
"Сл.гласник на Општина Ресен" бр.7/10,13/2013 ),Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 17.10.2014 год. ја донесе следната :
Годишна Програма
за унапредување на здравствената и социјална заштита
во Општина Ресен за 2015 година

Годишната програма за унапредување на здравствената и социјална
заштита во Општина Ресен за 2015 година се изработува во согласност со
законската регулатива за социјална и здравствена заштита, Националната
Програма за развој на социјалната заштита, Статутот на Општина Ресен и
Законот за локалната самоуправа кој е особено важен од аспект на
надлежностите на општината во полето на интерес во овие сфери на
општествениот живот.

Здравствена заштита на граѓаните
Здравствената заштита ја сочинуваат мерките, активностите и
постапките за зачувување и унапредување на здравјето и животната и
работната средина, правата и обврските што се остваруваат во
здравственото осигурување, како и мерките, активностите и постапките кои
ги преземаат организациите од областа на здравството за зачувување и
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унапредување на здравјето на луѓето, спречување и сузбивање на
заболувањата, повредите и другите нарушувања на здравјето, раното
откривање на заболувањата и состојбите на здравјето, навремено и
ефикасно лекување и рехабилитација со примена на стручно-медицински
мерки, активности и постапки.
Надлежностите на државните управи, општините, здравствeните
установи и другите физички и правни лица во полето на здравствената
заштита се дефинирани со Законот за здравствена заштита.
Министерството за здравство и општините ги реализираат своите
надлежности преку планирање, организирање, постојано следење на
состојбите, спроведување на мерки како и надзор и контрола над
спроведените мерки.
Општината е надлежна за вршење на работи од областа на
здравствената заштита во смисла на управување со мрежата на јавни
здравствени организации и објекти од примарна здравствена заштита кои
треба да вклучат застапеност на локалната самоуправа во сите одбори на
сите здравствени организации во јавна сопственост; здравствено
воспитување; унапредување на здравјето; превентивни активности; заштита
за здравјето на работниците и заштита при работа; здравствен надзор над
животната средина; надзор над заразни болести; помош на пациентите со
специјални потреби (на пр. ментално здравје, злоупотреба на деца итн.) и
други области.
Организирањето и следењето на општите мерки за спречување и
сузбивање на заразни болести е надлежност на општините во соработка со
Заводот за здравствена заштита и истото е предвидено со Програма за
спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни
болести во Општина Ресен.
Една од активностите предвидени во оваа Програма е обезбедување
на потребните здравствени услуги (итна медицинска помош, домашни
посети и други здравствени услуги поврзани со итрната медицинска помош)
на лицата со неповолна социо-економска положба, корисници на постојана
парична помош, лица сместени во установи за социјална помош и
неосигурани лица по ниту еден основ за 2015 година.
Оваа активност ќе се спроведува континуирано во текот на целата
година. За реализација на оваа активност потребни се 50.000 денари ,
предвидени во Буџетот на Општина Ресен.
Со цел првенција на населението од заразни болести, како што се
свински грип, пилешки грип и заболувања слични на нив, Општина Ресен ќе
превземе превентивни и други активности во смисла информирање на
населението, превземање на мерки за ублажување на размерите на
пренесување на заразните болести, преку вклучување во планот за заштита
на населението, подготвен и реализиран од страна на Владата на
Р.Македонија.
Табеларен преглед на активности 2015 година
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Ред.
бр.
1

Активност

Период на
реализација

обезбедување
на
потребните
здравствени
услуги
(итна
медицинска
помош, домашни посети
и други здравствени
услуги
поврзани
со
итната
медицинска
помош

Континуирано
во текот на
целата
година

Корисници








2

Превенција
на
населението од заразни
болести

Континуирано
во текот на
целата
година

ВКУПНО :

лица
со
неповолна
социоекономска
положба,
корисници на
постојана
парична
помош,
лица сместени
во установи за
социјална
помош и
неосигурани
лица по ниту
еден основ за
2015 година.

Планирани
средства
50.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

50.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен
100.000 денари

Социјална заштита на граѓаните
Основна цел на оваа Програма е развој на интегрален,
транспарентен и ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди
достaпни и квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на
корисниците кои живеат на територијата на Општина Ресен.
Посебни цели на Програмата се следните:
 Унапредување на работата со корисниците во насока на
зајакната партиципација, вклученост во планирање и
донесување на одлуки, зајакнување и искористување на
нивните потенцијали;
 Развој на здравствената и социјалната превенција како
организирана, континуирана и координирана активност на
територијата на Општина Ресен
 Продолжување на започнатите процеси на децентрализација,
плурализација и деинститулизација на социјалната заштита.
Социјалната заштита е систем на мерки, активности и политики за
спречување и надминување на основите социјални ризици на кои е изложен
граѓанинот во текот на животот, за намалување на сиромаштијата и
социјалната исклученост и за јакнење на неговиот капацитет за сопствена
заштита. Под социјален ризик се подразбира ризици по здравјето (болест,
повреда и инвалидност), ризици на старост и стареење, ризици на
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еднородителско семејство, ризици од невработеност, губење на приход за
издржување врз основа на работа и сл., ризици од сиромаштија и ризици од
друг вид на социјална исклученост.
Носители на социјалната заштита се Р.Македонија и општините, во
рамките на нивните надлежности, а во согласност со Законот за социјална
заштита.
Републиката се грижи за социјалната заштита на граѓаните согласно
со начелото на социјална праведност. Републиката го воспоставува
системот на социјална заштита и го воспоставува неговото функционирање,
обезбедува услови и мерки за вршење на социјално – заштитната дејност и
развива форми на самопомош.
Владата на Република Македонија донесува Национална Програма
за развој на социјалната заштита, во која се утврдуваат целите,
приоритетите и правците на развојот на социјалната заштита. Исто така,
донесува и Годишна Програма, за остварување на социјалната заштита со
која ги утврдува подрачјата на социјалната заштита, потребите на
населението, социјалната превенција и начинот и средствата за
остварување на социјалната заштита.
Согласно Законот за социјална заштита и согласно Националната
Програма за развој на социјалната заштита, општината донесува Програма
за потребите на граѓаните од областа на социјалната заштита и донесува
општи акти од областа на социјалната заштита и
Општините организираат и обезбедуваат спроведување на
социјалната заштита во согласност со Законот за социјалната заштита,
преку донесување сопствени развојни програми за специфичните потреби
на граѓаните од областа на социјалната заштита.
Општината е надлежна за вршење на работи од областа на
социјалната заштита во смисла на финансирање, инвестиции и сопственост
на детски градинки и домови за стари, обезбедува остварување на
социјалната заштита на лицата загрозена социјална и материјална
состојба, лица со инвалидност, децата без родители и без родителска
грижа, децата со пречки во менталниот и телесниот развој, децата на
улица, децата со воспитно-социјални проблеми, децата од еднородителски
семејства, лицата изложени на социјален ризик, лицата кои
злоупотребуваат дроги, други психотропни супстанции, прекурзори и
алкохол, лицата жртви на семејно насилство, лицата жртви на трговија со
луѓе, старите лица без семејна грижа, преку вонинституционални и
институционални облици на социјална заштита, домување и подигање на
свеста на населението за потребите од обезбедување на социјалната
заштита итн.
Согласно член 221 став 2 од Законот за социјална заштита („Сл.
Весник на РМ“ бр.148-пречистен текст) Општината во согласност со
материјалните можности, може да утврди и други права во областа на
социјалната заштита, права во поголем обем од правата утврдени со
Законот за социјална заштита и поповолни услови за нивно остварување,
како и други облици на социјална заштита.
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Според Законот за социјална заштита, Општината Ресен нема
конкретни надлежности во оваа област за кои се обезбедени средства од
Буџетот на Република Македонија.
Имајќи го во предвид фактот дека социјалата е еден од трите
основни столбови на одржлив развој, Општина Ресен ќе вложи максимални
напори за поголем квалитет на живот на населението, а особено на оние
лица кои се со загрозена материјална состојба. Со цел подобрување на
социјалната состојба на овие лица ќе се воспостави редовна соработка со
Центарот за социјална работа - Ресен, Агенцијата за вработување,
невладиниот и бизнис секторот како и другите институции кои имаат
надлежности во сферата на социјалната заштита.
За таа намена, Општина Ресен, како и изминатите години, ќе
обезбеди финансиска и друга помош на лицата и семејства кои се нашле во
положба на социјален ризик со загрозена социјална ситуација а тука
спаѓаат следните категории на лица: лица со ниски прамања или приматели
на социјална помош.
Овие лица треба да достават барање за доделување на финансиска
помош заради нарушена здравствена состојба и потреба од лекување или
оперативен зафат или други ризични ситуации кои ги нарушуваат нивните
услови за живот.
Во оваа категорија ќе бидат земени во предвид и лицата кои се во
загрозена состојба поради болест, болнички третмани и хируршки зафати,
лица кои претрпеле елементарни непогоди и несреќи како и лица
неспособни за работа.
Оваа активност ќе се спроведува континуирано во текот на целата
година. За реализација на оваа активност потребни се 280.000 денари,
предвидени во Буџетот на Општина Ресен. Помошта ќе се реализира преку
доделување на парични средства и тоа во износ од 150.000 денари. А
останатите 130.000 денари ќе се реализираат преку помош во натура.
Средствата ќе се доделуваат на корисниците по претходно доставено
барање за помош од нивна страна до Општината односно до Општинската
Комисија за доделување на финансиска помош. Во прилог на барањето се
доставува целокупна документација, утврдена согласно Правилникот за
финансиска помош.
Општинската Комисија делува согласно Правилникот, донесен од
Градоначалникот на Општина Ресен и после разгледување на барањата
подготвува Извештај кој се доставува до Градоначалникот и согласно
извештајот, Градоначалникот носи решение. Правилникот за доделување
на еднократна парична помош ги дефинира критериумите кои треба да се
задоволат за користење на средствата.
Доказите за исполнување на критериумите треба да бидат
обезбедени од институции кои се надлежни и со кои се потврдува
состојбата во која се наоѓа лицето.
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Во 2015 година, Општина Ресен ќе излезе и во пресрет на потребите
на ученици и студенти кои се вклучени во образовниот процес во високото
образование, а кои потекнуваат од материјално загрозени домаќинства.
Исто така, Општина Ресен ќе излезе во пресрет на лицата со
умерени и тешки пречки во интелектуалниот и телесниот развој и лица со
други пречки во развојот кои се вклучени во образовниот процес.
Од буџетот на општината ќе се издвојат средства за патни трошоци
за оваа категорија на граѓани и тоа од место на живеење до местото на
образование и во обратен правец како и помош за други основни потреби
кои произлегуваат од процесот на образование.
Лицата кои се опфатени во образовниот процес, а имаат потреба од
финансиска помош од Буџетот на Општина Ресен, за покривање на патните
трошоци треба да достават:
-барање до општината,
-потврда од Агенција за вработување дека родителите не се
вработени,
-потврда за последно исплатена плата со наведен износ на нето
плата,
-потврда од Управа за јавни приходи дека не поседува имот,
-потврда од Центарот за социјална работа за корисници на социјална
помош,
-потврда од образовната институција дека е запишан редовен ученик/
студент, и
-документ за потврда на успехот постигнат во претходната учебна
година.
Вкупниот износ на средства наменети за помош на горенаведените
категории на лица за 2015 година изнесува 200.000 денари.
Во 2015 година, Општина Ресен ќе пристапи кон изградба на
пристапни рампи на два селектирани пристапи. Овие рампи се наменети за
лицата со инвалидност а ќе се изградат со цел нивни полесни пристап до
јавни места и институции. Вкупниот износ на оваа активност изнесува
200.000 денари.
Во рамки на своите активности, Општина Ресен ќе обезбеди пригодни
подароци за новородени деца во 2015година. Ќе бидат опфатени
новородени деца чии родители имаат постојано место на живеење во
Општина Ресен. Во соработка со Клиниките за гинекологија и акушерство во
соседните општини, како и објавата за доставување на пријави преку веб
страната на Општина Ресен и преку огласна табла во Фондот за здравство
и социјална заштита ќе биде направена евиденција за новородените деца
во опшптината и вклучување во оваа акција.
Со оваа акција , Општина Ресен своето внимание го насочува кон
најмладите и кон нивните родители со цел да им се излезе во пресрет на
младите родители за обезбедување на основните потреби после добивање
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на новороденче. Оваа активност ќе се спроведува во текот на целата
година, заклучно 31. Декември 2015 год. За реализација на оваа активност
предвидени се 50.000 денари кои ќе се обезбедат од Буџетот на Општина
Ресен за 2015 година.
Други активности од областа на социјалната заштита и заштитата на
деца кои ќе бидат спроведени врз основа на оваа програма се оние кои не
се предвидени со програмата а кои ќе произлезат како потреба во текот на
2015 година.
За овие активности е предвиден износ од 20.000 денари , предвидени
во Буџетот на општината.
Табеларен преглед на активности во 2015 година
Р.
бр
.
1

Активност

Еднократна
парична помош
и
помош
во
натура за лица
во ризик

Период на
реализација
Континуирано
2015 година

Корисници






2

Патни трошоци
за ученици и
студенти
вклучени
во
образовниот
процес

Јануари – Јуни
2015 год
Септември
–
Декември 2015
година





лица со ниски прамања;
приматели на социјална
помош;
лицата
кои
се
во
загрозена
состојба
поради болест, болнички
третмани и хируршки
зафати;
лица
кои
претрпеле
елементарни непогоди и
несреќи и
лица
неспособни
за
работа.
студенти кои се вклучени
во образовниот процес
во високото образование
а
потекнуваат
од
социјално
загрозени
семејства.
лицата со умерени и
тешки
пречки
во
интелектуалниот
и
телесниот развој и лица
со други пречки во
развојот кои се вклучени
во образовниот процес.

Планирани средства

280.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

200.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

65

21 Октомври 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.11
3

Изградба
пристапни
рампи

4

Доделување на
пригодни
подароци
за
новородени
деца
Други
активности

5

на

Септември
2015



Лица со инвалидност

200.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен/ донации

Континуирано
2015 година

Новородени
деца
чии
родители имаат постојано
место
на
живеење
во
Општина Ресен

50.000 денари од
Буџетот на Општина
Ресен

Континуирано
2015 година

Корисници
помош

20.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен
750.000 денари

на

социјална

ВКУПНО

Табеларен преглед на активности во здравствената заштита 2015 година
Ред.
Активност
Период на
Корисници
Планирани средства
бр.
реализација
1

обезбедување
на
потребните
здравствени
услуги
(итна
медицинска
помош, домашни посети
и други здравствени
услуги
поврзани
со
итната
медицинска
помош

Континуирано
во текот на
целата
година









2

Превенција
на
населението од заразни
болести

ВКУПНО :

Континуирано
во текот на
целата
година

лица
со
неповолна
социоекономска
положба,
корисници на
постојана
парична
помош,
лица сместени
во установи за
социјална
помош и
неосигурани
лица по ниту
еден основ за
2015 година.

50.000
Буџет
Ресен

денари
од
на Општина

50.000
Буџет
Ресен

денари
од
на Општина

100.000 денари

Табеларен преглед на активности во социјална заштита 2015 година
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Р.
бр
.
1

Активност

Период на
реализација

Еднократна
парична помош
и
помош
во
натура за лица
во ризик

Континуиран
о
2015
година

Корисници






2



Планирани средства

лица со ниски прамања;
приматели на социјална
помош;
лицата кои се во загрозена
состојба поради болест,
болнички
третмани
и
хируршки зафати;
лица
кои
претрпеле
елементарни непогоди и
несреќи и
лица
неспособни
за
работа.
студенти кои се вклучени
во образовниот процес во
високото образование а
потекнуваат од социјално
загрозени семејства.
лицата со умерени и тешки
пречки во интелектуалниот
и телесниот развој и лица
со други пречки во развојот
кои
се
вклучени
во
образовниот процес.

280.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

Лица со инвалидност

200.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен/ донации

Патни трошоци
за ученици и
студенти
вклучени
во
образовниот
процес

Јануари
–
Јуни 2015год
Септември –
Декември
2015 година

3

Изградба
пристапни
рампи

Септември
2015



4

Доделување на
пригодни
подароци
за
новородени
деца
Други
активности

Континуиран
о
2015
година

Новородени
деца
чии
родители
имаат
постојано
место на живеење во Општина
Ресен

50.000 денари од
Буџетот на Општина
Ресен

Континуиран
о
2015
година

Корисници на социјална помош

20.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен
750.000 денари

5

на

ВКУПНО



200.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за
2015 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07- 3021/30
17.10.2014год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р.
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29.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата за спроведување на активности на
спортски друштва и одржување на спортската инфраструктура
во Општина Ресен за 2015
Се прогласува Програмата за спроведување на активности на спортски
друштва и одржување на спортската инфраструктура во Општина Ресен за
2015, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
17.10.2014 година.

Бр.08-3114/29
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на
РМ број 5/02) и член 23 став 1 од Статутот на Општина Ресен( "Сл.гласник
на Општина Ресен" бр.7/10,13/2013 ),Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 17.10.2014 год. ја донесе следната :

П Р О Г Р А М А
За спроведување на активности на спортските друштва и одржување на
спортската инфраструктура во општина Ресен за 2015 година
Согласно Законот за спорт ( Сл. Весник на РМ бр.29/02,66/04 и 81/08)
и Статутот на општината Ресен , Општината Ресен и во текот на 2015
година ќе продолжи со поддршка на спортските активности во градот и
општината, се разбира во рамките на својот Буџет.
Посебна поддршка и во 2015 година ќе му се даде на развојот на
масовниот спорт и на субјектите кои собираат повсќе млади спортисти сe со
цел да се развие нивниот спортскиот дух и здравјето.Факт e дека со спорт и
спортски активности голем дел од младите ке бидат оттргнати од
современите зла - дрогата, алкохолот,пушењето.
Во текот на идната година ќе бидат поддржани повеќе спортски
активности во Општината меѓу кои ќе ги наведеме:
-поддржување и поттикнување на работата на спортските клубови со
пионери и спортските школи во кои се развиваат младите спортисти
од 5 до 14 години,
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-поддржување на спортските манифестации во училиштата по разни
основи и помагање на новоформираните школски спортски сојузи ,
-поддржување на сите видови спортски натпревари во општината,
-поддржување
на
традиционалните
спортски
натпревари
и
маиифестации во нашата општина од локален, национален и меѓународен
карактер во областа на спортовите кои се практикуваат во нашата општина
-фудбал, ракомет, карате,џудо и сл,
- поддржување на спортските натпревари организирани по повод
одбележување на повеќе републички и општински празници,
-поддржување на спортско-рекреативните активности организирани
од страна на граѓаните.
-поддржување на манифестации и форми на натпревари на лица со
посебни потреби,
-поддржување на Општинскиот Фудбалски Сојуз , со поддршка на
активностите кои ги спроведува Сојузот за потребите на спортските
фудбалски
клубови преку обезбедување па просторни, технички ,
материјални и кадровски услови за нивно редовно и непречено
функционирање.
Освен тоа Општината Ресен ќе го поддржи и организирањето и
одржувањето на повеќе спортски меѓународни турнири.
За реализација на активностите во областа на спортот во Буџетот на
општината Ресен за 2015, за следната
година ќе бидaт предвидени
одредени средства. Се разбира дека спортските субјекти во општината дсл
од своите активности ќе ги финансираат и на други начини, односно со
средства од Републиката,членарини , спонзорства и донации.
Општински фудбалски сојуз Ресен
Познато е дека Ресен има богата фудбалска традиција. Досега во
Општината Ресен егзистирале 36 клубови, кои се натпреварувале во сите
степени на натпревари. Поорганизиран пристап кон натпреварувањето
започна во 1977 година кога беше формиран Општинскиот фудбалски сојуз
со 14 клубови. Бројот на клубовите секоја натпреварувачка сезона е
варијабилен.
Општинскиот фудбалски сојуз од Ресен e член на ФФМ и работи
според правилата и организационата структура на Федерацијата.
ОФС Ресен , како и другите сојузи во Македонија има Собрание,
составен од представници на сите клубови , делегати, контролори, судии,
спортски работници, тренери и други. Освен тоа ОФС во својата
организациона структура има и Управен одбор, претседател и
потпретседател, повеќе комисии и свои членови делегирани во органите на
Фудбалската федерација и третите лиги. Основна задача на ОФС е да го
омасовува фудбалот во општината, да го организира и спроведува
натпреварувањето во општинската лига, преку свои представници во
органите и телата на ФФМ да пренесува и застапува иницијативи, ставови и
предлози покренати од страна на ОФС и клубовите, преку
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семинари,предавања и работилници да ги едуцира судиите, делегатите и
другите спортски работници и да им овозможи нивно запознавање со
основните и напредни знаења во фудбалот и преку полагање на стручни
испити да ги регрутира и оспособува како нови делегати и судии.
Во ОФЛ оваа сезона се натпреваруваа 8 фудбалски клубови : ФК
Сливнички бранови-Сливница, ФК Асамати-Асамати, ФК Лирија- Грнчари,
Ф.К. Ресен- Ресен, ФК Јилдиримспор-Ресен и ФК Подмочани Ф.К. Стење Стење и ФК Илинден од Болно .
Натпреварите во ОФЛ се играат според правилата на ФФМ, лига
систем, есен-пролет. Оваа година се воведе нов комјутерски систем на
регистрација на фудбалери и на сите фудбалски екипи.Моментално има
500 регистрирани играчи и 10 фудбалски клубови, односно еден во Третата
МФЛ и еден во втората МФЛ.
Од ОФС Ресен има две екипи кои се натпреваруваат едната во
Третата МФЛ –Југозапад и другата во Втората МФЛ.
Покрај организирањето на фудбалските натпревари ОФС големо
внимание му обрнува и на омасовувањето на овој спорт преку
регистрирање и поддржување на нови фудбалски клубови, излегување во
пресрет на барањата на клубовите, стручните спортски работници ,како и
на вклучувањето на младите во оваа спортска дисциплина.
Последниве години Лигата се финансира со котизација од екипите
членки на ОФС кои тешко доаѓаат до средства . Затоа е потребно барем
полoвина од предвидените трошоци да се финансираат од други извори,
односно Буџетот на Општината.
Во 2014 година , по втор пат се одржа меморијален фудбалски турнир ,,
Благој Котларовски – Баги,, во рамките на ,,Преспанскиот јаболкобер,, кој
се надеваме дека ке стане традиционален и за таа активност во 2015 ке ни
бидат потребни 60,000,оо денари .
Како наредни програмски активности ОФС во текот на идната година,
посебно ќе се ангажира, заедно со останатите фактори, да се створат
услови за вклучување во натпреварите на сите клубови кои не се
натпреваруваат во лигата поради добро познатите причини, со цел да се
зголеми опфатот на млади во овој спорт и да се добие на квалитет во
играта.
За оваа активност како ја предвидуваме во почетокот на идната
година, односно натпреварувачка сезона , ќе бидат потребни 100.000,оо
денари, од кои
60,000,оо денари ќе биде сопствено учество на клубовите , а
остатокот 40,000,оо денари од други извори- Буџет на општина Ресен,
донации или спонзорства.
ФК ,,Преспа,, Ресeн
ФК Преспа е најголемиот бренд на градот и општина Ресен и е еден
од најстарите клубови во Републиката и пошироко, во 2014 година
прослави 95 години постоење под истото име под кое е формиран во
далечната 1919 година и како таков се натпреварувал во скоро сите нивоа.
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Од овој фудбалски клуб произлегоа голем број фудбалски имиња и врвни
стручни работници познати и признати во овој спорт.
Покрај својата основна активност, ФК Преспа и ќе направи напори за
одржување на фудбалска школа со цел обучувањето на поголем број на
млади спортисти од градот и селските населби. ФК Преспа во текот на
2015 година ке биде организатор и на турнир во фудбал за учениците од
основното образование.
Ф.К. Преспа оваа година ги зголеми своите амбиции и се надева на
влез во втората македонска лига.
ФК Преспа во својата програма за работа има предвидено и
активности за одржување на градскиот стадион и помошните простории.
Идната година се планира да се даде во употреба новиот градски стадион
во кој што условите за одржување на фудбалски натпревари ќе бидат
значително подобри, не само за фудбалерите на ФК Преспа, туку и за сите
екипи од општината . ФК Преспа во текот на 2015 година ќе земе учество
на турнири во Македонија и надвор од државата и свој активен придонес
ке даде во подигнување на стручноста на спортските работници преку
учество на семинари, работилници и слично.
За реализација па програмските активности ФК Преспа предвидени
се потребни средства од 800,000,оо денари од општината побарува
средства како помош во износ од 280,000,оо ден.

ФК ,,Младост ,, Царев Двор
ФК Младост Царев Двор во 2014 преку бараж натпреварите се
избори за пласман во Втората и со тоа стана единствениот клуб од нашата
општина кој моментално е член на втората МФЛ.
Во текот на идната 2015 година желбите на овој млад фудбалски колектив е
борба за влез во Првата МФЛ и развој на младинските категории кои веке
се натпреваруваат во категории во Втората МФЛ.
Оваа школа ќе биде и расадник за формирање на нови кадри кои ке
бидат основа на работењето на клубот.
Во оваа школа планирано е да се зачленат околу 20 - тина млади,
пред се , жители на селото и околината. и со нив ке работаат искусни
тренери кои ке придонесат од младите да изникнат добри спортисти.
ФК Младост идната година по покана на организаторите планира да
учествува на повеќе општински и регионални турнири.
Проектиран буџет за 2015 година изнесува 6,000,000,оо денари
За организирање и функционирање на младинската фудбалска
школа , ќе бидат потребни 380,000,оо ден од Буџетот на општината.

Ракометен Клуб ,,Преспа,, Ресен
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Ракометниот клуб Преспа Ресен се натпреварува во Супер лигата на
Македонија и овој клуб досега има постигнато завидни резултати. Во
натпреварувачката сезона 2005/2006 РК Преспа го освои првото место во
Првата ракометна лига. Следната сезона го освои четвртото место во
Супер лигата, со што се квалификува во Челенџ купот на ЕХФ и се пласира
во Третото коло, со што на достоен начин го презентираше македонскиот
спорт. Во овој ракометен колектив завидно место зазема младинската
екипа , која три сезони со ред го освојуваше високото трето место во
Младинската супер лига. Благодарение на тоа младите ракометари,
ученици во ОСУ Цар Самоил, односно нивната ракометна екипа се
повекекратни прваци во Македонија. Од овој ракометен клуб се излезени
повеке добри ракометари кои играат во повеке екипи, како во Македонија,
така и во Белгија и Романија.
Минатата натпреварувачка сезона 2014/15 овој клуб се
натпреваруваше во Супер ракометната лига на Македонија каде мораше
да се преструктуира на едно повисоко ниво на правен субјект од
регистрирано ,, Здружение на грагани,, мораше да се регистрира како ,,
Акционерско Друштво,, за која регистрација мораше да се обезбедат
дополнителни средства, покрај тие потешкотии клубот обезбеди опстанок
во Супер машката ракометна лига и достојно ја претстави нашата општина
која претставува синоним за развој на млади ракометари. Ракометниот клуб
Преспа исто така учествува и на меѓународните ракометни турнири со што
достојно ја представува нашата општина.
Клубот, освен со своите членови, активно работи
и со
младинци,пионери и кадети со што се популаризира овој спорт кај младите
од нашата Општина. Во овие екипи тренираат околу околу 70-тина деца и
младинци.
Во склоп на РК Преспа работи и
кадетска
екипа која се
натпреварува во Кадетската лига ,која во јуни 2013 година учествуваше на
завршниот Final four во Скопје кој го организираше екипата на РК
Металург
и го освои четвртото место во Македонија во кадетска
конкуренција Во оваа школа членуваат деца на возраст од 14 до 16 години.
Во текот на минатата година РК Преспа обезбеди соодветни
средства од страна на повеќе спонзори.
РК Преспа идната година планира и организарање на ракометен камп во
Охрид или во Струга при што ке бидат опфатени деца во категориите
пионери, кадети и младинци. На овој ракометен камп предвидено е свои
предавања да одржат видни спортски ракометни работници, меѓу кои и
селекторот на Ракометната репрезентација на Македонија.
РК Преспа во текот на 2015 година предвидува и организација и
учество на ракометен турнир во младинска конкуренција со учество на
повеќе клубови од
Републиката.Предвидено е и учество на Меѓународниот турнир во Струга
кој
се одржува крајот на
август секоја година.Вкупната сума за
реализација на предвидените програмските активности на РК Преспа
изнесува 1.500,000,оо денари, од кои што 300,000,оо денари се бараат за
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подршка и развој на младинските школи и трошоци за патување на младите
ракометари од Буџетот на општината Ресен , додека останатите ќе бидат
обезбедени од членарини, спонзорства и донации.
Ракометен клуб ,,Младост,, Ресен
РК Младост од Ресен е млад спортски клуб формиран како
здружение на граѓани во кој членуваат млади на возраст од 7 до 18 години .
РК Младост со своето работење ја афирмира општината Ресен со учество
на домашни и меѓународни натпревари и манифестации. Овој клуб бил
државен првак во пионерска категорија од 2004 до 2007 година, а во 2008
година го освои третото место. Во младинска конкуренција во 2008 година
го освои второто место во Македонија, а претходно две години, 2006 и 2007,
го освојуваше третото место во истата конкуренција. Во кадетска возраст
исто така има забележителни резултати со освојување на втори и трети
места. Во овој спортски колектив кој следната година ќе одбележи 11
години од своето формирање, досега ракометната игра ја учеле околу 300
млади од Преспа, од кои голем дел играат во суперлигашки екипи, а дел од
нив во репрезентативните селекции.
Покрај тоа екипата на РК Младост во месец мај учествуваше на
Меѓународниот турнир во Долово,Србија, со две генерации каде што во
силна конкуренција со екипи со европски имиџ во генерации 1997 и 1998 ги
освои вторите места. Покрај тоа, РК Младост со помош на Општината
успешно го организираше и традиционалниот меѓународен ракометен
турнир ,,Зоран Стојановски,, во рамките на Јаболкобер 2014 кои покрај
екипи од Македонија, учествуваа и екипи од Србија и Бугарија,кој се одржа
во спортска сала Ресен.
Одливот на играчи ги принудува луѓето што работаат со младите
повторно да создаваат екипа од играчи кои младинските категории ќе
играат значајна улога во Македонија. За таа цел и годинава покрај
натпреварувњето во редовните ракометни лиги, а со цел стекнување на
искуство, ракометарите на Младост ќе учествуваат на повеќе мегународни
турнири .
Програмата на РК Младост за 2015 предвидува
учество на
државните првенства за пионери, кадети и младинци.
Други активности кои Р.К. Младост ги планираат во следната година
се:организирање и учество на сега традиционален летен ракометен камп во
Детско одморалиште во Претор, учество на мегународен ракометен турнир
Кемпа 2014 и Р.К. Младост ке биде организатор и домакин на купот
Младост Ресен 2014, ке го организира мегународниот турнир за Преспански
јаболкобер и редовно ја одржува ВЕБ страницата на клубот.
За реализација на сите овие активности се потребни средства во
износ од 400.000,00 денари, од кои 280,000,оо ден ќе ги обезбеди клубот
преку донации и спонзорства , додека останатите 120,000,оо денари ќе се
бараат од општината
Како носител на организација на меморијалниот турнир ,, Зоран Стојановски
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,, кој ке се организира за време на ,, Преспански Јаболкобер 2015,,
потребни се средства за сместување на гостите и доделување на награди
за учесниците на турнирот во износ од околу 60,000,оо денари
Ж.Р.К. Преспа Ресен
Во 2013 година се формира Ж.Р.К. Преспа кој ке работи како
ракометна школа кој во 2014 формира Ракометен клуб со надеж ако
овозможат финансиските услови дека во сезоната 2014/15 година ке се
натпреварува во првата ракометна женска лига и планира да земе учество
во рамките на своите финансиски можности на неколку турнири кои се
одржуваат на територијата на Република Македонија за таа цел има
потреба од дополнителни финансиски средства за 2015 од околу 80,000,оо
денари .
Џудо Клуб ,, Преспа ,,
Џудо Клубот ,, Преспа ,, минатата година имаше неколку успешни настапи
на меѓународни и национални турнири каде имаше и освоено многу
признанија и награди со кои ја промовираше Општината Ресен на државно
ниво и на мегународен план, во наредната 2015 година има потреба од
дополнителни финансиски средства за учество на турнири во рамките на
Џудо Федерација на М акедонија од 35,000,оо денари.

Фудбалска Школа ,, Тотал Фудбал,,

Фудбалската школа Тотал Фудбал од Ресен која веке постои 3 години и има
од 90 – 100 членови кои се на возраст од 7-14 години и се занимаваат со
професионално тренирање на фудбал,воедно се социјализираат, живеат
здрав живот,правилно се развиваат се дружат и преку фудбалот стануваат
подобри личности.
Тука се поставуваат темелите на фудбалските клубови на Ресен и Преспа
кои се натпреваруваат во македонските фудбалски лиги.Фудбалските
членови се натпреваруваат во Детската лига на ФФМ со генерации кои се
родени 1999,2000,2001,2002,2003,2004 и 2005
Средствата ни се потребни :
- Котизација за учество во лигата на ФФМ
-Патувања и учество на меѓународни турнири

74

21 Октомври 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.11
-Фудбалска опрема за членовите маички дресови копачки и фудбалски
топки
-Организирање мегународен турнир петлиња родени од генерација 20002005
Се грижиме за социјално загрозени групи во нашата општина кои се
ослободени од плакање членарина а сепак се трудиме да му посветиме
внимание исто како и подобро ситуираните деца.
За оваа организација ни се потребни средства околу 300,000,оо денари а
помошта од општина што ја очекуваме е дел од овој износ од 100,000,оо
денари.
Мегуопштински традиционален Турнир - мал фудбал 2015

Овој турнир се одржува веке 15 тина години од кои последните 5 години со
подршка на општина Ресен во истиот термин од 05.07 до 15.07 во
тековната година.
Ова е еден од најпосетените спортски настани во рамките на општина
Ресен каде е посетеноста е околу 10,000 гледачи во деновите на
одржување на настанот.
Предходната година овој турнир беше помогнат од општина Ресен со
60,000,оо денари кои беа искористени за зголемување на фондот на
награди на турнирот.
И во 2015 година
се очекува уште помасовна посета и подобра
организација на овој мегуопштински турнир кој стана веке бренд на нашата
општина .
За оваа година треба средства за зголемување на фондот на награди и
учество на поеминентни екипи од Р. Македонија од 90,000,оо денари како
покровителство од градоначалник на општина Ресен.

Кошаркарски Турнир ,,Стрит баскет 2014,,
Во рамките на спортските активности на општина Ресен и во нејзина
организација во 2013 започна одигрување на турнир во кошарка ,, Срит
баскет 2013,,.
Во 2014 година по втор пат се одигра турнирот во кошарка ,,Стрит баскет
2014,, за кој турнир се покажа голема заинтересираност од локалното
население и посетеноста беше на завидно ниво, оваа година учество зедоа
и играчи од соседните општини Охрид и Струга.
После добрата организација и одличната посетеност на овој турнир
општината се обврза дека оваа манифестација ке продолжи да ја
организира и во наредните години, за одржување на овој турнир во 2015
година ке бидат потребни 15,000,оо денари кои ке бидат искористени за
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доделување на награди и активности околу организација на турнирот.
Стадион ,, Христо Татарчев,,
Во 2013 година се превзедоа активности околу санирање и реновирање на
спортската сала во Ресен и цел тој проект се заврши во 2 месеци, а во
2014 се превзедоа активности за поправка на тревникот на фудбалскиот
стадион каде се извади постоечката трева на стадионот
,, Христо
Татарчев,, и се постави нова земја , песок и се посади нова трева која во
изминатиов период веке се гледа резултатот од овие интервенции , но за
целосна санација на оваа подлога во 2015 се предвидени нови интервенции
на тревникот а посебно околу средување на соблекувалните кои што треба
да се поправат и да се адаптираат за одигрување на натпревари во
повисоките лиги кои се дел од Македонската Фудбалска Федерација за
оваа интервенција ни се потребни околу 1,000,000,оо денари.
Поради безбедноста на движењето кон овој објект во наредната година
треба да се предвиди обиколен пат за пристапување на пешаците до
стадионот за кое решение ке биде потребно пат кој ке поминува по долната
страна на стадионот.

Ред. Името на здружението/клубот
број

Средства
по
програма
на
субјектите
Општински фудбалски сојуз 160,000,оо ден
Ресен
и
турнир
Благој
Котларовски- Баги
800,000,оо ден
ФК ,,Преспа,, Ресeн

Средства
од
буџет
на
општина
100,000,оо ден

3

ФК ,,Младост ,, Царев Двор

6,000,000,оо ден

380,000,оо ден

4

Ракометен
Ресен

,,Преспа,, 1,500,000,оо ден

300,000,оо ден

5

Ракометен клуб ,,Младост,, 400,000,оо ден
Ресен
Ж.Р.К. Преспа Ресен
200,000,оо ден

1.
2.

6

Клуб

280,000,оо ден

180,000,оо ден
80,000,оо ден
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7

Џудо Клуб ,, Преспа ,,

90,000,оо ден

35,000,оо ден

8

9

10
11

12

Фудбалска Школа ,, Тотал 300,000,oo ден
фудбал,,

100,000,оо ден

Мегуопштински
200,000,оо ден
традиционален Турнир-мал
фудбал 2015
Стадион ,, Христо Татарчев,, 1,000,000,оо ден

90,000,оо ден

Набавка
на
спортски
реквизити и мали поправки и 200,000,оо ден
одржување
на
спортски
објект на територија на
општина Ресен
Кошаркарски Турнир ,,Стрит 15,000,оо ден
баскет 2015,,
ВКУПНО:
10,805,000 ден

1,000,000,оо ден

200,000,оо ден

15,000,оо ден
2,760,000, ден

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за
2015 година.

Согласно законот за спорт ( службен весник на РМ бр. 29/02 и 6604)
општината Ресен во текот на 2015 година ке ги подржи следните спортски
активности :
- ке организира спортски приредби и манифестации
- ке ги подржува спортските натпревари на општинско ниво во сите спортски
активности и категории
- ке ги подржува традиционалните спортски натпревари и манифестации од
национален и мегународен карактер
- ке го подржува училишниот спорт
- ке ги подржува спортските активности на лица со посебни потреби
- ке ги подржува масовните спортско рекреативни активности на граганите
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- ке ги подржува општинските сојузи
- во целост во програмата ЛА спорт и рекреација ( капитални трошоци) ке го
финансира довршувањето на градскиот стадион и по потреба и другите
спортски објекти

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3021/31
17.10.2014год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р.

30.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ-Детска
градинка,,11-ти Септември,,-Ресен за учебната 2014/2015 година

Се прогласува Годишната програма за работа на ЈОУДГ-Детска
градинка,,11-ти Септември,,-Ресен за учебната 2014/2015 година, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.10.2014
година.

Бр.08-3114/30
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски 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 17.10.2014 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на ЈОУДГ-Детска градинка,,11-ти Септември,,-Ресен за
учебната 2014/2015 година, го донесе следниот,

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ-Детска
градинка,,11-ти Септември,,-Ресен за учебната 2014/2015 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3021/32
17.10.2014год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р.

31.
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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за отстапување на трајно користење на
комплетен систем за осветлување-клучка„Макази“

Се прогласува Одлуката за отстапување на трајно користење на
комплетен систем за осветлување-клучка„Макази“, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.10.2014 година.
Бр.08-3114/31
21.10.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа член 36 ст. 1 т.10 од Законот за локална самоуправа (
"Сл.весник на Р.М." бр. 5/02), член 23 став 1 точка 36 од Статутот на
Општина Ресен( "Сл.гласник на Општина Ресен" бр.7/10,13/2013 ),Советот
на Општина Ресен на седницата одржана на 17.10.2014 год. ја донесе
следната :

ОДЛУКА
За отстапување на трајно користење на комплетен
систем за осветлување – клучка „Макази“
Член 1
Со оваа Одлука Општина Ресен која е сопственик му отстапува во
трајно користење на Јавното претпријатие за Државни патишта
- комплетен систем за осветлување
- комплетна подземна инсталација
- разводен ормар со комплетна инсталација (електрично броило,
осигурувачи ,електрична склопка
- 31 (триесетиедна канделабра)
кои се вградени во сообраќајната крстосница - клучката на „ Макази“ на
магистралниот пат Битола- Ресен и се наоѓаат надвор од населено место.
Член 2
Трошоците за одржување на системот за осветлување
погоренаведен и надоместокот за потрошена електрична енергија ќе ги
сноси Јавното претпријатие за Државни патишта.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен да го склучи
договорот за отстапување на трајно користење со Јавното претпријатие за
Државни патишта, со кој ке се регулираат меѓусебните права и обврски.
Член 4
Оваa одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во “Службен гласник на Општина“ Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-3021/33
17.10.2014 год.
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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