Службен гласник на
Општина Ресен
-излегува по потреба

Петок 29.08.2014 година

Br. 9 god. 49
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551-483
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1.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за одредување на вредноста на градежно
неизградено земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и за
одредување на вредноста на земјоделското земјиште
по катастарски општини

Се прогласува Одлуката за одредување на вредноста на градежно
неизградено земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и за
одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски
општини, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 27.08.2014 година.

Бр.08-2574/1
29.08.2014 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 47 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен" бр.
7/2010 и 13/2013 )
и член 12 и 13 од Методологијата за процена на
пазарната вредност на недвижен имот („Службен весник на РМ" бр.
54/2012, 17/2013 и 21/2013), Советот на Општина Ресен на седница
одржана на ден 27.08.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за
градот Ресен и селата во Општина Ресен и за одредување на
вредноста на земјоделското земјиште по катастарски општини
Член 1
Со оваа одлука се одредува вредноста на градежно- неизградено
земјиште за градот Ресен и селата во општина Ресен и вредноста на
земјоделско земјиште по катастарски општини.
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Член 2
Пресметката на вредноста на градежното неизградено земјиште во
градот Ресен во зависност од зоната ќе се изготвува согласно член 1 од
Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот
(„Службен весник на РМ" бр. 54/2012, 17/2013 и 21/2013), по цена утврдена
од Советот на Општина Ресен.
Член З
Цената за метар квадратен градежно неизградено земјиште во Ресен
према зонирањето ќе се движи:
Во Ресен
Зона 1.
-Подзона
-Подзона
Зона 2.
Зона 3.

1.1.
1.2.

3.100,00 ден/м2
2.150,00 ден/м2
1.250,00 ден/м2
310,00 ден/м2

Вилски населби, туристички локалитети и сите приобални делови
надвор од населени места:
Асамати, Претор, Крани, Д. Дупени, Отешево, Царина, Стење и Коњско цена 1.845,00 ден/м2.
Во селата и тоа:
- 1. група : Брајчино, Д. Дупени, Јанковец, Стење и Коњско- цена 930,00
ден/м2.
- 2. група: Царев Двор, Дрмени, Езерени, Долна Бела Црква, Горна Бела
Црква, Козјак, Подмочани, Грнчари, с.Асамати, с.Претор, Штрбово,
Сливнца, Наколец, с.Крани, Арвати, Љубојно, Покрвеник, Волкодери,
Шурленци, Сопотско и Перово - цена 615,00 ден/м2.
- 3. група: Болно, Евла, Г. Дупени, Стипона, Лавци, Прељубје, Лескоец,
Курбиново, Рајца, Избиште, Златари, Кривени, Лева Река и Крушје - цена
310,00 ден/м2.
Член 4
Вредноста на земјоделското земјиште за катастарски општини на Ресен
и селата изразени во денари, по м2, ќе изнесува по таблицата за проценка
на земјоделско земјиште што е составен дел на оваа одлука .
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Член 5
Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за
одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот
Ресен и селата во општина Ресен и за одредување на вредноста на
земјоделското земјиште по катастарски општини Бр.07-594/19 од 28.02.2013
година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен“ .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2487/3
27.08.2014година.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р.

2.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот по Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општина Ресен (Образложение)
за II квартал Јануари-Јуни 2014 година
Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен (Образложение) за II квартал Јануари-Јуни 2014
година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
27.08.2014 година.

Бр.08-2574/2
29.08.2014 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 и 13/2013 ) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 27.08.2014 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен
(Образложение) за II квартал Јануари-Јуни 2014 година го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Ресен за II квартал Јануари-Јуни 2014 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2487/4
27.08.2014година
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р.

3.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за отпочнување на
постапка за пристапување кон изработка и донесување на
Детален урбанистички план за дел од УЕ-3,Зона 1,
дел од блок 1, (текстилна фабрика Преспатекс),
измена и дополна , Општина Ресен
Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон изработка и донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ-3,
Зона 1, дел од блок 1, (текстилна фабрика Преспатекс), измена и дополна,
Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 27.08.2014 година.
Бр.08-2574/3
29.08.2014 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 27.08.2014 година, донесе

ОДЛУКА
За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ 3, Зона 1,
дел од блок 1,( текстилна фабрика Преспатекс ),
измена и дополна, Општина Ресен
Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и донесување на
Детален урбанистички план за дел од УЕ 3, Зона 1, дел од
блок 1,
( текстилна фабрика Преспатекс ), измена и дополна, Општина Ресен.

Границите на планскиот опфат се:
Од Север кон Југоисток по осовина на новопланирана ул. 3, граница на
г.п. 1.25,
осовина на новопланирана ул. 6, граница на г.п. 1.25, 1.24, 1.21,
осовина на
новопланирана ул. 3 до спој со почетна точка.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 1,12 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.07-2487/5
27.08.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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4.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

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 27.08.2014 година.

Бр.08-2574/4
29.08.2014 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 27.08.2014 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 и Програмата за
дополнување на Програмата Ф10 – урбанистичко планирање под бр. 071872/2 од 30.06.2014 година, во
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Глава I – Планови кои се во фаза на изработка и ќе се финансирани од
физички и правни лица
После точката 9 се додаваат две нови точки 10 и 11, кои гласат:
10. Детален урбанистички план за дел од УЕ 3, Зона 1, дел од
блок 1,
( текстилна фабрика Преспатекс ), измена и дополна, Општина
Ресен
Границите на планскиот опфат се:
Од Север кон Југоисток по осовина на новопланирана ул. 3, граница на
г.п. 1.25,
осовина на новопланирана ул. 6, граница на г.п. 1.25, 1.24, 1.21,
осовина на
новопланирана ул. 3 до спој со почетна точка.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 1,12 ха.
Плански период 2014 – 2019 година.
11. Урбанистички план вон населено место за туристичка населба
Претор,
Блок 1, измена и дополна, Општина Ресен
Граница на планскиот опфат се :
Од Север кон Југоисток по осовина на планирана сообраќајница, кружен
тек, кон
Југ по осовина на постоечка сообраќајница, кон Запад граница на
к.п. 526/1,
к.п. 516, ја пресекува к.п. 515, к.п. 516, к.п. 519, кон Север по планирана
пешачка
Патека до спој со почетна точка.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 1,42 ха.
Плански период 2014 – 2019 година.
Совет на Општина Ресен
Бр.07-2487/6
27.08.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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5.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место за
туристичката населба Претор, Блок 1 , измена и дополна, Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место за
туристичката населба Претор, Блок 1 , измена и дополна, Општина Ресен ,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
27.08.2014 година.

Бр.08-2574/5
29.08.2014 год.
Ресен

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

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 27.08.2014 година, донесе
ОДЛУКА
За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Урбанистички план вон населено место за туристичка
населба Претор,Блок 1, измена и дополна, Општина Ресен

Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и донесување на
Урбанистички план вон населено место за туристичка населба Претор, Блок
1, измена и дополна, Општина Ресен
Границите на планскиот опфат се:
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Од Север кон Југоисток по осовина на планирана сообраќајница, кружен
тек, кон
Југ по осовина на постоечка сообраќајница, кон Запад граница на
к.п. 526/1,
к.п. 516, ја пресекува к.п. 515, к.п. 516, к.п. 519, кон Север по планирана
пешачка
Патека до спој со почетна точка.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 1,42 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.07-2487/7
27.08.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

6.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за определување на име на спортска сала
која се наоѓа во градот Ресен , Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за определување на име на спортска сала која
се наоѓа во градот Ресен , Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 27.08.2014 година.
Бр.08-2574/6
29.08.2014 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. 05/02 ) и член 23 став 1 точка 29
од Статутот на Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, бр.
07/10 и 13/13 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.08.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на име на спортска сала која
се наоѓа во градот Ресен, Општина Ресен
Член 1
За име на спортска сала која се наоѓа на ул. ,, Иво Лола Рибар ,, бр. 1 А,
во градот Ресен, Општина Ресен се определува:
Спортска сала ,, Зоран Стојановски ,,
Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.07-2487/8
27.08.2014 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

7.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за организирање и реализирање на
манифестацијата на ,,Преспански јаболкобер 2014,,
Се прогласува Одлуката за организирање и реализирање на
манифестацијата на ,,Преспански јаболкобер 2014,, , што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.08.2014 година.
Бр.08-2574/7
29.08.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина
Ресен(„Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 и 13/2013), Советот
на Општина Ресен на седницата одржана на ден 27.08.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за организирање и реализирање на манифестацијата на
``Преспански јаболкобер 2014``
Член 1
Со оваа Одлука се определува дека Општина Ресен е носител на
организација и реализација на манифестацијата ``Преспански јаболкобер
2014``.
Член 2
Градоначалникот на општината формира Одбор за организирање и
реализирање на манифестацијата и со посебно решение ги назначува
членовите на истиот.
Член 3
Градоначалникот на општината преседава со Одборот за организирање
и реализирање на манифестацијата или назначува друго одговорно лице.
Член 4
Се доделуваат награди и признанија.
Член 5
Наградите, односно признанијата се доделува за особени достигнување
вообласта на развојот на овоштарството и за соработката со општината за
економски развој, на предлог на Комисија составена од три члена,
формирана од Градоначалникот, во постапка, по критериуми определени од
самата комисија.
Наградите на наградените ги доделува Градоначалникот на општината на
денот на одржување на ``Преспанскиот Јаболкобер 2014``
Член 6
Средствата за организација и реализација на Преспански јаболкобер се
обезбедени од Буџетот на Општина Ресен, од спонзори и донатори.
По завршување на манифестацијата организациониот одбор ќе доставуви
описен и финансиски извештај за манифестацијата„ Преспански Јаболкобер
2014“ до Советот на Општина Ресен.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
Службен гласник на Општина Ресен.
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СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2487/9
27.08.2014година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

8.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за продолжување на работното време на
угостителските објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на
одржувањето на манифестацијата ,,Преспански јаболкобер 2014,,

Се прогласува Одлуката за продолжување на работното време на
угостителските објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на
одржувањето на манифестацијата ,,Преспански јаболкобер 2014,, , што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.08.2014
година.
Бр.08-2574/8
29.08.2014 год.
Ресен

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

Врз основа на член 23 ст.3 а во вв ст. 1 од Законот за угостителска
дејност("Сл.весникнаРМ".бр.64/2004,89/2008,115/2010,53/2011,141/2012,164
/2013187/2013) член 22 став 1 точка1 и член 36 од Законот за локална
самоуправа ( "Сл.весник на Р.М." бр. 5/02) и член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен( "Сл.гласник на Општина Ресен"
бр.7/10,13/2013 ) ,Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
27.08.2014 год. ја донесе следната :

ОДЛУКА
за продолжување на работното време
на угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен
за време на одржување на манифестацијата
„ Преспански јаболкобер “ 2014година
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Член 1
Со оваа Одлука се продолжува работното време во угостителските
објекти на подрачјето на Општина Ресен за еден час за време на
одржување на манифестацијата „ Преспански јаболкобер 2014 “, во
деновите: 25, 26, 27 септември 2014 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во “Службен гласник на Општина“ Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2487/10
27.08.2014 год.
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

9.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за користење простор пред деловна
просторија за вршење на трговска дејност

Се прогласува Одлуката користење простор пред деловна просторија за
вршење на трговска дејност, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 27.08.2014 година.

Бр.08-2574/9
29.08.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 ста 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 8 став 2 од Законот за трговија
(„Службен весник на РМ“ бр 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09,
105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11 и 164/13), член 23,став 1 точка 43 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10
и 13/13), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 27.08.
2014 година, донесе
ОДЛУКА
за користење простор пред деловна
просторија за вршење на трговска дејност

Член 1
Со оваа Одлука се уредува начинот на поставување и користење на
опрема на изградени инфраструктурни објекти на подрачјето на градот
Ресен, за вршење на трговска дејност од страна на физички и правни лица,
постапката за добивање одобрение, содржината на барањето и
одобрението и инспекцискиот надзор.
Член 2
Користење на простор пред деловна просторија за вршење на
трговска дејност е дозволено само ако е во согласност со одредбите на
оваа Одлука.
Член 3
Под изградени инфраструктурни објекти се подразбираат: плоштад,
тротоари, пешачки улици и пешачки површини (во понатамошниот текст
јавни пешачки овршини).
Член 4
Припоставување на опремата и предметите на јавните пешачки
површини, мора да се обезбедат услови за непречено и безбедно одвивање
на пешачкото движење.
Член 5
Опремата што се користи за вршење на трговија пред деловна
просторија на јавни пешачки површини не смее да биде прицврстена на
подлогата за да не се оштетува и заради нивно лесно и брзо отстранување.
Член 6
При користење на простор пред деловна површина за вршење на
трговска дејност не смеат да се поставуваат архитектонски бариери кои мо
жат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го отежнат и
оневозможат движењето на хендикепираните лица.
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Член 7
Користењето на просторот пред деловната просторија за вршење на
трговска дејност да биде усогласено со условите определени во
Програмата за поставување на урбана опрема донесена од Советот на
Општина Ресен.

Член 8
Не смее да се врши трговска дејност пред деловна просторија на
тротоарот во зона на свртување на улицата, односно во зона на вкрстување
на улиците што е поблиску од осум метра од точката на пресек на
регулационите линии.
Член 9
Секторот за урбанизам, комјунални работи, заштита на животната
средина и локален економски развој (во понатамошниот текст надлежниот
орган) со акт ги определува условите, критериумите, нормативите и начинот
за користење на простор пред деловна просторија за вршење на трговска
дејност.
Член 10
Одобрението за користење на простор пред деловна просторија за
вршење на трговска дејност за целогодишно или сезонско користење на
просторот.
Член 11
Физичките и правни лица поднесуваат барање до Градоначалникот
на општината за добивање на одобрение за користење на простор пред
деловна просторија за вршење на трговска дејност.
Барањето содржи: име и седиште на барателот, извод од регистарот
на дејности, употребна дозвола, прецизен опис на трговската дејност,
детален цртеж соопис на постојната состојба со околниот прстор во размер
1:50 и детален цртеж на бараната површина во размер 1:50.
Член 12
Градоначалникот на општината, по претходно спроведена постапка
од страна на надлежниот орган, издава одобрение за користење на простор
пред деловна просторија за вршење на трговска дејност.
Одобрението содржи: име и седиште на барателот, времетраење на
важноста на одобрението, опис на дејност која ќе се врши, детален цртеж
во размер 1:50 со приказ на просторот за кој се дозволува користењето.
Во одобрението посебно се наведуваат обврските за одржување на
исправноста, чистотата и атрактивниот изглед на просторот, околниот
простор, опремата, обврските за отстранување на опремата и предметите и
други обврски кои се условени од карактерот на просторот кој се користи.
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Член 13
Надоместокот што треба да го плаќаат корисниците на прострот за
вршење на трговска дејност е определен со Законот за комунални такси и
Одлуката за определување на висината на комуналната такса за користење
на простор пред деловни простории за вршење на дејност, донесена од
страна на Советот на Општина Ресен.
Член 14
Инспекциски надзор врз спроведување на оваа одлука врши
овалстениот комунален инспектор и овластениот инспектор за
градежништво и урбанизам.
Овластените инспектори проверуваат дали сyбјектите кои вршат
трговска дејност користат простор пред деловната просторија со одбрение
и дали се придржуваат кон истото.
Член 15
Доколку овластениот комунален инспектор утврди дека собјектот кој
врши трговска дејност користи простор пред деловната просторија за
вршење на дејност без одобрение издава ршение со кое ќе нареди
отстранување на опремата и предметите.
Доколку субјектот-корисник во рок од 24 часа по добивањето на
решението не ги отстрани од просторот пред деловната просторија ќе се
пристапи кон присилно извршување.
Aко корисникот на просторот преземе дејствија спротивни на
одбрението со тоа што ќе постви платформа или друг вид на дејстви кое
има карактер на градба, овластениот инспектор за градежништво и
урбанизам ќе постапи согласно овластувањета од Законот за градење.
Член 16
Доколку овластениот инспектор утврди дека корисникот на просторот
има одобрение и истиот не се придржува кон условите наведени во
одобрението или на било кој начин го попречува нормалното движење на
пешаци, функционирањето на соседните локало, домувањето и слично,
составува записник и изрекува мерка опомена.
Доколку и по издадената опомена повтoрно овластениот инспектор
констатира дека корисникот не се придржува на условите од одобрението,
го известува Градоначалникот на општината со предлог одобрението да му
биде одземено.
Доколку корисникот во рок од три дена по добивање на решението со
кое се одзема одобрението не ја отстрани опремата и предметите од
просторот, тоа ќе се стори по присилен пат.
На решението за одземање на одобрението собјектот има право на
жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и
постапка од работни односи во втор степен.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
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Член 17
Градоначалникот на општината има право да не му издаде
одобрение на барателите на кои претходно им било одземено издаденото
одобрение.
Член 18
Актот од член 9 од оваа одлука надлежниот орган ќе го донесе во рок
од 10 дена од влегувањето во сила на оваа одука.
Член 19
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување
во „Службен гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2487/11
27.08. 2014 година
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р.

10.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за давање на согласност на Одлуката на
ЈКП „Пролетер“ Ресен за определување на надомест за собирање и
транспортирање на комунален отпад од домаќинства кои се
соптвеници на објекти во селата и туристичките населби кои не се
опфатени во Системот за управување со отпад во Општината Ресен ,
но кои не живеат постојано, односно само претстојуваат
во викендите или во летниот период

Се прогласува Одлуката за давање на согласност на Одлуката на
ЈКП,,Пролетер,, Ресен за определување на надомест за собирање и
транспортирање на комунален отпад од домаќинства кои се сопственици на
објекти во селата и туристичките населби кои не се опфатени во Системот
за управување со отпад во Општината Ресен, но кои не живеат постојано,
односно само престојуваат во викендите или во летниот период, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.08.2014
година.
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Бр.08-2574/10
29.08.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски

Врз основа на чл. 11 т.5 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник
наРМбр38/96,9/97,6/202,19/2002,40/2003,46/2006,22/2007,83/2009,97/2010,6/
2012,119/2013,41/2014,чл. 36.ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 2/05, и чл. 23 ст. 1 т. 47 од Статутот на Општина
Ресен ( Службен гласник на Општина Ресен бр. 7/2010, 13/2013 ,) Советот
на Општина Ресен , на седницата одржана на ден
27.08.2014 год. ја
донесе следната
ОДЛУКА
За давање на согласност на Одлуката на ЈКП „Пролетер“ Ресен за
определување на надомест за собирање и транспортирање на
комунален отпад од домакинства кои се соптвеници на објекти во
селата и туристучките населби кои не се опфатени во Системот за
управување со отпад во Општината Ресен , но кои не живеат
постојано, односно само претстојуваат
во викендите или во летниот период
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката број 03-313 од
01.08.2014 год., донесена од Управниот одбор на ЈКП „Пролетер“ Ресен со
која се определувава надомест за собирање и транспортирање на
комунален отпад од домакинства кои се сопственици на објекти во селата и
туристучките населби кои не се опфатени во Системот за управување со
отпад во Општината Ресен , но кои не живеат постојано, односно само
претстојуваат во викендите или во летниот период.
Член 2
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина“ Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07- 2487/12
27.08. 2014 год.
Ресен

Претседател на совет
Методија Пашковски с.р.
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11.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за давање на согласност на Одлуката на
ЈКП „Пролетер“ Ресен за основање на трговско друштво како друштво
со ограничена одговорност основано од едно лице,, Компостара,,Ресен

Се прогласува Одлуката за давање на согласност на Одлуката на ЈКП
„Пролетер“ Ресен за основање на трговско друштво како друштво со
ограничена одговорност основано од едно лице,, Компостара,,Ресен, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.08.2014
година.
Бр.08-2574/11
29.08.2014 год.
Ресен

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

Врз основа чл. 11 т.2 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на
РМбр38/96,9/97,6/202,19/2002,40/2003,46/2006,22/2007,83/2009,97/2010,6/20
12,119/2013,41/2014) 36.ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 2/05, и чл. 23 ст. 1 т. 47 од Статутот на Општина
Ресен ( Службен гласник на Општина Ресен бр. 7/2010, 13/2013 ,)
,Советот на Општина Ресен , на седницата одржана на ден 27.08. 2014
год. ја донесе следната
ОДЛУКА
За давање на согласност на Одлуката на ЈКП „Пролетер“ Ресен
за основање на трговско друштво како друштво со ограничена одговорност
одновано од едно лице „Компостара“ Ресен

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката број 03-314 од
01.08.2014 год., донесена од Управниот одбор на ЈКП „Пролетер“ Ресен за
основање на трговско друштво како друштво со ограничена одговорност
одновано од едно лице „Компостара “Ресен.
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Член 2
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина“ Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07- 2487/13
27.08.2014 год.
Ресен

Претседател на совет
Методија Пашковски с.р.

12.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за вклучување
во системот за управување со отпад

Се прогласува Одлуката за вклучување во системот за управување со
отпад, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
27.08.2014 година.

Бр.08-2574/12
29.08.2014 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 23 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Ресен
(„Сл.гласник на Општина Ресен“бр.07/2010 и 13/2013), а во врска со член 47
од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република
Македонија”
број
68/04,
71/04,
107/07,
102/08,
143/08,
124/10,5/2011,123/2012,147/2013,163/2013 )Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 27.08.2014 година , донесе
ОДЛУКА
за вклучување во системот за управување со отпад
Член 1
Со оваа одлука во системот за управување на неопасен
отпад(собирање, транспортирање и депонирање) се вклучуваат селата
Езерени и Болно.
Член 2
За давател на Услугите од член 1 на оваа одлука се определува
Јавното комунално претпријатие “Пролетер“ Ресен.

Член 3
За извршената услуга ќе се наплаќа надоместок во износ од 220
денари месечно на име паушал.
Член 4
Со денот на стапување во сила на оваа Одлука престанува ва важи
Одлуката на Совет на Општина Ресен бр. 07-1733/11 од 26.06.2012 год.
објавена во Службен гласник бр. 5/2012 год.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето истата ќе се
објави во “Службен гласник на Општина Ресен“

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2487/14
27.08.2014 год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р
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