Службен гласник на
Општина Ресен
-излегува по потреба

Четврток 30.04.2015 година

Бр.5 Год.50
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

30 Април 2015 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.5

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 Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување
на буџетот на Општина Ресен (со образложение)
за I квартал Јануари – Март 2015 година
Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на
буџетот на Општина Ресен (со образложение) за I квартал Јануари – Март
2015 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 28.04.2015 година
Бр.09-1267/1
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013 ) Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на 28.04.2015 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Ресен (со
образложение) за I квартал, Јануари – Март 2015 година, го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на буџетот на
Општина Ресен (со образложение) за I квартал Јануари – Март 2015
година
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1168/4
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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2.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71 став 1
алинеа 3 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за поништување на постапка за доделување
на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за
реконструкција, модернизација, надградба и одржување на системот за
јавно осветлување на подрачјето на Општина Ресен
Се прогласува Одлуката за поништување на постапка за
доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство
за реконструкција, модернизација, надградба и одржување на системот за
јавно осветлување на подрачјето на Општина Ресен, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.04.2015 година
Бр.09-1267/2
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 38 став 1, алинеа 3 од Законот за концесии и јавно
приватно партнерство (Службен весник на Република Mакедонија бр.06/12,
144/2014, 33/2015), член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република македонија бр.05/02) и член 23 став 1 точка
8 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.
7/10, 13/13), Советот на Општина Ресен на седницата оддржана на
28.04.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за поништување на постапка за доделување на договор за воспоставување
на јавно приватно партнерство за реконструкција, модернизација,
надградба и одржување на системот за јавно осветлување на подрачјето на
Општина Ресен

Член 1
Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство, која се спроведе по Одлука
на Советот на Општина Ресен за започнување на постапка за доделување
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на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за
реконструкција, модернизација, надградба и оддржување на системот за
јавно осветлување на подрачјето на Општина Ресен бр.07-1872/5 од
30.06.2014 година, што се спроведе со отворена постапка бр.02/2014.

Член 2
Причина за поништување на постапката е тоа што не е доставена нити
една прифатлива понуда која е во согласност со тендерската
документација.

Член 3
Градоначалникот на Општина Ресен писмено ќе ги извести
понудувачите за причините поради кои нивните понуди се оценети како
неприфатливи.

Член 4
Со денот на донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката
за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување
на јавно приватно партнерство за реконструкција, модернизација,
надградба и оддржување на системот за јавно осветлување на подрачјето
на Општина Ресен бр.07-1872/5 од 30.06.2014 година.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
Службен Гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1168/5
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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3.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71 став 1
алинеа 3 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализација на
Програмата за комунално уредување за 2014 година на подрачјето на
Општина Ресен

Се прогласува Извештајот за реализација на Програмата за
комунално уредување за 2014 година на подрачјето на Општина Ресен, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 28.04.2015
година
Бр.09-1267/3
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013 ) Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на 28.04.2015 година, откако го разгледа Извештајот
за реализација на Програмата за комунално уредување за 2014 година на
подрачјето на Општина Ресен, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за комунално
уредување за 2014 година на подрачјето на Општина Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1168/6
28.04.2015 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 Одлуката за усвојување на иницијатива и
отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на Локална
урбанистичка планска документација
Се прогласува Одлуката за
усвојување на
иницијатива и
отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на Локална
урбанистичка планска документација, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 28.04.2015 година

Бр.09-1267/4
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (" Сл.весник на Р. М ."бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11,
53/11, 144/12,55/13, 163/13, 42/14), член 50 точка 4 од Законот за локална
самоуправа ("Сл.весник на Р. М. " бр.5/02), и член 16 став1 точка1 и член 23
став1 точка 6 од Статутот на Општината Ресен (,,Сл.гласник на Општина
Ресен’’ бр. 07/10, 13/13 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на 28.04.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на иницијатива и отпочнување на постапка за пристапување
кон донесување на Локална урбанистичка планска документација
Член 1
Се одобрува иницијативата и отпочнува постапка за пристапување
и донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба
на викенд населба на КП.бр.139, и КП. 278 КО Курбиново ,Општина Ресен
Плански опфат е ориентационен и се движи во следните граници :
- север -- оди по линија на дел, од КП. 278
- исток – оди по линија на дел, од КП. 278
- југ - оди по линија на дел, од КП. 278
- запад – оди по линија на дел, од КП. 278
Вкупна површина на плански опфат изнесува
П= 0,82 ха.
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Член 2
Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства на
правното лице поднесувач на иницијативата /инвеститор/ Ѓоргиевски
Антонио од с. Езерени – Ресен.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1168/7
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски

с.р.

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 усвојување на иницијатива и отпочнување
на постапка за пристапување кон донесување на ДУП за УЕ2, БЛОК2
Се прогласува Одлуката за усвојување на
иницијатива и
отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на ДУП за УЕ2,
БЛОК 2, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана
на 28.04.2015 година

Бр.09-1267/5
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (" Сл.весник на Р. М ." бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11,
53/11, 144/12,55/13, 163/13, 42/14), член 50 точка 4 од Законот за локална
самоуправа ("Сл.весник на Р. М. " бр.5/02), и член 16 став1 точка1 и член 23
став1 точка 6 од Статутот на Општината Ресен (,,Сл.гласник на Општина
Ресен’’ бр. 07/10, 13/13 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на 28.04.2015 година, донесе

ОДЛУКА
За усвојување на иницијатива и отпочнување на постапка за пристапување
кон донесување на ДУП за УЕ2, БЛОК2
Член 1
Се одобрува иницијативата и отпочнува постапка за пристапување
и донесување на ДУП за УЕ2, Блок2 во КО Ресен Општина Ресен
Плански опфат е ориентационен и се движи во границите на делови
од ул.,,Коле Неделковски,,
Вкупна површина на плански опфат изнесува

П= 0,68 ха.

Член 2
Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства на
правното лице поднесувач на иницијативата /инвеститор/ Кочовски Михајло
ул.,,Преспанска,, бр.5 -Ресен .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1168/8
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 усвојување на иницијатива и отпочнување
на постапка за пристапување кон измени и дополнувања на ДУП за дел
УЕ2, и ЗОНА ЗА СЕРВИСИ
Се прогласува Одлуката за усвојување на

иницијатива и

отпочнување на постапка за пристапување кон измени и дополнувања на
ДУП за дел УЕ2, и ЗОНА ЗА СЕРВИСИ, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 28.04.2015 година

Бр.09-1267/6
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко
планирање ("Сл.весник на Р.М." бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12,55/13, 163/13, 42/14), член 50 точка 4 од Законот за локална
самоуправа ("Сл.весник на Р. М. " бр.5/02) и член 16 став1 точка1 и член 23
став1 точка 6 од Статутот на Општината Ресен (,,Сл.гласник на Општина
Ресен’’ бр. 07/10, 13/13 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на 28.04.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За усвојување на иницијатива и отпочнување на постапка за пристапување
кон измени и дополнувања на ДУП за дел УЕ2, и ЗОНА ЗА СЕРВИСИ
Член 1
Се одобрува иницијативата и отпочнува постапка за пристапување
и донесување на ДУП за дел УЕ2, и ЗОНА ЗА СЕРВИСИ во КО Ресен
Општина Ресен
Плански опфат е ориентационен и се движи во следните граници :
- север – граница се движи по оска на постојна сообраќајница.
- исток –границата се движи по оска на станбена улица
предвидена во ГУП
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-

југ - границата се движи по граница на КП 5992,односно по
граница на Зона за сервиси дадена во ГУП на град Ресен
- запад – граница се движи по оска на постојна магистрална улица
,, Борис Кидрич,,.
Вкупна површина на плански опфат изнесува
П= 3,37 ха.
Член 2
Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства
на правното лице поднесувач на иницијативата /инвеститор/ Стерјовски
Митре ул.,,Борис Кидрич,, бр.178 - Ресен .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1168/9
28.04.2015 година
Ресен

7.

Претседател
Методија Пашковски с.р.

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 изменување и дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во
2015 година Ф – Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко планирање
Се прогласува Програмата за изменување

и дополнување на

Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во
2015 година Ф – Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко планирање, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 28.04.2015
година
Бр.09-1267/7
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 17 став 1 и 2 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ("Сл. весник на Р.М." бр.51/05, 137/07, 91/09,
18/11, 53/11, 144/14, 55/123, 153/13, 42/14 ) и член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен (,,Сл. гласник на Општина Ресен’’ бр.
07/2010,13/2013 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
28.04.2015 година, донесе

ПРОГРАМА
За изменување и дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови во Општина Ресен во 2015година
Ф – Урбано планирање
Ф10 - Урбанистичко планирање

Во програмата Ф – Урбано планирање, Ф10 - Урбанистичко планирање
Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2015година, во
точка IV планови кои ќе се финансирани од правни и физички лица се врши
измена и дополнување
После точка 18 се додава :

19. Локална Урбанистичко Планска Документација за
КО Курбиново- Општина Ресен
Плански опфат е дефиниран со следните граници :
- север - оди по линија на КП278
- исток – оди по линија на КП278
- југ – оди по линија на КП278
- запад – оди по линија на КП278
Вкупна површина на плански опфат изнесува

П= 0,82 ха.

20. Изменување и дополнување на ДУП за ДЕЛ од УЕ 2 и ЗОНА за
СЕРВИСИ во КО Ресен
Плански опфат е ориентационен и се движи во следните граници :
- север – граница се движи по оска на постојна сообраќајница.
- исток –границата се движи по оска на станбена улица
предвидена во ГУП
- југ - границата се движи по граница на КП 5992,односно по
граница на Зона за сервиси дадена во ГУП на град Ресен
- запад – граница се движи по оска на постојна магистрална улица
,, Борис Кидрич,,.
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Вкупна површина на плански опфат изнесува

П= 3,37 ха.

21. Изменување и дополнување на ДУП за ДЕЛ од УЕ 2 БЛОК 2
Плански опфат е ориентационен и се движи во границите на делови
од ул.,,Коле Неделковски,,
Вкупна површина на плански опфат изнесува

П= 0,68 ха.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1168/10
28.04.2015 година
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 донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Подмочани - Општина
Ресен за кое нема урбанистички план

Се прогласува Одлуката за донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Подмочани - Општина
Ресен за кое нема урбанистички план, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 28.04.2015 година

Бр.09-1267/8
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 84 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Службен весник на РМ’’ број 51/05; 137/13; 91/09; 124/10;
18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13; 42/14) член 50 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ’’ број 5/2002) и член 71 став1 точка15
од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.
07/2010, 13/2013), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
28.04.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на
градење во село Подмочани - Општина Ресен за кое нема
урбанистички план

Член 1
Општиот акт за село Подмочани се изготвува согласно Програмата
за изменување и дополнување на Програма за Урбано планирање на
подрачјето Општина Ресен за 2015 година, број 07-3841/6 од 24.12.2014,
донесена од Советот на Општина Ресен (Службен гласник на Општина
Ресен бр. 14 од 30.12.2014год).
Член 2
Одлуката е одобрена од Комисијата назначена со решение број 083863/1 од 17.12.2015 година од Градоначалникот на Општина Ресен и за
истата е добиена Согласност од Министерство за транспорт и врски со
број 25-4147/2 од25.03.2015 година.
Член 3
Одлуката за Општ акт за село Подмочани е изготвена од правното
лице Иванов инженеринг - Битола кое поседува лиценца (бр. 0023) согласно
член 18 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на
РМ бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и
42/14).
Член 4
Општиот акт за село содржи:
- текстуален дел:
Вовед
1. Географско и геодетско определување на подрачјето на опфатот со
граници и површина
2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на опфатот на
селото
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3.
4.
5.
6.
7.

Опис на намени според дефинирани наменски зони
Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите
Начин на реализација на инфраструктурни водови и градби
Просторна организација и услови за градење во селско-стопански двор
Опис на основните влезни и излезни постојни правци во селото и
неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување
8. Сообраќајни услови за пристап до градбите и начин на решавање на
стационарниот сообраќај
- нумерички дел:
Билансни показатели;
и,
- графички прилози:
1. Пошироко опкружување на селото .................................................................
1 : 10000
2. Извод од претходно изготвена планска документација................................
1 : 2500
3. Дигитализиран архивски оригинал..........................................................
1 : 2500
4. Граница на опфат на селото, наменски зони и
сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување .................................
1 : 2500
Член 5
Графичкиот прилог од Општиот акт е изработен на заверени
дигитализирани катастарски планови.
Член 6
Со одлуката за Општ акт за село Подмочани се утврдува граница на
опфат на селото со вкупна површина од 42,13 ха. Границата на селото
графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на прекршни
точки.
Опфатот лежи на територијата која како крајни точки ги има следните
координати:
1

X=504441.4070

Y=542604.4110

2

X=504455.9362

Y=542609.5625

3

X=504487.9995

Y=542613.9442

4

X=504511.2875

Y=542618.3258

5

X=504531.5380

Y=542626.4150
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6

X=504548.4134

Y=542640.2340

7

X=504553.4860

Y=542658.9130

8

X=504562.2663

Y=542688.1909

9

X=504586.5669

Y=542712.1214

10

X=504625.7578

Y=542736.4550

11

X=504659.8461

Y=542742.1848

12

X=504721.1770

Y=542742.7580

13

X=504781.0800

Y=542735.9475

14

X=504835.3420

Y=542712.5680

15

X=504883.4260

Y=542688.1729

16

X=504904.7200

Y=542670.4980

17

X=504914.4650

Y=542661.7890

18

X=504917.7820

Y=542658.5480

19

X=504930.9280

Y=542647.4390

20

X=504977.1275

Y=542605.9735

21

X=504994.4735

Y=542587.0242

22

X=505034.4027

Y=542538.7319

23

X=505073.7440

Y=542457.0230

24

X=505072.2810

Y=542444.1170

25

X=505075.1460

Y=542436.0090

26

X=505078.6700

Y=542433.4370

27

X=505086.8840

Y=542344.5920

28

X=505086.9810

Y=542336.7400

29

X=505085.1320

Y=542325.7840

30

X=505085.4540

Y=542314.7330

31

X=505084.3120

Y=542292.7360

32

X=505073.1953

Y=542238.2533

33

X=505053.8126

Y=542210.9893

34

X=505016.6669

Y=542148.1376

35

X=505011.2394

Y=542126.2943

36

X=505013.9150

Y=542073.5610

37

X=505037.8350

Y=542005.9050

38

X=504997.3930

Y=542005.1480

39

X=504980.5600

Y=542003.9050

40

X=504964.1650

Y=542000.4680

41

X=504953.3340

Y=542001.2270

42

X=504955.1290

Y=541960.2830

43

X=504953.8930

Y=541935.1820

44

X=504938.2090

Y=541934.9070

45

X=504890.3320

Y=541932.1530

46

X=504847.4080

Y=541928.5740
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47

X=504831.1740

Y=541926.6460

48

X=504817.1410

Y=541925.8200

49

X=504814.1990

Y=541952.4280

50

X=504781.2960

Y=541947.1250

51

X=504777.7220

Y=541954.4010

52

X=504753.6110

Y=541948.5580

53

X=504758.3760

Y=541927.8010

54

X=504763.1369

Y=541901.7570

55

X=504767.2230

Y=541876.6760

56

X=504772.3650

Y=541851.0610

57

X=504749.7880

Y=541848.0440

58

X=504724.8330

Y=541847.0320

59

X=504719.9380

Y=541863.3140

60

X=504693.6600

Y=541854.9570

61

X=504691.5000

Y=541854.5970

62

X=504684.9490

Y=541851.4990

63

X=504683.4130

Y=541850.8650

64

X=504651.5175

Y=541841.3625

65

X=504638.8739

Y=541837.5826

66

X=504640.2450

Y=541967.6030

67

X=504633.0560

Y=541986.6130

68

X=504625.8010

Y=542006.6500

69

X=504617.6250

Y=542028.5160

70

X=504611.6760

Y=542050.0440

71

X=504607.0910

Y=542067.3140

72

X=504602.5490

Y=542084.3670

73

X=504598.0130

Y=542101.7370

74

X=504546.0590

Y=542119.3000

75

X=504499.1710

Y=542102.4820

76

X=504478.5070

Y=542094.2600

77

X=504474.2282

Y=542110.5842

78

X=504454.8560

Y=542144.6580

79

X=504454.0432

Y=542223.5149

80

X=504461.3460

Y=542280.2450

81

X=504446.7646

Y=542425.2422

82

X=504438.0570

Y=542472.9990

83

X=504431.6245

Y=542513.1785

84

X=504432.4411

Y=542544.7899

85

X=504424.9901

Y=542569.5358

15

30 Април 2015 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.5

Границата на опфат на селото е прикажана со линија која ги поврзува
сите прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 85, а за секоја точка
табеларно се дадени параметрите по x и y координати.
Член 7
Со Општиот акт се утврдувааат групите на класи на намени во
рамките на планскиот опфат со име за секоја наменска зона поодделно
согласно член 30 од Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13;
37/14; 125/14 и 148/14).
Во рамки на планскиот опфат на село Подмочани се утврдени повеќе
групи на класи на намени:
А - Домување, односно класите на намени:
А0 - домување во станбени куќи со посебен режим;
А1 - домување во станбени куќи и домување во станбени куќи во
селско-стопански двор;
А3 - групно домување.
В - Јавни институции, односно класите на намени:
В1 – образование и наука
В2 – здравство и социјална заштита
В3 – култура
В4 – државни институции
В5 – верски институции
Е - Инфраструктура, односно класите на намени:
Е1 - комунална инфраструктура
(сообраќајни површини и површини под вода - реки и канали)
Зона на мешана намена, односно класите на намени:
А+Б+В (домување; комерцијални и деловни намени; јавни
институции)
Член 8
Со Одлуката за Општ акт за село Подмочани се дефинирани сите
постојни влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна
поврзаност со поширокото опкружување.
Со Одлуката за Општ акт за село Подмочани се дефинира пристапот
до градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба
да е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13;
37/14; 125/14 и 148/14). Доколку не е обезбеден колски пристап до
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парцелата и ако инвеститорот не може сам да го обезбеди, не можат да се
утврдат услови за градба.
Член 9
Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на
утврдените наменски зони во графичкиот приказ се врши според
конкретните услови на лице место, одредбите на оваа одлука, законот за
просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои
произлегуваат од истиот закон.
Член 10
Формирањето на градежната парцела, површината за градба,
висината на објектите, процентот на изграденост и коефициентот на
искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање.
При формирањето на градежните парцели потребно е да се
почитуваат имотно-правните односи, односно една или повеќе катастарски
парцели да претставуваат градежна парцела.
Површината за градење може да се протега во рамки на една или
повеќе катастарски парцели, при што минимално растојание од површината
за градење до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не
треба да е помало од три (3) метри, согласно член 84-а од Правилникот за
изменување и дополнување на правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ, бр. 37/14).
Член 11
Со Одлуката за Општ акт за село Подмочани се дефинира просторна
организација и условите за градење во селско-стопански двор.
Во рамките на градежните парцели со класа на намена А1 (домување
во станбени куќи - селско-стопански дворови) освен објектот за домување,
можат да се предвидат и помошни градби во функција на селскостопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и сл.).
Член 12
Со Одлуката за Општ акт за село Подмочани се дефинира начинот на
реализација на инфраструктурните водови и градби.
Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и
електрика) да овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со основна
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група на класи на намена А - домување, Б - комерцијални и деловни
намени, В - јавни институции, Д - зеленило и рекреација, Е инфраструктура.
Проектот за инфраструктура се изработува согласно член 51-а од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.
51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14).
Член 13
Општиот акт за село содржи табели со Билансни показатели во кои
се прикажани планираните површини по намена на земјиштето - наменските
зони.
Член 14
Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои
не се опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од
овој Општ акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12;
19/13; 95/13; 37/14; 125/14 и 148/14).
Член 15
Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното
донесување, се заверува од Советот на Општина Ресен и се доставува до
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа
на уредување на просторот во електронски формат.
Член 16
Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на
Урбанистички план за село.
Член 17

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

Бр.08-1168/11
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Грнчари - Општина Ресен
за кое нема урбанистички план

Се прогласува Одлуката за донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Грнчари - Општина Ресен
за кое нема урбанистички план, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 28.04.2015 година

Бр.09-1267/9
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Службен весник на РМ’’ бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11;
53/11; 144/12; 55/13; 163/13; 42/14) член 50 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ’’ бр. 5/2002) и член 71 став1 точка15
од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.
07/2010, 13/2013), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
28.04.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на
градење во село Грнчари - Општина Ресен за кое нема урбанистички план

Член 1
Општиот акт за село Грнчари се изготвува согласно Програмата за
изменување и дополнување на Програма за Урбано планирање на
подрачјето Општина Ресен за 2015 година, број 07-3841/6 од 24.12.2014,
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донесена од Советот на Општина Ресен (Службен гласник на Општина
Ресен бр. 14 од 30.12.2014год).
Член 2
Одлуката е одобрена од Комисијата назначена со решение број 083863/1 од 17.12.2015 година од Градоначалникот на Општина Ресен и за
истата е добиена Согласност од Министерство за транспорт и врски со
број 25-4155/2 од 25.03.2015 година.
Член 3
Одлуката за Општ акт за село Грнчари е изготвена од правното лице
Иванов инженеринг - Битола кое поседува лиценца (бр. 0023) согласно член
18 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ
бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14).
Член 4
Општиот акт за село содржи:
- текстуален дел:
Вовед
10.
Географско и геодетско определување на подрачјето на опфатот со
граници и површина
11.
Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на опфатот
на селото
12.
Опис на намени според дефинирани наменски зони
13.
Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и
градбите
14.
Начин на реализација на инфраструктурни водови и градби
15.
Просторна организација и услови за градење во селско-стопански
двор
16.
Опис на основните влезни и излезни постојни правци во селото и
неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување
17.
Сообраќајни услови за пристап до градбите и начин на решавање на
стационарниот сообраќај
- нумерички дел:
Билансни показатели;
и,
- графички прилози:
1. Пошироко опкружување на селото .................................................................
1 : 10000
2. Извод од претходно изготвена планска документација................................
1 : 2500
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3. Дигитализиран архивски оригинал..........................................................
1 : 2500
4. Граница на опфат на селото, наменски зони и
сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување .................................
1 : 2500
Член 5
Графичкиот прилог од Општиот акт е изработен на заверени
дигитализирани катастарски планови.
Член 6
Со одлуката за Општ акт за село Грнчари се утврдува граница на
опфат на селото со вкупна површина од 45,80 ха. Границата на селото
графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на прекршни
точки.
Опфатот лежи на територијата која како крајни точки ги има следните
координати:
1

X=505195.4542

Y=541258.0741

2

X=505181.6196

Y=541212.4960

3

X=505139.8207

Y=541117.6267

4

X=505105.6700

Y=541081.9360

5

X=505046.5302

Y=541041.2015

6

X=505012.2425

Y=541024.6159

7

X=504973.1122

Y=541011.2377

8

X=504930.2525

Y=541010.7027

9

X=504896.2327

Y=541017.6579

10

X=504862.4808

Y=541032.6384

11

X=504819.7876

Y=541060.2250

12

X=504800.5008

Y=541076.2755

13

X=504783.0171

Y=541145.2833

14

X=504765.2891

Y=541287.3721

15

X=504759.6850

Y=541311.6238

16

X=504738.7473

Y=541358.3644

17

X=504700.7129

Y=541392.4180

18

X=504669.5444

Y=541419.0975

19

X=504655.8885

Y=541456.1030

20

X=504646.1911

Y=541518.1895

21

X=504628.5992

Y=541634.0621

22

X=504633.7729

Y=541727.5311
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23

X=504638.8739

Y=541837.5826

24

X=504683.4130

Y=541850.8650

25

X=504691.5000

Y=541854.5970

26

X=504693.6600

Y=541854.9570

27

X=504719.9380

Y=541863.3140

28

X=504724.8330

Y=541847.0320

29

X=504749.7880

Y=541848.0440

30

X=504772.3650

Y=541851.0610

31

X=504767.2230

Y=541876.6760

32

X=504763.1369

Y=541901.7570

33

X=504758.3760

Y=541927.8010

34

X=504753.6110

Y=541948.5580

35

X=504777.7220

Y=541954.4010

36

X=504781.2960

Y=541947.1250

37

X=504814.1990

Y=541952.4280

38

X=504817.1410

Y=541925.8200

39

X=504831.1740

Y=541926.6460

40

X=504847.4080

Y=541928.5740

41

X=504890.3320

Y=541932.1530

42

X=504938.2090

Y=541934.9070

43

X=504953.8930

Y=541935.1820

44

X=504955.1290

Y=541960.2830

45

X=504953.3340

Y=542001.2270

46

X=504964.1650

Y=542000.4680

47

X=504980.5600

Y=542003.9050

48

X=504997.3930

Y=542005.1480

49

X=505037.8350

Y=542005.9050

50

X=505046.2753

Y=541982.9392

51

X=505094.8315

Y=541936.3472

52

X=505154.6514

Y=541874.9247

53

X=505234.7341

Y=541801.2707

54

X=505256.0121

Y=541756.9794

55

X=505256.6310

Y=541724.9600

56

X=505234.0733

Y=541672.9851

57

X=505233.2985

Y=541644.8904

58

X=505249.5269

Y=541589.3257

59

X=505261.7472

Y=541543.5254

60

X=505260.1401

Y=541523.8649

61

X=505249.0130

Y=541477.9804

62

X=505229.3364

Y=541379.0267
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Границата на опфат на селото е прикажана со линија која ги поврзува
сите прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 62, а за секоја точка
табеларно се дадени параметрите по x и y координати.

Член 7
Со Општиот акт се утврдувааат групите на класи на намени во
рамките на планскиот опфат со име за секоја наменска зона поодделно
согласно член 30 од Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13;
37/14; 125/14 и 148/14).
Во рамки на планскиот опфат на село Грнчари се утврдени повеќе
групи на класи на намени:
А - Домување, односно класите на намени:
А0 - домување во станбени куќи со посебен режим;
А1 - домување во станбени куќи и домување во станбени куќи во
селско-стопански двор;
А3 - групно домување.
В - Јавни институции, односно класите на намени:
В1 – образование и наука
В2 – здравство и социјална заштита
В3 – култура
В4 – државни институции
В5 – верски институции
Д - Зеленило и рекреација, односно класите на намени:
Д4 – меморијални простори
Е - Инфраструктура, односно класите на намени:
Е1 - комунална инфраструктура
(сообраќајни површини и површини под вода - реки и канали)
Член 8
Одлуката за Општ акт за село Грнчари се дефинирани сите постојни
влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со
поширокото опкружување.
Одлуката за Општ акт за село Грнчари се дефинира пристапот до
градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да
е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 37/14; 125/14 и
148/14). Доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако
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инвеститорот не може сам да го обезбеди, не можат да се утврдат услови
за градба.
Член 9
Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на
утврдените наменски зони во графичкиот приказ се врши според
конкретните услови на лице место, одредбите на оваа одлука, законот за
просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои
произлегуваат од истиот закон.

Член 10
Формирањето на градежната парцела, површината за градба,
висината на објектите, процентот на изграденост и коефициентот на
искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање.
При формирањето на градежните парцели потребно е да се
почитуваат имотно-правните односи, односно една или повеќе катастарски
парцели да претставуваат градежна парцела.
Површината за градење може да се протега во рамки на една или
повеќе катастарски парцели, при што минимално растојание од површината
за градење до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не
треба да е помало од три (3) метри, согласно член 84-а од Правилникот за
изменување и дополнување на правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ, бр. 37/14).
Член 11
Со Одлуката за Општ акт за село Грнчари се дефинира просторна
организација и условите за градење во селско-стопански двор.
Во рамките на градежните парцели со класа на намена А1 (домување
во станбени куќи - селско-стопански дворови) освен објектот за домување,
можат да се предвидат и помошни градби во функција на селскостопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и сл.).
Член 12
Со Одлуката за Општ акт за село Грнчари се дефинира начинот на
реализација на инфраструктурните водови и градби.
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Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и
електрика) да овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со основна
група на класи на намена А - домување, Б - комерцијални и деловни
намени, В - јавни институции, Д - зеленило и рекреација, Е инфраструктура.
Проектот за инфраструктура се изработува согласно член 51-а од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.
51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14).
Член 13
Општиот акт за село содржи табели со Билансни показатели во кои
се прикажани планираните површини по намена на земјиштето - наменските
зони.
Член 14
Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои
не се опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од
овој Општ акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12;
19/13; 95/13; 37/14; 125/14 и 148/14).
Член 15
Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното
донесување, се заверува од Советот на Општина Ресен и се доставува до
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа
на уредување на просторот во електронски формат.
Член 16
Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на
Урбанистички план за село.
Член 17
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1168/12
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Крани - Општина Ресен
за кое нема урбанистички план

Се прогласува Одлуката за донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Крани - Општина Ресен
за кое нема урбанистички план, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 28.04.2015 година

Бр.09-1267/10
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Службен весник на РМ’’ бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11;
53/11; 144/12; 55/13; 163/13; 42/14) член 50 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ’’ бр. 5/2002) и член 71 став1 точка15
од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.
07/2010, 13/2013), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
28.04.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на
градење во село Крани - Општина Ресен за кое нема урбанистички план

Член 1
Општиот акт за село Крани се изготвува согласно Програмата за
изменување и дополнување на Програма за Урбано планирање на
подрачјето Општина Ресен за 2015 година, број 07-3841/6 од 24.12.2014,
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донесена од Советот на Општина Ресен (Службен гласник на Општина
Ресен бр. 14 од 30.12.2014год).
Член 2
Одлуката е одобрена од Комисијата назначена со решение број . 083863/1 од 17.12.2015год. од Градоначалникот на Општина Ресен и за
истата е добиена Согласност од Министерство за транспорт и врски со
број 25-4153/2 од 23.03.2015 година.
Член 3
Одлуката за Општ акт за село Крани е изготвена од правното лице
Иванов инженеринг - Битола кое поседува лиценца (бр. 0023) согласно член
18 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ
бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14).
Член 4
Општиот акт за село содржи:
- текстуален дел:
Вовед
18.
Географско и геодетско определување на подрачјето на опфатот со
граници и површина
19.
Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на опфатот
на селото
20.
Опис на намени според дефинирани наменски зони
21.
Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и
градбите
22.
Начин на реализација на инфраструктурни водови и градби
23.
Просторна организација и услови за градење во селско-стопански
двор
24.
Опис на основните влезни и излезни постојни правци во селото и
неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување
25.
Сообраќајни услови за пристап до градбите и начин на решавање на
стационарниот сообраќај
- нумерички дел:
Билансни показатели;
и,
- графички прилози:
1. Пошироко опкружување на селото .................................................................
1 : 10000
2. Извод од претходно изготвена планска документација................................
1 : 2500
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3. Дигитализиран архивски оригинал..........................................................
1 : 2500
4. Граница на опфат на селото, наменски зони и
сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување .................................
1 : 2500

Член 5
Графичкиот прилог од Општиот акт е изработен на заверени
дигитализирани катастарски планови.
Член 6
Со одлуката за Општ акт за село Крани се утврдува граница на опфат
на селото со вкупна површина од 44,48 ха. Границата на селото графички и
текстуално е опишана со дефинирани координати на прекршни точки.
Опфатот лежи на територијата која како крајни точки ги има следните
координати:
1

X=509745.6245

Y=532699.7769

2

X=509779.5020

Y=532714.6590

3

X=509793.3050

Y=532734.1530

4

X=509796.3530

Y=532747.4230

5

X=509802.8320

Y=532799.1780

6

X=509802.9850

Y=532841.2410

7

X=509816.1530

Y=532889.9840

8

X=509820.7570

Y=532900.5470

9

X=509829.8390

Y=532917.6520

10

X=509831.6190

Y=532924.0570

11

X=509840.7490

Y=532939.2020

12

X=509845.7320

Y=532949.8100

13

X=509846.6010

Y=532951.7990

14

X=509857.0150

Y=532970.6720

15

X=509866.2340

Y=532981.2720

16

X=509875.8890

Y=533004.3560

17

X=509881.2660

Y=533014.4010

18

X=509886.7500

Y=533021.4030

19

X=509901.6220

Y=533039.0660

20

X=509895.5880

Y=533044.2610

21

X=509890.8810

Y=533045.2070

22

X=509893.0510

Y=533069.8930
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23

X=509891.2590

Y=533095.0700

24

X=509892.7870

Y=533106.8380

25

X=509837.0690

Y=533117.1290

26

X=509833.4990

Y=533118.3260

27

X=509815.8420

Y=533101.8410

28

X=509807.5710

Y=533095.8390

29

X=509796.3680

Y=533093.4100

30

X=509798.1870

Y=533100.8520

31

X=509796.1690

Y=533100.6740

32

X=509790.1870

Y=533106.6820

33

X=509797.9450

Y=533118.1260

34

X=509797.5240

Y=533124.7640

35

X=509780.4900

Y=533124.5430

36

X=509768.8030

Y=533123.1690

37

X=509761.1180

Y=533123.3030

38

X=509744.7020

Y=533124.2970

39

X=509736.8070

Y=533123.0790

40

X=509733.1110

Y=533121.8860

41

X=509726.1810

Y=533122.2610

42

X=509719.9940

Y=533121.7950

43

X=509705.1040

Y=533122.2620

44

X=509701.6700

Y=533126.5990

45

X=509707.3890

Y=533141.1610

46

X=509720.3520

Y=533159.0960

47

X=509727.4650

Y=533166.0430

48

X=509711.7160

Y=533170.9300

49

X=509683.0200

Y=533176.3520

50

X=509664.1650

Y=533177.8550

51

X=509655.8360

Y=533190.3750

52

X=509647.9030

Y=533188.9610

53

X=509625.4170

Y=533184.9530

54

X=509614.6720

Y=533176.7700

55

X=509601.0440

Y=533172.8070

56

X=509592.6730

Y=533165.8420

57

X=509588.7900

Y=533164.3860

58

X=509571.6260

Y=533156.7540

59

X=509555.3470

Y=533145.2360

60

X=509544.6790

Y=533137.6880

61

X=509538.8030

Y=533129.9800

62

X=509535.4820

Y=533122.1510

63

X=509537.0350

Y=533117.6990
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64

X=509529.1010

Y=533113.8510

65

X=509519.4480

Y=533115.8650

66

X=509506.9860

Y=533117.0170

67

X=509465.3810

Y=533128.0780

68

X=509439.6910

Y=533132.6060

69

X=509419.2790

Y=533137.9410

70

X=509408.2460

Y=533142.2330

71

X=509387.4840

Y=533149.2680

72

X=509367.3900

Y=533142.8140

73

X=509355.6370

Y=533148.6850

74

X=509355.7160

Y=533179.8800

75

X=509372.2760

Y=533220.5150

76

X=509369.7410

Y=533256.6430

77

X=509367.2880

Y=533279.8310

78

X=509359.6820

Y=533299.9670

79

X=509355.0030

Y=533301.6330

80

X=509353.9730

Y=533315.1620

81

X=509348.7060

Y=533340.3140

82

X=509345.2620

Y=533349.5930

83

X=509340.7580

Y=533351.3610

84

X=509309.7820

Y=533344.1170

85

X=509286.0590

Y=533335.1960

86

X=509269.7560

Y=533330.2490

87

X=509254.3630

Y=533325.7840

88

X=509244.3180

Y=533324.0920

89

X=509224.2460

Y=533324.6780

90

X=509191.5470

Y=533318.4540

91

X=509167.9170

Y=533313.1160

92

X=509156.6293

Y=533306.6428

93

X=509146.0140

Y=533303.5790

94

X=509150.7610

Y=533298.6830

95

X=509159.3650

Y=533281.6340

96

X=509165.5358

Y=533262.4921

97

X=509173.4160

Y=533246.7190

98

X=509177.1390

Y=533237.8860

99

X=509187.7910

Y=533214.2040

100

X=509196.0240

Y=533195.2560

101

X=509196.9410

Y=533190.7680

102

X=509197.8280

Y=533180.4060

103

X=509194.4940

Y=533165.9660

104

X=509186.6850

Y=533141.9060
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105

X=509182.5630

Y=533135.4180

106

X=509179.9740

Y=533123.1400

107

X=509181.4070

Y=533111.0200

108

X=509184.0180

Y=533092.6450

109

X=509186.2890

Y=533078.8780

110

X=509187.2640

Y=533075.2440

111

X=509166.1147

Y=533002.7452

112

X=509144.3955

Y=532948.8610

113

X=509123.6255

Y=532902.6145

114

X=509108.6445

Y=532836.4185

115

X=509112.5330

Y=532824.6510

116

X=509116.4840

Y=532810.0660

117

X=509119.7240

Y=532806.9070

118

X=509117.5190

Y=532789.8490

119

X=509123.9604

Y=532783.3683

120

X=509125.9940

Y=532779.5730

121

X=509151.6305

Y=532731.7285

122

X=509150.9305

Y=532685.0280

123

X=509125.9580

Y=532639.2760

124

X=509086.8620

Y=532623.8980

125

X=509050.1441

Y=532623.4527

126

X=509008.3695

Y=532630.1815

127

X=508985.4960

Y=532639.9030

128

X=508935.4245

Y=532655.4380

129

X=508923.1700

Y=532664.6150

130

X=508910.8620

Y=532666.7510

131

X=508901.6490

Y=532667.7400

132

X=508872.3200

Y=532723.9510

133

X=508829.6160

Y=532771.1610

134

X=508826.6600

Y=532772.2400

135

X=508760.6181

Y=532790.3475

136

X=508733.8715

Y=532778.4070

137

X=508740.1510

Y=532762.2620

138

X=508744.3880

Y=532746.1290

139

X=508753.9340

Y=532731.4020

140

X=508757.5050

Y=532729.7360

141

X=508760.6460

Y=532729.5750

142

X=508763.6530

Y=532726.4750

143

X=508763.5880

Y=532723.6350

144

X=508765.1080

Y=532722.0090

145

X=508780.1740

Y=532707.7220
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146

X=508804.0400

Y=532686.2590

147

X=508807.5980

Y=532675.8890

148

X=508824.8090

Y=532655.4350

149

X=508840.8360

Y=532644.5310

150

X=508855.8430

Y=532637.7810

151

X=508859.2880

Y=532639.2080

152

X=508879.6090

Y=532627.5600

153

X=508895.6150

Y=532618.0160

154

X=508909.3450

Y=532614.8100

155

X=508933.1160

Y=532607.9310

156

X=508936.0600

Y=532609.8880

157

X=508954.1810

Y=532600.4640

158

X=508973.7520

Y=532592.7830

159

X=509005.6800

Y=532570.2950

160

X=509020.1695

Y=532560.2125

161

X=509024.9570

Y=532552.0210

162

X=509037.7480

Y=532537.7130

163

X=509032.8500

Y=532528.0465

164

X=509036.7200

Y=532523.2480

165

X=509039.1560

Y=532509.7140

166

X=509106.1842

Y=532505.5299

167

X=509144.3310

Y=532525.3114

168

X=509167.7080

Y=532533.4150

169

X=509185.4000

Y=532553.5330

170

X=509193.7810

Y=532557.2790

171

X=509204.0010

Y=532566.2550

172

X=509223.2270

Y=532588.4590

173

X=509252.4380

Y=532623.5900

174

X=509257.5880

Y=532634.4530

175

X=509264.9990

Y=532641.9440

176

X=509305.3480

Y=532652.0680

177

X=509313.5800

Y=532654.6535

178

X=509344.9270

Y=532643.6850

179

X=509353.4340

Y=532627.4160

180

X=509358.9660

Y=532620.0910

181

X=509372.8710

Y=532612.3790

182

X=509392.7880

Y=532592.9910

183

X=509400.0223

Y=532588.8321

184

X=509414.3183

Y=532572.8308

185

X=509450.3900

Y=532554.2990

186

X=509458.7440

Y=532549.8120
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187

X=509525.3827

Y=532571.4734

188

X=509576.3640

Y=532607.8500

189

X=509584.4500

Y=532610.4400

190

X=509592.8800

Y=532615.3910

191

X=509599.8760

Y=532627.5360

192

X=509602.8410

Y=532636.8480

193

X=509629.4750

Y=532637.8440

194

X=509644.3150

Y=532651.6770

195

X=509664.1240

Y=532667.1540

196

X=509706.8470

Y=532685.2390

197

X=509711.8645

Y=532685.8245

Границата на опфат на селото е прикажана со линија која ги поврзува
сите прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 197, а за секоја
точка табеларно се дадени параметрите по x и y координати.
Опфат 2 со редни броеви од 1 до 19, а за секоја точка табеларно се
дадени следните параметрите по x и y координати:
1

X=509036.0840

Y=533094.4520

2

X=509020.6320

Y=533129.7950

3

X=509008.9380

Y=533160.7460

4

X=508991.6120

Y=533201.5700

5

X=508981.5965

Y=533245.9135

6

X=508997.3232

Y=533253.1156

7

X=509039.0789

Y=533254.2195

8

X=509076.7120

Y=533255.3180

9

X=509109.8193

Y=533256.2844

10

X=509119.5440

Y=533208.0250

11

X=509126.5410

Y=533163.7510

12

X=509137.6765

Y=533131.7830

13

X=509129.7870

Y=533128.5560

14

X=509108.3470

Y=533121.2660

15

X=509100.7410

Y=533112.8280

16

X=509092.1030

Y=533110.2980

17

X=509081.7380

Y=533111.2500

18

X=509067.7540

Y=533108.8160

19

X=509051.9180

Y=533102.3550
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Член 7
Со Општиот акт се утврдувааат групите на класи на намени во
рамките на планскиот опфат со име за секоја наменска зона поодделно
согласно член 30 од Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13;
37/14; 125/14 и 148/14).
Во рамки на планскиот опфат на село Крани се утврдени повеќе
групи на класи на намени:
А - Домување, односно класите на намени:
А0 - домување во станбени куќи со посебен режим;
А1 - домување во станбени куќи и домување во станбени куќи во
селско-стопански двор;
А3 - групно домување.
В - Јавни институции, односно класите на намени:
В1 – образование и наука
В5 – верски институции
Г – Производство, дистрибуција и сервиси, односно класите на намени:
Г2 – лесна и незагадувачка индустрија
Г3 – сервиси
Г4 – стоваришта
Д - Зеленило и рекреација, односно класите на намени:
Д3 – спорт и рекреација
Д4 – меморијални простори
Е - Инфраструктура, односно класите на намени:
Е1 - комунална инфраструктура
(сообраќајни површини и површини под вода - реки и канали)
Зона на мешана намена, односно класите на намени:
А+Б+В (домување; комерцијални и деловни намени; јавни
институции)
Член 8
Со Одлуката за Општ акт за село Крани се дефинирани сите постојни
влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со
поширокото опкружување.
Со Одлуката за Општ акт за село Крани се дефинира пристапот до
градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да
е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 37/14; 125/14 и
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148/14). Доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако
инвеститорот не може сам да го обезбеди, не можат да се утврдат услови
за градба.
Член 9
Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на
утврдените наменски зони во графичкиот приказ се врши според
конкретните услови на лице место, одредбите на оваа одлука, законот за
просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои
произлегуваат од истиот закон.
Член 10
Формирањето на градежната парцела, површината за градба,
висината на објектите, процентот на изграденост и коефициентот на
искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање.
При формирањето на градежните парцели потребно е да се
почитуваат имотно-правните односи, односно една или повеќе катастарски
парцели да претставуваат градежна парцела.
Површината за градење може да се протега во рамки на една или
повеќе катастарски парцели, при што минимално растојание од површината
за градење до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не
треба да е помало од три (3) метри, согласно член 84-а од Правилникот за
изменување и дополнување на правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ, бр. 37/14).
Член 11
Со Одлуката за Општ акт за село Крани се дефинира просторна
организација и условите за градење во селско-стопански двор.
Во рамките на градежните парцели со класа на намена А1 (домување
во станбени куќи - селско-стопански дворови) освен објектот за домување,
можат да се предвидат и помошни градби во функција на селскостопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и сл.).
Член 12
Со Одлуката за Општ акт за село Крани се дефинира начинот на
реализација на инфраструктурните водови и градби.
Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и
електрика) да овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со основна
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група на класи на намена А - домување, Б - комерцијални и деловни
намени, В - јавни институции, Г - производство, дистрибуција и сервиси, Д зеленило и рекреација, Е - инфраструктура.
Проектот за инфраструктура се изработува согласно член 51-а од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.
51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14).
Член 13
Општиот акт за село содржи табели со Билансни показатели во кои
се прикажани планираните површини по намена на земјиштето - наменските
зони.
Член 14
Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои
не се опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од
овој Општ акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12;
19/13; 95/13; 37/14; 125/14 и 148/14).

Член 15
Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното
донесување, се заверува од Советот на Општина Ресен и се доставува до
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа
на уредување на просторот во електронски формат.
Член 16
Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на
Урбанистички план за село.
Член 17
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1168/13
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
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 донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Арвати - Општина Ресен
за кое нема урбанистички план

Се прогласува Одлуката за донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Арвати - Општина Ресен
за кое нема урбанистички план, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 28.04.2015 година
Бр.09-1267/11
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Службен весник на РМ’’бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11;
53/11; 144/12; 55/13; 163/13, 42/14) член 50 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ’’ бр. 5/2002) и член 71 став1 точка15
од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.
07/2010, 13/2013), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
28.04.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на
градење во село Арвати - Општина Ресен за кое нема урбанистички план
Член 1
Општиот акт за село Арвати се изготвува согласно Програмата за
изменување и дополнување на Програма за Урбано планирање на
подрачјето Општина Ресен за 2015 година, број 07-3841/6 од 24.12.2014,
донесена од Советот на Општина Ресен (Службен гласник на Општина
Ресен бр. 14 од 30.12.2014год).
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Член 2
Одлуката е одобрена од Комисијата назначена со решение број 083863/1 од 17.12.2015 година од Градоначалникот на Општина Ресен и за
истата е добиена Согласност од Министерство за транспорт и врски со број
25-4157/2 од 25.03.2015 година.
Член 3
Одлуката за Општ акт за село Арвати е изготвена од правното лице
Иванов инженеринг - Битола кое поседува лиценца (бр. 0023) согласно член
18 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ
бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14).
Член 4
Општиот акт за село содржи:
- текстуален дел:
Вовед
26.
Географско и геодетско определување на подрачјето на опфатот со
граници и површина
27.
Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на опфатот
на селото
28.
Опис на намени според дефинирани наменски зони
29.
Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и
градбите
30.
Начин на реализација на инфраструктурни водови и градби
31.
Просторна организација и услови за градење во селско-стопански
двор
32.
Опис на основните влезни и излезни постојни правци во селото и
неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување
33.
Сообраќајни услови за пристап до градбите и начин на решавање на
стационарниот сообраќај
- нумерички дел:
Билансни показатели;
и,
- графички прилози:
1. Пошироко опкружување на селото .................................................................
1 : 10000
2. Извод од претходно изготвена планска документација................................
1 : 2500
3. Дигитализиран архивски оригинал..........................................................
1 : 2500
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4. Граница на опфат на селото, наменски зони и
сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување .................................
1 : 2500
Член 5
Графичкиот прилог од Општиот акт е изработен на заверени
дигитализирани катастарски планови.
Член 6
Со одлуката за Општ акт за село Арвати се утврдува граница на
опфат на селото со вкупна површина од 34,3 ха. Границата на селото
графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на прекршни
точки.
Опфатот лежи на територијата која како крајни точки ги има следните
координати:
1

X=510617.7790

Y=533577.5920

2

X=510602.5490

Y=533563.0840

3

X=510585.6160

Y=533544.8490

4

X=510575.8170

Y=533526.4670

5

X=510567.8020

Y=533512.2750

6

X=510561.2050

Y=533505.5640

7

X=510550.1480

Y=533499.6000

8

X=510542.3620

Y=533493.9530

9

X=510527.0390

Y=533471.1280

10

X=510520.9750

Y=533463.5500

11

X=510505.4470

Y=533458.1850

12

X=510471.0320

Y=533431.3880

13

X=510462.0800

Y=533443.9900

14

X=510448.2410

Y=533431.2450

15

X=510430.1960

Y=533413.4820

16

X=510315.9020

Y=533398.4400

17

X=510313.2810

Y=533398.3720

18

X=510307.4380

Y=533396.1450

19

X=510301.0130

Y=533393.8490

20

X=510290.3190

Y=533386.5300

21

X=510267.3120

Y=533370.1270

22

X=510263.8050

Y=533370.1630

23

X=510249.0130

Y=533362.4030

24

X=510227.8710

Y=533345.1590

39

30 Април 2015 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.5

25

X=510202.6350

Y=533322.2810

26

X=510186.5830

Y=533313.9570

27

X=510156.7050

Y=533299.0070

28

X=510136.4580

Y=533282.2610

29

X=510129.2490

Y=533275.4580

30

X=510110.4170

Y=533257.8590

31

X=510069.0030

Y=533228.4980

32

X=510066.7660

Y=533229.0710

33

X=510051.9390

Y=533219.2580

34

X=510046.0140

Y=533210.8290

35

X=510020.6160

Y=533182.0640

36

X=510014.9020

Y=533176.5180

37

X=510007.1430

Y=533166.6040

38

X=509988.2930

Y=533153.2220

39

X=509975.1940

Y=533122.9440

40

X=509972.9800

Y=533121.9990

41

X=509970.3320

Y=533114.7430

42

X=509959.4690

Y=533095.4280

43

X=509938.5820

Y=533075.4060

44

X=509922.2480

Y=533063.3510

45

X=509911.9610

Y=533050.0310

46

X=509901.6220

Y=533039.0660

47

X=509895.5880

Y=533044.2610

48

X=509890.8810

Y=533045.2070

49

X=509893.0510

Y=533069.8930

50

X=509891.2590

Y=533095.0700

51

X=509892.7870

Y=533106.8380

52

X=509837.0690

Y=533117.1290

53

X=509833.4990

Y=533118.3260

54

X=509815.8420

Y=533101.8410

55

X=509807.5710

Y=533095.8390

56

X=509796.3680

Y=533093.4100

57

X=509798.1870

Y=533100.8520

58

X=509796.1690

Y=533100.6740

59

X=509790.1870

Y=533106.6820

60

X=509797.9450

Y=533118.1260

61

X=509797.5240

Y=533124.7640

62

X=509780.4900

Y=533124.5430

63

X=509768.8030

Y=533123.1690

64

X=509761.1180

Y=533123.3030

65

X=509744.7020

Y=533124.2970
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66

X=509736.8070

Y=533123.0790

67

X=509733.1110

Y=533121.8860

68

X=509726.1810

Y=533122.2610

69

X=509719.9940

Y=533121.7950

70

X=509705.1040

Y=533122.2620

71

X=509701.6700

Y=533126.5990

72

X=509707.3890

Y=533141.1610

73

X=509720.3520

Y=533159.0960

74

X=509727.4650

Y=533166.0430

75

X=509711.7160

Y=533170.9300

76

X=509683.0200

Y=533176.3520

77

X=509664.1650

Y=533177.8550

78

X=509655.8360

Y=533190.3750

79

X=509647.9030

Y=533188.9610

80

X=509625.4170

Y=533184.9530

81

X=509614.6720

Y=533176.7700

82

X=509601.0440

Y=533172.8070

83

X=509592.6730

Y=533165.8420

84

X=509588.7900

Y=533164.3860

85

X=509571.6260

Y=533156.7540

86

X=509555.3470

Y=533145.2360

87

X=509544.6790

Y=533137.6880

88

X=509538.8030

Y=533129.9800

89

X=509535.4820

Y=533122.1510

90

X=509537.0350

Y=533117.6990

91

X=509529.1010

Y=533113.8510

92

X=509519.4480

Y=533115.8650

93

X=509506.9860

Y=533117.0170

94

X=509465.3810

Y=533128.0780

95

X=509439.6910

Y=533132.6060

96

X=509419.2790

Y=533137.9410

97

X=509408.2460

Y=533142.2330

98

X=509387.4840

Y=533149.2680

99

X=509367.3900

Y=533142.8140

100

X=509355.6370

Y=533148.6850

101

X=509355.7160

Y=533179.8800

102

X=509372.2760

Y=533220.5150

103

X=509369.7410

Y=533256.6430

104

X=509367.2880

Y=533279.8310

105

X=509359.6820

Y=533299.9670

106

X=509355.0030

Y=533301.6330
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107

X=509353.9730

Y=533315.1620

108

X=509348.7060

Y=533340.3140

109

X=509345.2620

Y=533349.5930

110

X=509340.7580

Y=533351.3610

111

X=509330.8000

Y=533363.3750

112

X=509350.2090

Y=533374.8650

113

X=509352.7710

Y=533383.7420

114

X=509371.8850

Y=533385.4220

115

X=509374.6520

Y=533387.9810

116

X=509389.4650

Y=533392.3020

117

X=509394.0890

Y=533392.4970

118

X=509421.6760

Y=533390.9220

119

X=509441.4130

Y=533388.5720

120

X=509456.6790

Y=533390.7120

121

X=509463.2550

Y=533389.9290

122

X=509484.7300

Y=533385.2600

123

X=509516.4520

Y=533392.1670

124

X=509538.6290

Y=533393.0030

125

X=509566.1580

Y=533395.9930

126

X=509576.4950

Y=533397.2130

127

X=509615.8320

Y=533416.1390

128

X=509630.4330

Y=533420.2110

129

X=509650.7310

Y=533423.9020

130

X=509652.0880

Y=533426.6730

131

X=509655.6390

Y=533427.1080

132

X=509687.4205

Y=533436.4820

133

X=509733.7320

Y=533441.6415

134

X=509759.5180

Y=533457.3920

135

X=509784.7410

Y=533482.6610

136

X=509792.6780

Y=533496.6200

137

X=509794.4810

Y=533497.5310

138

X=509810.9960

Y=533530.1690

139

X=509838.8510

Y=533540.3990

140

X=509846.6380

Y=533545.2990

141

X=509869.0510

Y=533571.5670

142

X=509869.0710

Y=533568.5050

143

X=509905.9050

Y=533569.5440

144

X=509920.3920

Y=533562.3110

145

X=509928.3160

Y=533554.3350

146

X=509943.3260

Y=533530.2230

147

X=509954.8910

Y=533509.9990
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148

X=509954.9740

Y=533503.0000

149

X=509970.5740

Y=533493.4500

150

X=509996.7030

Y=533449.4520

151

X=510022.0610

Y=533456.8620

152

X=510022.0390

Y=533453.7590

153

X=510031.9840

Y=533450.8470

154

X=510051.5980

Y=533458.8570

155

X=510070.6960

Y=533463.2260

156

X=510093.3170

Y=533473.6000

157

X=510106.0050

Y=533475.2620

158

X=510111.0720

Y=533471.9940

159

X=510132.7620

Y=533480.3990

160

X=510140.8290

Y=533483.7090

161

X=510159.1870

Y=533499.5270

162

X=510166.0350

Y=533501.9260

163

X=510186.7510

Y=533507.2580

164

X=510192.0860

Y=533511.2050

165

X=510196.8220

Y=533519.1700

166

X=510209.4070

Y=533531.4070

167

X=510215.4680

Y=533533.6670

168

X=510222.7070

Y=533534.0920

169

X=510231.7910

Y=533536.7440

170

X=510247.9900

Y=533543.2120

171

X=510258.1540

Y=533547.0540

172

X=510277.0880

Y=533554.1620

173

X=510290.7630

Y=533558.0490

174

X=510305.9980

Y=533570.0860

175

X=510316.5650

Y=533583.4950

176

X=510339.3980

Y=533595.6310

177

X=510347.8300

Y=533601.9130

178

X=510374.8730

Y=533613.3360

179

X=510390.3270

Y=533622.2980

180

X=510402.3400

Y=533626.3250

181

X=510426.2430

Y=533653.9850

182

X=510441.0810

Y=533677.3970

183

X=510441.4020

Y=533684.4600

184

X=510444.6190

Y=533691.3620

185

X=510493.2350

Y=533737.5480

186

X=510504.8140

Y=533747.6150

187

X=510517.2740

Y=533746.1810

188

X=510562.4350

Y=533739.1540
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189

X=510570.1440

Y=533739.1620

190

X=510599.8675

Y=533722.0162

191

X=510619.0140

Y=533698.9243

192

X=510629.0640

Y=533659.8140

193

X=510633.1510

Y=533655.0220

194

X=510635.3870

Y=533610.2560

195

X=510625.8060

Y=533599.5380

Границата на опфат на селото е прикажана со линија која ги поврзува
сите прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 195, а за секоја
точка табеларно се дадени параметрите по x и y координати.
Член 7
Со Општиот акт се утврдувааат групите на класи на намени во
рамките на планскиот опфат со име за секоја наменска зона поодделно
согласно член 30 од Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13;
37/14; 125/14 и 148/14).
Во рамки на планскиот опфат на село Арвати се утврдени повеќе
групи на класи на намени:
А - Домување, односно класите на намени:
А0 - домување во станбени куќи со посебен режим;
А1 - домување во станбени куќи и домување во станбени куќи во
селско-стопански двор;
А3 - групно домување.
В - Јавни институции, односно класите на намени:
В5 – верски институции
Д - Зеленило и рекреација, односно класите на намени:
Д1 – парковско зеленило
Е - Инфраструктура, односно класите на намени:
Е1 - комунална инфраструктура
(сообраќајни површини и површини под вода - реки и канали)
Член 8
Со Одлуката за Општ акт за село Арвати се дефинирани сите
постојни влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна
поврзаност со поширокото опкружување.
Со Одлуката за Општ акт за село Арвати се дефинира пристапот до
градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да
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е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 37/14; 125/14 и
148/14). Доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако
инвеститорот не може сам да го обезбеди, не можат да се утврдат услови
за градба.
Член 9
Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на
утврдените наменски зони во графичкиот приказ се врши според
конкретните услови на лице место, одредбите на оваа одлука, законот за
просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои
произлегуваат од истиот закон.
Член 10
Формирањето на градежната парцела, површината за градба,
висината на објектите, процентот на изграденост и коефициентот на
искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање.
При формирањето на градежните парцели потребно е да се
почитуваат имотно-правните односи, односно една или повеќе катастарски
парцели да претставуваат градежна парцела.
Површината за градење може да се протега во рамки на една или
повеќе катастарски парцели, при што минимално растојание од површината
за градење до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не
треба да е помало од три (3) метри, согласно член 84-а од Правилникот за
изменување и дополнување на правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ, бр. 37/14).
Член 11
Со Одлуката за Општ акт за село Арвати се дефинира просторна
организација и условите за градење во селско-стопански двор.
Во рамките на градежните парцели со класа на намена А1 (домување
во станбени куќи - селско-стопански дворови) освен објектот за домување,
можат да се предвидат и помошни градби во функција на селскостопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и сл.).
Член 12
Со Одлуката за Општ акт за село Арвати се дефинира начинот на
реализација на инфраструктурните водови и градби.
Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и
електрика) да овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со основна
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група на класи на намена А - домување, Б - комерцијални и деловни
намени, В - јавни институции, Д – зеленило и рекреација, Е инфраструктура.
Проектот за инфраструктура се изработува согласно член 51-а од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.
51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14).
Член 13
Општиот акт за село содржи табели со Билансни показатели во кои
се прикажани планираните површини по намена на земјиштето - наменските
зони.
Член 14
Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои
не се опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од
овој Општ акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12;
19/13; 95/13; 37/14; 125/14 и 148/14).
Член 15
Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното
донесување, се заверува од Советот на Општина Ресен и се доставува до
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа
на уредување на просторот во електронски формат.
Член 16
Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на
Урбанистички план за село.
Член 17
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1168/14
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

46

30 Април 2015 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.5

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 донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Штрбово - Општина
Ресен за кое нема урбанистички план

Се прогласува Одлуката за донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Штрбово - Општина
Ресен за кое нема урбанистички план, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 28.04.2015 година
Бр.09-1267/12
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Службен весник на РМ’’бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11;
53/11; 144/12; 55/13; 163/13, 42/14) член 50 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ’’ бр. 5/2002) и член 71 став1 точка15
од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.
07/2010, 13/2013), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
28.04.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на
градење во село Штрбово - Општина Ресен за кое нема урбанистички план

Член 1
Општиот акт за село Штрбово се изготвува согласно Програмата за
изменување и дополнување на Програма за Урбано планирање на
подрачјето Општина Ресен за 2015 година, број 07-3841/6 од 24.12.2014,
донесена од Советот на Општина Ресен (Службен гласник на Општина
Ресен бр. 14 од 30.12.2014год).
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Член 2
Одлуката е одобрена од Комисијата назначена со решение број 083863/1 од 17.12.2015 година од Градоначалникот на Општина Ресен и за
истата е добиена Согласност од Министерство за транспорт и врски со
број 25-4154/2 од 01.04.2015 година.
Член 3
Одлуката за Општ акт за село Штрбово е изготвена од правното лице
Иванов инженеринг - Битола кое поседува лиценца (бр. 0023) согласно член
18 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ
бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14).
Член 4
Општиот акт за село содржи:
- текстуален дел:
Вовед
34.
Географско и геодетско определување на подрачјето на опфатот со
граници и површина
35.
Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на опфатот
на селото
36.
Опис на намени според дефинирани наменски зони
37.
Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и
градбите
38.
Начин на реализација на инфраструктурни водови и градби
39.
Просторна организација и услови за градење во селско-стопански
двор
40.
Опис на основните влезни и излезни постојни правци во селото и
неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување
41.
Сообраќајни услови за пристап до градбите и начин на решавање на
стационарниот сообраќај
- нумерички дел:
Билансни показатели;
и,
- графички прилози:
1. Пошироко опкружување на селото .................................................................
1 : 10000
2. Извод од претходно изготвена планска документација................................
1 : 2500
3. Дигитализиран архивски оригинал..........................................................
1 : 2500
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4. Граница на опфат на селото, наменски зони и
сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување .................................
1 : 2500

Член 5
Графичкиот прилог од Општиот акт е изработен на заверени
дигитализирани катастарски планови.
Член 6
Со одлуката за Општ акт за село Штрбово се утврдува граница на
опфат на селото со вкупна површина од 50,48 ха. Границата на селото
графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на прекршни
точки.
Опфатот лежи на територијата која како крајни точки ги има следните
координати:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

X=508490.9630
X=508521.0520
X=508522.6650
X=508524.7610
X=508529.1800
X=508535.8150
X=508534.7000
X=508535.4480
X=508541.4090
X=508539.0020
X=508572.2230
X=508601.6284
X=508681.6090
X=508690.4832
X=508689.0457
X=508697.6215
X=508710.9896
X=508729.4023
X=508744.5360
X=508753.2550
X=508763.7670
X=508787.7622
X=508801.1130
X=508819.4820
X=508825.4370
X=508829.2160
X=508838.5490
X=508846.7760
X=508856.6130
X=508857.7380
X=508877.4630
X=508899.1817

Y=531101.6010
Y=531138.3530
Y=531141.2290
Y=531147.6780
Y=531156.7740
Y=531169.9380
Y=531179.6910
Y=531188.6460
Y=531208.9260
Y=531221.8140
Y=531283.8380
Y=531329.4906
Y=531402.8277
Y=531431.4482
Y=531463.9868
Y=531475.5735
Y=531486.4046
Y=531491.6942
Y=531487.9159
Y=531486.1920
Y=531473.8970
Y=531445.3177
Y=531421.8090
Y=531382.2960
Y=531375.6100
Y=531372.7870
Y=531370.4710
Y=531364.9910
Y=531356.1210
Y=531355.2600
Y=531344.1760
Y=531341.3670
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

X=508920.8470
X=508943.3640
X=508958.7205
X=508960.7135
X=508959.4550
X=508948.6450
X=508941.2540
X=508929.8729
X=508929.4408
X=508942.8725
X=508948.3540
X=508964.4840
X=508982.9357
X=509030.3560
X=509080.6254
X=509110.4164
X=509142.2447
X=509164.6287
X=509199.5350
X=509213.5856
X=509242.6260
X=509254.1380
X=509266.1718
X=509267.3008
X=509265.0400
X=509268.3990
X=509272.8320
X=509278.0938
X=509274.3673
X=509255.7450
X=509228.1840
X=509228.7450
X=509214.5850
X=509205.4510
X=509195.0790
X=509193.5850
X=509182.0880
X=509172.8020
X=509164.0590
X=509147.5480
X=509134.8240
X=509103.4320
X=509098.1320
X=509069.1060
X=509038.2850
X=509029.7070
X=508994.1701
X=508956.8436
X=508930.5105
X=508893.1840
X=508867.3860
X=508844.4930
X=508833.5780
X=508811.0810
X=508773.3250
X=508765.1420

Y=531344.3130
Y=531362.3700
Y=531385.7525
Y=531417.1130
Y=531437.2180
Y=531476.8660
Y=531489.7070
Y=531516.7559
Y=531531.3397
Y=531549.6880
Y=531551.6800
Y=531561.0000
Y=531566.5635
Y=531549.6990
Y=531525.2455
Y=531501.1411
Y=531475.3883
Y=531447.1453
Y=531395.5280
Y=531362.3151
Y=531297.3715
Y=531265.6235
Y=531192.5314
Y=531088.7829
Y=531004.0330
Y=530964.4640
Y=530927.9000
Y=530900.1778
Y=530879.4869
Y=530839.5030
Y=530819.3740
Y=530811.7610
Y=530791.0280
Y=530776.1930
Y=530764.7660
Y=530755.0240
Y=530742.1630
Y=530742.8540
Y=530722.5590
Y=530707.1500
Y=530688.1700
Y=530674.3870
Y=530676.9250
Y=530645.5230
Y=530605.7540
Y=530602.6318
Y=530602.3765
Y=530609.5253
Y=530618.7166
Y=530645.2692
Y=530664.1080
Y=530684.4640
Y=530694.1290
Y=530716.1360
Y=530749.5730
Y=530758.1260
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

X=508734.3180
X=508720.0460
X=508712.9550
X=508710.8710
X=508707.3410
X=508697.1770
X=508687.0130
X=508681.4320
X=508675.6450
X=508669.6270
X=508657.0440
X=508644.8710
X=508623.5910
X=508613.5610
X=508607.3020
X=508598.4360
X=508585.0700
X=508570.3100
X=508549.1680
X=508538.5650
X=508530.3970
X=508500.1143
X=508493.0637

Y=530787.6300
Y=530800.5430
Y=530806.8240
Y=530810.2040
Y=530812.2500
Y=530822.4125
Y=530832.5750
Y=530837.6750
Y=530842.6390
Y=530848.5080
Y=530860.1630
Y=530870.9280
Y=530891.1090
Y=530901.1220
Y=530906.5380
Y=530914.5010
Y=530927.0990
Y=530940.4790
Y=530959.2740
Y=530970.1170
Y=530977.3670
Y=531023.5645
Y=531080.0571

Границата на опфат на селото е прикажана со линија која ги поврзува
сите прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 111, а за секоја
точка табеларно се дадени параметрите по x и y координати.
Опфат 2 со редни броеви од 1 до 12, а за секоја точка табеларно се
дадени следните параметрите по x и y координати:

1

X=509295.7840

Y=531427.1100

2

X=509307.6110

Y=531425.9190

3

X=509320.2050

Y=531426.7840

4

X=509339.3100

Y=531434.8220

5

X=509363.2490

Y=531450.1250

6

X=509402.8400

Y=531458.1260

7

X=509398.2790

Y=531448.5200

8

X=509376.0410

Y=531415.6840

9

X=509351.2390

Y=531387.2600

10

X=509331.5120

Y=531366.1250

11

X=509319.9410

Y=531372.1110

12

X=509302.8460

Y=531409.4210

Член 7
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Со Општиот акт се утврдувааат групите на класи на намени во
рамките на планскиот опфат со име за секоја наменска зона поодделно
согласно член 30 од Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13;
37/14; 125/14 и 148/14).
Во рамки на планскиот опфат на село Штрбово се утврдени повеќе
групи на класи на намени:
А - Домување, односно класите на намени:
А0 - домување во станбени куќи со посебен режим;
А1 - домување во станбени куќи и домување во станбени куќи во
селско-стопански двор;
А3 - групно домување.
Д - Зеленило и рекреација, односно класите на намени:
Д4 - меморијални простори (гробишта).
Е - Инфраструктура, односно класите на намени:
Е1 - комунална инфраструктура
(сообраќајни површини и површини под вода - реки и канали)
Зона на мешана намена, односно класите на намени:
А+Б+В (домување; комерцијални и деловни намени; јавни
институции)

Член 8
Со Одлуката за Општ акт за село Штрбово се дефинирани сите
постојни влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна
поврзаност со поширокото опкружување.
Со Одлуката за Општ акт за село Штрбово се дефинира пристапот до
градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да
е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 37/14; 125/14 и
148/14). Доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако
инвеститорот не може сам да го обезбеди, не можат да се утврдат услови
за градба.
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Член 9
Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на
утврдените наменски зони во графичкиот приказ се врши според
конкретните услови на лице место, одредбите на оваа одлука, законот за
просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои
произлегуваат од истиот закон.
Член 10
Формирањето на градежната парцела, површината за градба,
висината на објектите, процентот на изграденост и коефициентот на
искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање.
При формирањето на градежните парцели потребно е да се
почитуваат имотно-правните односи, односно една или повеќе катастарски
парцели да претставуваат градежна парцела.
Површината за градење може да се протега во рамки на една или
повеќе катастарски парцели, при што минимално растојание од површината
за градење до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не
треба да е помало од три (3) метри, согласно член 84-а од Правилникот за
изменување и дополнување на правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ, бр. 37/14).
Член 11
Со Одлуката за Општ акт за село Штрбово се дефинира просторна
организација и условите за градење во селско-стопански двор.
Во рамките на градежните парцели со класа на намена А1 (домување
во станбени куќи - селско-стопански дворови) освен објектот за домување,
можат да се предвидат и помошни градби во функција на селскостопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и сл.).
Член 12
Со Одлуката за Општ акт за село Штрбово се дефинира начинот на
реализација на инфраструктурните водови и градби.
Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и
електрика) да овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со основна
група на класи на намена А - домување, Б - комерцијални и деловни
намени, В - јавни институции, Д - зеленило и рекреација, Е инфраструктура.
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Проектот за инфраструктура се изработува согласно член 51-а од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.
51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14).
Член 13
Општиот акт за село содржи табели со Билансни показатели во кои
се прикажани планираните површини по намена на земјиштето - наменските
зони.
Член 14
Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои
не се опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од
овој Општ акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12;
19/13; 95/13; 37/14; 125/14 и 148/14).
Член 15
Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното
донесување, се заверува од Советот на Општина Ресен и се доставува до
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа
на уредување на просторот во електронски формат.
Член 16
Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на
Урбанистички план за село.
Член 17
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1168/15
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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13.
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 донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Долно Дупени - Општина
Ресен за кое нема урбанистички план
Се прогласува Одлуката за донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Долно Дупени - Општина
Ресен за кое нема урбанистички план, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 28.04.2015 година

Бр.09-1267/13
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Службен весник на РМ’’бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11;
53/11; 144/12; 55/13; 163/13, 42/14) член 50 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ’’ бр. 5/2002) и член 71 став1 точка15
од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.
07/2010, 13/2013), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
28.04.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на
градење во село Долно Дупени - Општина Ресен за кое нема
урбанистички план

Член 1
Општиот акт за село Долно Дупени се изготвува согласно
Програмата за изменување и дополнување на Програма за Урбано
планирање на подрачјето Општина Ресен за 2015 година, број 073841/6 од 24.12.2014, донесена од Советот на Општина Ресен (Службен
гласник на Општина Ресен бр. 14 од 30.12.2014год).
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Член 2
Одлуката е одобрена од Комисијата назначена со решение број
бр.08-3863/1 од 17.12.2015 година од Градоначалникот на Општина
Ресен и за истата е добиена Согласност од Министерство за транспорт и
врски со број 25-4148/1 од 03.04.2015 година.
Член 3
Одлуката за Општ акт за село Долно Дупени е изготвена од правното
лице Иванов инженеринг - Битола кое поседува лиценца (бр. 0023) согласно
член 18 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на
РМ бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и
42/14).
Член 4
Општиот акт за село содржи:
- текстуален дел:
Вовед
42.
Географско и геодетско определување на подрачјето на опфатот со
граници и површина
43.
Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на опфатот
на селото
44.
Опис на намени според дефинирани наменски зони
45.
Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и
градбите
46.
Начин на реализација на инфраструктурни водови и градби
47.
Просторна организација и услови за градење во селско-стопански
двор
48.
Опис на основните влезни и излезни постојни правци во селото и
неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување
49.
Сообраќајни услови за пристап до градбите и начин на решавање на
стационарниот сообраќај
- нумерички дел:
Билансни показатели;
и,
- графички прилози:
1. Пошироко опкружување на селото .................................................................
1 : 10000
2. Извод од претходно изготвена планска документација................................
1 : 2500
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3. Дигитализиран архивски оригинал..........................................................
1 : 2500
4. Граница на опфат на селото, наменски зони и
сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување .................................
1 : 2500
Член 5
Графичкиот прилог од Општиот акт е изработен на заверени
дигитализирани катастарски планови.
Член 6
Со одлуката за Општ акт за село Долно Дупени се утврдува граница
на опфат на селото со вкупна површина од 49,4 ха. Границата на селото
графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на прекршни
точки.
Опфатот лежи на територијата која како крајни точки ги има следните
координати:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

X=510192.3720
X=510187.4210
X=510178.6495
X=510179.2490
X=510179.8605
X=510176.0162
X=510181.7399
X=510202.8220
X=510203.6720
X=510207.2160
X=510208.2130
X=510208.2090
X=510210.8630
X=510214.1240
X=510230.1850
X=510231.7630
X=510247.6768
X=510279.1190
X=510314.6610
X=510331.0940
X=510338.2060
X=510428.8705

Y=525661.5300
Y=525670.1060
Y=525689.0907
Y=525725.8330
Y=525763.3110
Y=525820.2198
Y=525856.4609
Y=525907.5290
Y=525919.7510
Y=525925.7950
Y=525929.3990
Y=525930.8840
Y=525943.7310
Y=525955.6640
Y=526047.6370
Y=526062.0110
Y=526086.9745
Y=526106.6080
Y=526113.1220
Y=526113.2070
Y=526110.8940
Y=526119.9010
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

X=510465.7530
X=510514.5520
X=510539.6711
X=510564.0140
X=510573.2930
X=510588.7700
X=510608.7855
X=510618.6270
X=510635.5140
X=510639.4130
X=510660.2560
X=510702.2940
X=510709.8090
X=510716.8400
X=510722.3570
X=510729.0710
X=510743.1980
X=510786.9760
X=510836.8840
X=510877.7480
X=510920.8310
X=510981.8500
X=511026.0730
X=511038.6450
X=511053.9784
X=511056.7670
X=511063.2710
X=511098.3040
X=511122.7270
X=511122.1680
X=511124.9240
X=511130.3960
X=511135.6170
X=511147.5400
X=511152.2400
X=511166.0010
X=511172.9340
X=511177.1850
X=511174.8540
X=511172.6540
X=511168.7350

Y=526131.1100
Y=526172.2220
Y=526198.0604
Y=526233.0440
Y=526252.9300
Y=526268.7650
Y=526273.8910
Y=526268.2580
Y=526268.6000
Y=526267.8730
Y=526266.0291
Y=526219.8590
Y=526197.9260
Y=526180.7120
Y=526162.4240
Y=526151.8800
Y=526133.5060
Y=526107.4550
Y=526100.0050
Y=526099.5810
Y=526094.9930
Y=526088.4950
Y=526066.4490
Y=526050.7400
Y=526037.6515
Y=526027.9640
Y=526012.2390
Y=525975.2580
Y=525953.5980
Y=525946.3440
Y=525936.8810
Y=525930.1070
Y=525916.6950
Y=525897.3490
Y=525894.1090
Y=525868.7800
Y=525832.2100
Y=525813.3500
Y=525791.2240
Y=525785.9210
Y=525770.8910
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

X=511158.9380
X=511117.6030
X=511013.8960
X=510946.3130
X=510916.1090
X=510854.7240
X=510795.8490
X=510736.0110
X=510676.4606
X=510649.9317
X=510613.8614
X=510582.7300
X=510552.1036
X=510528.1630
X=510498.7520
X=510487.9530
X=510467.7280
X=510447.5290
X=510435.6870
X=510428.6480
X=510427.0180
X=510398.5100
X=510385.0560
X=510364.7380
X=510346.1700
X=510302.6270
X=510263.5203
X=510238.1615

Y=525733.4700
Y=525683.1280
Y=525647.8690
Y=525666.0160
Y=525663.0310
Y=525594.3820
Y=525563.3760
Y=525532.7340
Y=525505.0125
Y=525507.1156
Y=525529.6000
Y=525580.3850
Y=525601.0990
Y=525602.5500
Y=525598.1760
Y=525592.9650
Y=525585.6130
Y=525579.6640
Y=525573.9330
Y=525570.9930
Y=525570.8770
Y=525577.6020
Y=525586.3970
Y=525606.2380
Y=525620.8080
Y=525626.0300
Y=525632.1230
Y=525636.0408

Границата на опфат на селото е прикажана со линија која ги поврзува
сите прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 91, а за секоја точка
табеларно се дадени параметрите по x и y координати.

Член 7
Со Општиот акт се утврдувааат групите на класи на намени во
рамките на планскиот опфат со име за секоја наменска зона поодделно
согласно член 30 од Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13;
37/14; 125/14 и 148/14).
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Во рамки на планскиот опфат на село Долно Дупени се утврдени
повеќе групи на класи на намени:
А - Домување, односно класите на намени:
А0 - домување во станбени куќи со посебен режим;
А1 - домување во станбени куќи и домување во станбени куќи во
селско-стопански двор;
А3 - групно домување.
Д - Зеленило и рекреација, односно класите на намени:
Д4 - меморијални простори (гробишта).
Е - Инфраструктура, односно класите на намени:
Е1 - комунална инфраструктура
(сообраќајни површини и површини под вода - реки и канали)
Зона на мешана намена, односно класите на намени:
А+Б+В (домување; комерцијални и деловни намени; јавни
институции)

Член 8
Со Одлуката за Општ акт за село Долно Дупени се дефинирани сите
постојни влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна
поврзаност со поширокото опкружување.
Со Одлуката за Општ акт за село Долно Дупени се дефинира
пристапот до градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај,
кој треба да е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13;
37/14; 125/14 и 148/14). Доколку не е обезбеден колски пристап до
парцелата и ако инвеститорот не може сам да го обезбеди, не можат да се
утврдат услови за градба.

Член 9
Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на
утврдените наменски зони во графичкиот приказ се врши според
конкретните услови на лице место, одредбите на оваа одлука, законот за
просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои
произлегуваат од истиот закон.
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Член 10
Формирањето на градежната парцела, површината за градба,
висината на објектите, процентот на изграденост и коефициентот на
искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање.
При формирањето на градежните парцели потребно е да се
почитуваат имотно-правните односи, односно една или повеќе катастарски
парцели да претставуваат градежна парцела.
Површината за градење може да се протега во рамки на една или
повеќе катастарски парцели, при што минимално растојание од површината
за градење до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не
треба да е помало од три (3) метри, согласно член 84-а од Правилникот за
изменување и дополнување на правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ, бр. 37/14).
Член 11
Со Одлуката за Општ акт за село Долно Дупени се дефинира
просторна организација и условите за градење во селско-стопански двор.
Во рамките на градежните парцели со класа на намена А1 (домување
во станбени куќи - селско-стопански дворови) освен објектот за домување,
можат да се предвидат и помошни градби во функција на селскостопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и сл.).
Член 12
Со Одлуката за Општ акт за село Долно Дупени се дефинира
начинот на реализација на инфраструктурните водови и градби.
Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и
електрика) да овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со основна
група на класи на намена А - домување, Б - комерцијални и деловни
намени, В - јавни институции, Д – зеленило и рекреација, Е инфраструктура.
Проектот за инфраструктура се изработува согласно член 51-а од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.
51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14).
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Член 13
Општиот акт за село содржи табели со Билансни показатели во кои
се прикажани планираните површини по намена на земјиштето - наменските
зони.
Член 14
Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои
не се опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од
овој Општ акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12; 126/12;
19/13; 95/13; 37/14; 125/14 и 148/14).
Член 15
Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното
донесување, се заверува од Советот на Општина Ресен и се доставува до
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа
на уредување на просторот во електронски формат.
Член 16
Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на
Урбанистички план за село.
Член 17
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1168/16
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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14.
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 утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко – планска
документација за Деталниот урбанистички план за ДУП УЕ-5 Центар, Ресен
Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко – планска
документација за Деталниот урбанистички план за ДУП УЕ-5 Центар, Ресен,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.04.2015 година
Бр.09-1267/14
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
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, 13/13) и член
2 став 1 алинеа 4 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.54/11,162/12, 95/13) Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.04.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши вклопување
на објектот во урбанистичко – планска документација за Деталниот
урбанистички план за ДУП УЕ-5 Центар, Ресен
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект Уп-1-12-4566-2011 од 03.09.2011 од страна на Општина
Ресен од Ресен, ул. „Плоштад Маршал Тито“ бр.20 и Никола Тасевски, а кое
се однесува на објектот кој лежи на КП бр.3932 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
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сообраќајната инфраструктура предвидена согласно ДУП УЕ-5 Центар Ресен, заради вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со
согласно одредбите од член 2, став 1, алинеа 4 и 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.54/11, 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.08-1168/17
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

15.
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 Годишниот извештај за работењето на
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2014 година
Се прогласува Заклучокот по Годишниот извештај за работењето на
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2014 година, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.04.2015
година

Бр.09-1267/15
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
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, 13/2013 ) Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на 28.04.2015 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански
регион за 2014 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Центарот за
развој на Пелагонискиот плански регион за 2014 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1168/18
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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16.
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 Годишниот извештај за спроведувањето
на програмата за развој на Пелагонискиот плански регион 2010 – 2015
година од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за
2014 година
Се прогласува Заклучокот по Годишниот извештај за спроведувањето
на програмата за развој на Пелагонискиот плански регион 2010 – 2015
година од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за
2014 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 28.04.2015 година
Бр.09-1267/16
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013 ) Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на 28.04.2015 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за спроведувањето на програмата за развој на Пелагонискиот
плански регион 2010 – 2015 година од страна на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2014 година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Годишниот извештај за спроведувањето на програмата
за развој на Пелагонискиот плански регион 2010 – 2015 година од
страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за
2014 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1168/19
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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17.
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 Програмата за изведување на ексурзии
за учениците од III, VI и IX одделение за учебната 2014/2015 година на
ОУ „ Славејко Арсов“ с.Подмочани
Се прогласува Заклучокот по Програмата за изведување на ексурзии
за учениците од III, VI и IX одделение за учебната 2014/2015 година на
ОУ „ Славејко Арсов“ с.Подмочани, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 28.04.2015 година

Бр.09-1267/17
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013 ) Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на 28.04.2015 година, откако ја разгледа Програмата
за изведување на ексурзии за учениците од III, VI и IX одделение
за
учебната 2014/2015 година на ОУ „ Славејко Арсов“ с. Подмочани, го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за изведување на ексурзии за учениците од
III, VI и IX одделение за учебната 2014/2015 година на ОУ
„ Славејко Арсов“ с.Подмочани

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1168/20
28.04.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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17.
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 користење на
училишен автобус

Се прогласува Одлуката за давање на користење на училишен
автобус, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 28.04.2015 година
Бр.09-1267/18
30.04.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 10 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 36 од
Статутот на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен “, бр.
7/2010, 13/2013 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
28.04.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за давање на користење на
училишен автобус

Член 1
Предмет на оваа Одлука е давање на користење на ОУ „Славејко
Арсов“ с.Подмочани, училишен автобус- марка „Јутонг“ со регистарски
таблички ОH - 0540 RB, донација на Р.Кина, кој од страна на Владата на
Р.Македонија - Министерство за образование и наука му е доделена на
Општина Ресен.
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Член 2

Автобусот ќе се користи за потребите на ОУ „Славејко Арсов“
с.Подмочани во реализација на еднодневната екскурзија за учениците од III,
VI и IX одделение во учебната 2014/2015 година.

Член 3
Трошоците околу превозот ќе ги покрива Општина Ресен.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-1168/21
28.04.2015 год.
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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