Службен гласник на
Општина Ресен
-излегува по потреба

Понеделник 01.06.2015 година

Бр.6 Год.50
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

01 јуни 2015 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.6
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 Буџетски календар за подготовка на Буџетот на
Општина Ресен за 2016 година

Се прогласува Буџетскиот календар за подготовка на Буџетот на
Општина Ресен за 2016 година, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 28.05.2015 година

Бр.09-1454/1
01.06.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на членот 22, 27 и 28 од Законот за финансирање на
едениците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04,
96/04, 67/07, 156/09, 47/11), член 21-б и 31 од Законот за буџетите
(„Службен весник на РМ“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11,
171/12) и член 23 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на
Општина Ресен “ бр. 7/10, 13/13), Советот на општината Ресен на
седницата одржана на ден 28.05.2015 година донесе,

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР
ЗА ПОДГОТОВКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РЕСЕН ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со овој буџетски календар за подготовка на буџетот на општината
Ресен за 2016 година се утврдуваат роковите и носителите на активностите
за подготовка на буџетот.

Член 2
Роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот за
2016 година се утврдени со следната табела:
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ДАТУМ / РОК

БУЏЕТСКИ АКТИВНОСТИ - ОДГОВОРНОСТ

Април 2015

Министерот за финансии доставува до Владата на
Република Македонија Фискална стратегија на РМ за
наредните три години.

Мај 2015

Советот на општината го донесува буџетскиот календар.

Најдоцна до 30.
Септември
2015

Министерот за финансии го доставува до општините
Буџетскиот циркулар со насоки за подготвување на
Предлог- Буџетот за 2016 година.
Со Буџетскиот циркулар општините се известуваат и за
висината на дотациите за општината што ќе се
трансферираат од Буџетот на РМ, буџетите на фондовите
и од други извори.

Најдоцна до 01.
Октомври 2015

Градоначалникот ги подготвува главните насоки за
изготвување на финансиските планови и ги доставува до
општинските буџетски корисници.

Најдоцна до
15.Октомври

Секторите при Општина Ресен ги доставуваат предлогпрограмите од нивна надлежност до Градоначалникот со
образложение за висината на износите по позиции.
Градоначалникот на општината подготвува Предлог-План
на програми за развој усогласен со насоките од
Циркуларот и истиот го доставува на одобрување до
Советот на општината.

Најдоцна до 20.
Октомври 2015

Најдоцна до 31.
Октомври 2015

Општинските буџетски корисници ги доставуваат своите
предлог-финансиски планови до Градоначалникот со
образложение за висината на износите по позиции.

ОктомвриНоември 2015

Секторот за финансиски прашања врши анализирање и
преговарање по доставените предлог-финансиски
планови, ги одредува приоритетите и одредбите за
новиот Предлог-Буџет и го запознава Градоначалникот со
истите.

Најдоцна до 15.
Ноември 2015

Советот на општината го одобрува Предлог-Планот на
програмите за развој.
Одобрениот План на програмите за развој е составен дел
на Предлог-Буџетот на општината за 2016 година.

НоемвриДекември 2015

Секторот за финансиски прашања го подготвува ПредлогБуџетот за2016 година и го доставува доГрадоначалникот
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НоемвриДекември 2015

Градоначалникот го доставува Предлогот на Буџетот на
општината за 2016 година до Советот на општината.

Најдоцна до
31.12.2015

Советот на општината го донесува Буџетот за 2016
година.

Член 3
Буџетскиот календар за подготовка на Буџетот на општина Ресен за
2016 годинa се применува со денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник на општината Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1393/4
28.05.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

2.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71 став 1
алинеа 3 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за утврдување на приоритет на проектот
„Изградба на локални патишта и улици на територијата на Општина
Ресен“

Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет на проектот
„Изградба на локални патишта и улици на територијата на Општина Ресен“,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
28.05.2015 година
Бр.09-1454/2
01.06.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23, став 47 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10,
13/13), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 28.05.2015
година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проектот „Изградба на локални патишта и
улици на територијата на Општина Ресен“
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на проектот „Изградба на
локални патишта и улици на територијата на Општина Ресен“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе
се објави во „Службен гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-1393/5
28.05.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

3.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за давање согласност за намената на
инвестицијата на проектот „Изградба на локални патишта и улици на
територијата на Општина Ресен“
Се прогласува Одлуката за давање согласност за намената на
инвестицијата на проектот „Изградба на локални патишта и улици на
територијата на Општина Ресен“, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 28.05.2015 година
Бр.09-1454/3
01.06.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 став 47 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10,
13/13), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 28.05.2015
година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за давање согласност за намената на инвестицијата на проектот
„Изградба на локални патишта и улици на територијата на
Општина Ресен“
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Ресен дава согласност за
намената на инвестицијата, со цел реализација на проектот „Изградба на
локални патишта и улици на територијата на Општина Ресен“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе
се објави во „Службен гласник на Општина Ресен“.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-1393/6
28.05.2015 година

Претседател
Методија Пашковски с.р.

Ресен

4.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71 став 1
алинеа 3 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за утврдување на приоритет на проектот
„Изградба на фекална канализација во село Дрмени“

Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет на проектот
„Изградба на фекална канализација во село Дрмени“, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 28.05.2015 година

Бр.09-1454/4
01.06.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23, став 47 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10,
13/13), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 28.05.2015
година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проектот
„Изградба на фекална канализација во село Дрмени“
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на проектот „Изградба на
фекална канализација во село Дрмени“.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе
се објави во „Службен гласник на Општина Ресен“.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-1393/7
28.05.2015 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 Одлука за давање согласност за намената на
инвестицијата на проектот „Изградба на фекална канализација во село
Дрмени“
Се прогласува Одлуката за давање согласност за намената на
инвестицијата на проектот „Изградба на фекална канализација во село
Дрмени“, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана
на 28.05.2015 година
Бр.09-1454/5
01.06.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

6

01 јуни 2015 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.6
Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23, став 47 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10,
13/13), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 28.05.2015
година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за давање согласност за намената на инвестицијата на проектот
„Изградба на фекална канализација во село Дрмени“
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Ресен дава согласност за
намената на инвестицијата, со цел реализација на проектот „Изградба на
фекална канализација во село Дрмени“. Предмет на овој проект е
канализирање на фекалните отпадни води од селските домаќинства во
с.Дрмени.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе
се објави во „Службен гласник на Општина Ресен“.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-1393/8
28.05.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

6.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71 став 1
алинеа 3 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за утврдување на приоритет на проектот
„Уредување на плоштад во населеното место Царев Двор со шеталиште“
Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет на проектот
„Уредување на плоштад во населеното место Царев Двор со шеталиште“,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
28.05.2015 година
Бр.09-1454/6
01.06.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23, став 47 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10,
13/13), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 28.05.2015
година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проектот
„Уредување на плоштад во населеното место Царев Двор со шеталиште“
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на проектот „Уредување на
плоштад во населеното место Царев Двор со шеталиште“
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе
се објави во „Службен гласник на Општина Ресен“.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-1393/9
28.05.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

7.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71 став 1
алинеа 3 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за давање согласност за намената на
инвестицијата на проектот „Уредување на плоштад во населеното место
Царев Двор со шеталиште“
Се прогласува Одлуката за давање согласност за намената на
инвестицијата на проектот „Уредување на плоштад во населеното место
Царев Двор со шеталиште“, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 28.05.2015 година

Бр.09-1454/7
01.06.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23, став 47 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10,
13/13), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 28.05.2015
година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за давање согласност за намената на инвестицијата на проектот
„Уредување на плоштад во населеното место Царев Двор со шеталиште“

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Ресен дава согласност за
намената на инвестицијата, со цел реализација на проектот „Уредување на
плоштад во населеното место Царев Двор со шеталиште“.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе
се објави во „Службен гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-1393/10
28.05.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 Одлука за донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Горно 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 Горно Дупени - Општина
Ресен за кое нема урбанистички план, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 28.05.2015 година
Бр.09-1454/8
01.06.2015 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 и 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 год. ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на 28.05.2015 година, ја донесе следната:

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

Член 1
Општиот акт за село Горно Дупени
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
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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- 7107/2 од 11.05.2015 година.
Член 3
Одлуката за Општ акт за село Горно Дупени е изготвена од правното
лице ДОО Урбанизам - Битола кое поседува лиценца (бр. 0022) 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:
1) ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
ВОВЕД
1. ТЕКСТУАЛЕН ОПИС НА ГРАНИЦАТА НА ОПФАТОТ НА ОПШТИОТ
АКТ, ОДНОСНО СЕЛОТО
2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО ЗА ПОДРАЧЈЕТО ОПФАТЕНО СО
ОПШТИОТ АКТ
3. ОПИС НА НАМЕНИ СПОРЕД ДЕФИНИРАНИ НАМЕНСКИ ЗОНИ
4. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА
ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИ НА НАМЕНСКИТЕ ЗОНИ
5. НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ВОДОВИ И
ГРАДБИ
6. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ ВО
СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР
7. ОПИС НА ОСНОВНИТЕ ВЛЕЗНИ И ИЗЛЕЗНИ ПОСТОЈНИ ПРАВЦИ
ВО СЕЛОТО И НЕГОВАТА СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ СО
ПОШИРОКОТО ОКРУЖУВАЊЕ
8. СООБРАЌАЈНИ УСЛОВИ ЗА ПРИСТАП ДО ГРАДБИТЕ И НАЧИН НА
РЕШАВАЊЕ НА СТАЦИОНАРНИОТ СООБРАЌАЈ
2) ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. ПОЛОЖБА ВО ПОШИРОКО ОКРУЖУВАЊЕ И СООБРАЌАЈНА
ПОВРЗАНОСТ ..................................................................................... 1:25000
2. ИЗВОД ОД ПРЕТХОДНО ИЗГОТВЕНА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА1:2500
3. ДИГИТАЛИЗИРАН АРХИВСКИ ОРИГИНАЛ......................................... 1:2500
4. ГРАНИЦА НА ОПФАТ НА СЕЛОТО, НАМЕНСКИ ЗОНИ И
СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ СО ПОШИРОКОТО ОКРУЖУВАЊЕ..... 1:2500
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Член 5
Графичкиот прилог од Општиот акт е изработен на заверени
дигитализирани катастарски планови.
Член 6
Со Одлуката за Општ акт за село Горно Дупени се утврдува граница
на плански опфат на село со вкупна површина од 23.37 ха. Границата на
селото графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на
прекршни точки.
Планскиот опфат 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.

X=498666.6360
X=498653.4650
X=498630.0850
X=498609.3310
X=498588.0210
X=498569.0290
X=498544.2820
X=498523.6210
X=498505.4230
X=498495.5300
X=498449.9850
X=498376.9310
X=498339.6650
X=498330.1580
X=498321.0730
X=498277.3370
X=498273.1060
X=498262.9680
X=498241.7430
X=498248.4450
X=498232.0020
X=498207.9830
X=498196.5680
X=498194.6530
X=498195.2552
X=498145.2470
X=498140.2310

Y=546631.7730
Y=546656.2740
Y=546641.1940
Y=546624.5130
Y=546634.3980
Y=546642.7100
Y=546653.3110
Y=546662.0900
Y=546672.6390
Y=546680.2060
Y=546720.8638
Y=546776.9460
Y=546750.4420
Y=546762.6540
Y=546774.2250
Y=546773.3470
Y=546771.6740
Y=546754.1940
Y=546721.7950
Y=546706.3070
Y=546682.6090
Y=546647.9730
Y=546639.0350
Y=546625.2280
Y=546593.5699
Y=546570.1700
Y=546566.8060
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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.
64.
65.
66.

X=498108.9420
X=498111.7360
X=498078.4660
X=498091.2450
X=498080.9070
X=498048.8750
X=498042.1930
X=498170.4756
X=498200.0100
X=498198.6350
X=498204.8160
X=498213.1680
X=498257.9758
X=498285.2835
X=498305.2430
X=498307.7440
X=498323.9500
X=498342.8010
X=498358.0742
X=498368.0110
X=498380.1896
X=498397.6896
X=498412.6897
X=498423.6420
X=498451.0980
X=498460.8930
X=498466.5810
X=498478.0600
X=498483.4410
X=498488.7460
X=498504.5600
X=498505.6660
X=498508.2460
X=498515.3110
X=498521.0100
X=498527.0310
X=498537.5450
X=498526.7080
X=498497.2480

Y=546536.6440
Y=546526.4270
Y=546522.5920
Y=546497.4270
Y=546484.9390
Y=546436.6780
Y=546353.3820
Y=546233.5829
Y=546222.5370
Y=546201.7520
Y=546188.4930
Y=546181.8766
Y=546179.1855
Y=546184.5676
Y=546175.8980
Y=546179.1140
Y=546196.6170
Y=546205.9230
Y=546204.9457
Y=546218.9940
Y=546228.9728
Y=546244.1579
Y=546229.3572
Y=546209.5350
Y=546188.0090
Y=546216.6030
Y=546229.3680
Y=546258.7260
Y=546274.1010
Y=546292.1040
Y=546338.7750
Y=546344.2160
Y=546349.4210
Y=546363.9670
Y=546375.9430
Y=546388.5350
Y=546413.0130
Y=546421.0400
Y=546437.4190
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

X=498507.4360
X=498514.0260
X=498525.0510
X=498611.5456
X=498679.1202
X=498713.3511
X=498764.3127
X=498771.5000
X=498771.2460
X=498770.7780
X=498732.4720
X=498717.2320
X=498666.6360

Y=546464.4590
Y=546482.9980
Y=546507.5960
Y=546501.4782
Y=546544.3987
Y=546548.2430
Y=546544.7831
Y=546571.1970
Y=546600.9590
Y=546617.5670
Y=546650.4400
Y=546664.9710
Y=546631.7730

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги
поврзува сите прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 79, 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 Горно Дупени се утврдени повеќе
групи на класи на намени:
Групи на класи на намени:
1. Домување - група на класа на намена А;
2. Јавни институции - група на класа на намена В;
3. Производство, дистрибуција и сервиси - група на класа на
намена Г;
4. Зеленило и рекреација – група на класа на намена Д;
5. Инфраструктура - група на класа на намена Е.
Од групата на класа на намена А - домување, застапени се:



Домување со посебен режим – класа на намена А0;
Домување во станбени куќи (семејни куќи со градини, индивидуално
домување, зона на земјоделски домаќинства, селски стопански
дворови) – класа на намена А1.

Од групата на класа на намена В - јавни институции, застапени се:
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Образование и наука – класа на намена В1;
Здравство и социјална заштита - класа на намена В2;
Јавни институции - класа на намена В4;
Верски институции – класа на намена В5.

Од групата на класа на намена Г - производство, дистрибуција и сервиси,
застапени се:
 Лесна индустрија – класа на намена Г2;
Сервиси (мало стопанство) - класа на намена Г3.
Од групата на класа на намена Д - зеленило и рекреација, застапени се:


Спорт и рекреација – класа на намена Д3.

Од групата на класа на намена Е - инфраструктура, застапени се:
 Комунална инфраструктура (сообраќајна инфраструктура) – класа на
намена Е1.
Член 8
Со Одлуката за Општ акт за село Горно 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 Горно 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 ги обезбеди, не може 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.
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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 Горно 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 Горно Дупени се дефинира
начинот на реализација на инфраструктурните водови и градби.
Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и електрика) да
овозможува да се приклучи на мрежата секој објект со основна група на
класи на намена А - домување и В - јавни институции.
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).
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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.08-1393/11
28.05.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

9.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71 став 1
алинеа 3 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010, 13/2013) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за донесување на Општ акт со кој се
утврдуваат услови за начинот на градење во село Езерани - 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 Езерани - Општина Ресен
за кое нема урбанистички план, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 28.05.2015 година
Бр.09-1454/9
01.06.2015 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’’ бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10; 18/11;
53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 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 год.), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
28.05.2015 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на
градење во село Езерани - Општина Ресен за кое нема урбанистички план
Член 1
Општиот акт за село Езерани 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
Предлог - Одлуката е одобрена од Комисијата назначена со решение
09-780/1 од 04.03.2015година од Градоначалникот на Општина Ресен и за
истата е добиена согласност од Министерство за транспорт и врски со број
25-6942/2 од 06.05.2015 година.
Член 3
Предлог - Одлуката за Општ акт за село Езерани е изготвена од
правното лице ДОО Урбанизам - Битола кое поседува лиценца (бр. 0022)
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:
1) ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
ВОВЕД
1. ТЕКСТУАЛЕН ОПИС НА ГРАНИЦАТА НА ОПФАТОТ НА ОПШТИОТ
АКТ, ОДНОСНО СЕЛОТО
2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО ЗА ПОДРАЧЈЕТО ОПФАТЕНО СО
ОПШТИОТ АКТ
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3. ОПИС НА НАМЕНИ СПОРЕД ДЕФИНИРАНИ НАМЕНСКИ ЗОНИ
4. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА
ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИ НА НАМЕНСКИТЕ ЗОНИ
5. НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ВОДОВИ И
ГРАДБИ
6. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ ВО
СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР
7. ОПИС НА ОСНОВНИТЕ ВЛЕЗНИ И ИЗЛЕЗНИ ПОСТОЈНИ ПРАВЦИ
ВО СЕЛОТО И НЕГОВАТА СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ СО
ПОШИРОКОТО ОКРУЖУВАЊЕ
8. СООБРАЌАЈНИ УСЛОВИ ЗА ПРИСТАП ДО ГРАДБИТЕ И НАЧИН НА
РЕШАВАЊЕ НА СТАЦИОНАРНИОТ СООБРАЌАЈ
2) ГРАФИЧКИ ДЕЛ
3. ПОЛОЖБА ВО ПОШИРОКО ОКРУЖУВАЊЕ И СООБРАЌАЈНА
ПОВРЗАНОСТ ..................................................................................... 1:25000
4. ИЗВОД ОД ПРЕТХОДНО ИЗГОТВЕНА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА1:2500
3. ДИГИТАЛИЗИРАН АРХИВСКИ ОРИГИНАЛ......................................... 1:2500
4. ГРАНИЦА НА ОПФАТ НА СЕЛОТО, НАМЕНСКИ ЗОНИ И
СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ СО ПОШИРОКОТО ОКРУЖУВАЊЕ ..... 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 Езерани се утврдува граница на
плански опфат на село со вкупна површина од 19,74 ха. Границата на
селото графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на
прекршни точки.
Планскиот опфат лежи на територијата која како крајни точки ги има
следните координати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

X=502541.6120
X=502535.3280
X=502522.9690
X=502512.9680
X=502491.2480
X=502473.9730
X=502433.2820
X=502421.3777
X=502391.5008
X=502325.2960

Y=542949.8750
Y=542974.6990
Y=543012.1990
Y=543048.5160
Y=543058.5340
Y=543059.2010
Y=543068.8340
Y=543071.2631
Y=543064.8155
Y=543037.5980
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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.

X=502329.2690
X=502310.2140
X=502159.6902
X=502154.7870
X=502010.7000
X=502009.9550
X=501998.6258
X=502007.3620
X=502057.9500
X=502098.1860
X=502100.9840
X=502101.2270
X=502103.0530
X=502102.6900
X=502104.7620
X=502148.1660
X=502172.2230
X=502196.2910
X=502212.8821
X=502219.5970
X=502314.3830
X=502332.4810
X=502346.9950
X=502355.8138
X=502366.6843
X=502367.6434
X=502362.2036
X=502438.1254
X=502439.5230
X=502444.4080
X=502439.0520
X=502439.5320
X=502440.0890
X=502438.0340
X=502437.8660
X=502442.2140
X=502443.5260
X=502448.9510
X=502451.8270

Y=542996.4170
Y=542994.5950
Y=542976.6840
Y=543002.3020
Y=542982.5560
Y=542973.8460
Y=542905.5325
Y=542872.2288
Y=542825.8050
Y=542808.5770
Y=542769.8160
Y=542750.4840
Y=542709.8960
Y=542659.7190
Y=542610.1420
Y=542552.7350
Y=542554.5970
Y=542555.5640
Y=542526.3303
Y=542482.0520
Y=542467.5380
Y=542466.6470
Y=542465.3730
Y=542467.0262
Y=542475.4948
Y=542494.0297
Y=542548.3302
Y=542549.5863
Y=542569.8720
Y=542583.1830
Y=542633.0460
Y=542683.2150
Y=542732.3180
Y=542751.8550
Y=542770.9210
Y=542790.9270
Y=542794.3560
Y=542813.8220
Y=542824.1280
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50.
51.
52.
53.
54.

X=502458.0460
X=502469.2120
X=502501.1249
X=502531.3837
X=502538.5270

Y=542843.1060
Y=542881.5360
Y=542898.6571
Y=542926.8703
Y=542942.0620

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги
поврзува сите прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 54, 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 и 125/14).
Во рамки на планскиот опфат на село Езерани се утврдени повеќе групи на
класи на намени:
Групи на класи на намени:
6.
7.
8.
9.

Домување - група на класа на намена А;
Јавни институции - група на класа на намена В;
Зеленило и рекреација – група на класа на намена Д;
Инфраструктура - група на класа на намена Е.

Од групата на класа на намена А - домување, застапени се:



Домување со посебен режим – класа на намена А0;
Домување во станбени куќи (семејни куќи со градини, индивидуално
домување, зона на земјоделски домаќинства, селски стопански
дворови) – класа на намена А1.

Од групата на класа на намена В - јавни институции, застапени се:





Образование и наука – класа на намена В1;
Здравство и социјална заштита - класа на намена В2;
Јавни институции - класа на намена В4;
Верски институции – класа на намена В5.

Од групата на класа на намена Д - зеленило и рекреација, застапени се:


Спорт и рекреација – класа на намена Д3.

Од групата на класа на намена Е - инфраструктура, застапени се:
 Комунална инфраструктура (сообраќајна инфраструктура) – класа на
намена Е1.
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Член 8
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Езерани се дефинирани
сите постојни влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна
поврзаност со поширокото опкружување.
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Езерани 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, инвеститорот е
должен сам да си обезбеди колски или пешачки пристап.
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 Предлог - Одлуката за Општ акт за село Езерани 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.).
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Член 12
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Езерени се дефинира
начинот на реализација на инфраструктурните водови и градби.
Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и електрика) да
овозможува да се приклучи на мрежата секој објект со основна група на
класи на намена А - домување и В - јавни институции.
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.08-1393/12
28.05.2015 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 Одлука за основање на локален Економско –
социјален совет на Општина Ресен
Се прогласува Одлуката за основање на локален Економско –
социјален совет на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 28.05.2015 година
Бр.09-1454/10
01.06.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 23 т. 47 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен 7/2010,13/2013), Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 28.05.2015 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за основање на локален Економско – социјален совет на општина Ресен

Член 1
Заради воспоставување на демократски и социјален дијалог во функција
на постигнување на траен и стабилен социјален мир и активно вклучување на
сите социјални партнери во процесот на одлучување по најважните прашања од
економско и социјално значење за развивање на локалната заедница,
вклучително и прашањето за зајакнување на суштинските врски помеѓу
потребите на пазарот на труд дефинирани од страна на деловните сујекти
и вештините што се развиваат кај младите преку образовниот систем, како
и превенција и мирно решавање на работни и други конфликти во локалната
заедница, се основа локален Економско-социјален совет на ниво на
општина Ресен.
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Член 2
Локалниот економско-социјалниот совет на општина Ресен се формира
како консултативно и советодавно тело во кое членуваат претставници на
општината, преставници на репрезентативните работодавачи и синдикати, кое
разгледува прашања, дава мислења, предлози и препораки до Советот на
општина Ресен и други тела, за одредени прашања од економско социјалната
сфера.
Во работата на Локалниот економско - социјалниот совет на општина
Ресен партиципираат; Агенција за вработување на Република МакедонијаЦентар за вработување Ресен , средното училиште на
територија на
општина Ресен , невладини организации кои работат со млади.
Локалниот економско - социјален совет на општина Ресен
разгледува
прашања, дава мислења, предлози и препораки до Советот на општина Ресен и
други тела, за одредени прашања од економско социјалната сфера“.

Член 3
Членовите на Локалниот економско-социјален совет на општина Ресен
наведени во член 2 став 1 од оваа одлука, склучуваат Спогодба за основање на
Економско - социјален совет на општина Ресен , со која поблиску се определува
неговиот, состав, членство, делокруг и начин на работа. “

Член 4
Економско социјалниот совет на општина Ресен , дава мислења,
предлози и препораки по предлози на одлуки, стратегии и програми во
врска
со
економско-социјалните
интереси
на
работниците
и
работодавачите, потребите на пазарот на труд и вештините што се
развиваат кај младите, пред истите да бидат разгледани од страна на
советот на општина Ресен.

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општината Ресен ”.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08- 1393/13
28.05.2015 година
Ресен

Претедател
Методија Пашковски с.р.

25

01 јуни 2015 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.6
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 Заклучокот по Информацијата за состојбата и
предлог мерки за заштита од пожари
Се прогласува Заклучокот по Информацијата за состојбата и
предлог мерки за заштита од пожари, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 28.05.2015 година
Бр.09-1454/11
01.06.2015 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
Информацијата за состојбата и предлог мерки за заштита од пожари, го
донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Информацијата за состојбата и предлог мерки за заштита
од пожари

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1393/14
28.05.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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
1. За прогласување на Заклучокот по Информацијата за спроведените
активности од проектот за заштита на Преспанското езеро

Се прогласува Заклучокот по Информацијата за спроведените
активности од проектот за заштита на Преспанското езеро, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 28.05.2015 година
Бр.09-1454/12
01.06.2015 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
Информацијата за спроведените активности од проектот за заштита на
Преспанското езеро, го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

1.

Се усвојува Информацијата за спроведените активности од
проектот за заштита на Преспанското езеро

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1393/15
28.05.2015 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
1. За прогласување на Заклучокот по Информацијата за состојбата со
спортот и физичката култура во Општина Ресен
Се прогласува Заклучокот по Информацијата за состојбата со
спортот и физичката култура во Општина Ресен, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 28.05.2015 година

Бр.09-1454/13
01.06.2015 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
Информацијата за состојбата со спортот и физичката култура во Општина
Ресен, го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

1.

Се усвојува Информацијата за состојбата со спортот и физичката
култура во Општина Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1393/16
28.05.2015 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 Одлука за започнување 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 започнување 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 го донесе на седницата одржана на 28.05.2015 година
Бр.09-1454/14
01.06.2015 година
Ресен

Градоначалник
м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 62 од Законот за Локална Самоуправа („Службен
Весник на РМ“ бр.05/02) а во врска со член 17 став 4 и член 18 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен Весник на РМ“ бр.
6/12, 144/14, 33/15) и член 23 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.07/10, 13/13)
Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на 28.05.2015 година ја донесе
следната:

ОДЛУКА
за започнување 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 Општина Ресен започнува постапка за доделување
на договор за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство за
реконструкција, модернизација, надградба и одржување на системот за
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јавно осветлување на територијата на Општина Ресен (во натамошниот
текст договор за воспоставување на јавно приватно партнерство).
Оправданоста од доделување на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство е утврдена согласно физибилити студија
усвоена од Советот на Општина Ресен („Службен Гласник на Општина
Ресен“ бр. 14/13).
Член 2
Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се
воспостави како договор за јавна услуга.
Член 3
Цели кои треба да се остварат со доделување на договорот на јавно
приватно партнерство се заштеда на електрична енергија и средства за
идно одржување на системот за јавно осветлување на Општина Ресен,
подобрување на естетскиот изглед и подобрување на условите за
одвивање на сообраќајот и движењето на пешаците на територијата на
Општина Ресен.
Член 4
Предмет на договорот за јавно приватно партнерство е
реконструкција и модернизација на системот за јавно осветлување преку
замена на постојните светилки со современи ЛЕД светилки со соодветна
пропратна опрема, како и надградба на нови светлечки места и
оддржување на системот за јавно осветлување на територијата на Општина
Ресен.
Член 5
Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се
додели за период не подолг од 15 години, при што рокот почнува да тече
од датумот на склучување на договорот.
Член 6
Постапката за доделување на договор за јавно приватно партнерство
ќе се спроведе со отворена постапка со објавување на оглас согласно
Законот за концесии и јавно приватно партнерство и Законот за јавни
набавки, во кој сите заинтересирани лица кои подигнале тендерска
документација можат да поднесат понуди за склучување на договор за јавно
приватно партнерство.
Минималниот број на способни понудувачи треба да биде најмалку
еден.
Член 7
Постапката за доделување на договор за јавно приватно партнерство
ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката формирана од
страна на Градоначалникот на Општина Ресен.
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Градоначалникот на Општина Ресен во рок од 3 дена од влегување
во сила на оваа Одлука ќе ја формира Комисијата за спроведување на
постапката.
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на
објавување на огласот.
Член 8
Висината на надоместокот за издавање на тендерска документација
ќе изнесува 5000 денари.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
„Службен Гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1393/17
28.05.2015 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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