СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА РЕСЕН

Службен гласник на
Општина Ресен
-излегува по потреба

05.02.2020 година

бр. 1 година 55
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551- 483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

05 Февруари 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 1

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,
8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот по точката Давање мислење по Иницијатива за
поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на
Заклучокот бр. 08-2317/10 од 15.11.2019 година ( ,,Службен гласник на
Општина Ресен “ бр.14/2019)
Се објавува Заклучокот по точката Давање мислење по Иницијатива за
поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Заклучокот
бр. 08-2317/10 од 15.11.2019 година ( ,,Службен гласник на Општина Ресен “
бр.14/2019), што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
05.02.2020 година.
Бр.09-320/1
05.02.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на 05.02.2020 година, откако ја разгледа точката Давање
мислење по Иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста и
законитоста на Заклучокот бр. 08-2317/10 од 15.11.2019 година ( ,,Службен гласник
на Општина Ресен “ бр.14/2019), го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува изработеното мислење од работната група.
2. Доставеното мислење заедно со прилозите од работната група доставено до
архивата на Општина Ресен, да се испрати до Уставен Суд на Република
Македонија.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-203/6
05.02.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски 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,
8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за
пресметување на платите на државните службеници
во Општина Ресен за 2020 година
Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување
на платите на државните службеници во Општина Ресен за 2020 година, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 05.02.2020
година.
Бр.09-320/2
05.02.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 88 став 4 од Законот за административни службеници („
Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16,
80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17, 11/18), член 36 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Р.М.“ бр. 5/02) и Одлуката на Владата на Р.М., за утврдување
на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за
2020 година („Службен весник на Република Македонија„ бр. 276/19) и член 23 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 07/10, 13/13,
8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 05.02.2020
година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на
државните службеници во Општина Ресен за 2020 година

Член 1
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Вредноста на бодот на платите на државните службеници вработени во
општинската администрација на Општина Ресен за 2020 година изнесува 81,6
денари.

Член 2
Со стапување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр. 082610/11 од 30.12.2019 година.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Ресен„ а ќе започне да се применува со исплата на платата за Јануари
2020 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08–203/7

Претседател

05.02.2020 година

Никола Станковски с.р.

Ресен
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,
8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот по Извештајот за работа на Одделението за
инспекциски надзор –инспекторат за 2019 година
Се објавува Заклучокот по Извештајот за работа на Одделението за
инспекциски надзор –инспекторат за 2019 година, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 05.02.2020 година.
Бр.09-320/3
05.02.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 05.02.2020 година, откако го разгледа Извештајот
за работа на Одделението за инспекциски надзор –инспекторат за 2019 година,го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за работа на Одделението за инспекциски надзор –

инспекторат за 2019 година.
2. Се наредува на Одделението за инспекциски надзор –инспекторат на

Општина Ресен да изврши вонреден инспекциски надзор над работењето на
ИГМ Нова Слога 2007- Ресен и да се алармира државниот инспекторат.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-203/8
05.02.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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,
8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект-индивидуална станбена куќа на КП бр.4587/2 во КО Ресен, на
барање на Ердинч Алчевски од Ресен, ул. „Наум Веслиевски“ бр.62
Се објавува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект-индивидуална станбена куќа на КП бр.4587/2 во КО Ресен, на
барање на Ердинч Алчевски од Ресен, ул. „Наум Веслиевски“ бр.62, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 05.02.2020 година.
Бр.09-320/4
05.02.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17),
како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување на бесправни
објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка 1 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, 08/15
и 11/15) и Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 05.02.2020
година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објектиндивидуална станбена куќа на КП бр.4587/2 во КО Ресен, на барање на
Ердинч Алчевски од Ресен, ул. „Наум Веслиевски“ бр.62
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на урбанистичка
планска документација за реализација на Законот за постапување со бесправно
изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изграден објект-индивидуална
станбена куќа на КП бр.4587/2 во КО Ресен, поднесено барање за утврдување на
правен статус за бесправен објект, УП-1-16-414-2018 од 05.09.2018 година, од
страна на Ердинч Алчевски од Ресен, ул. „Наум Веслиевски“ бр.62, кој објекти се во
Зона за Индустрија согласно Генералниот Урбанистички план за град Ресен.
Член 2
Составен дел на ова Одлука е Извод од планска документација
Член 3
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен Гласник
на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен
Бр.08-203/9
05.02.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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5.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот
на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект-индивидуална станбена куќа и помошни објекти на КП бр.1664
во КО Јанковец, на барање на Невзат Адемовски од Ресен, ул. „Јосиф
Јосифовски“ бр.182

Се објавува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект-индивидуална станбена куќа и помошни објекти на КП
бр.1664 во КО Јанковец, на барање на Невзат Адемовски од Ресен, ул. „Јосиф
Јосифовски“ бр.182, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 05.02.2020 година.

Бр.09-320/5
05.02.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17),
како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување на бесправни
објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка 1 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, 08/15
и 11/15) и Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 05.02.2020
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објектиндивидуална станбена куќа и помошни објекти на КП бр.1664 во КО
Јанковец, на барање на Невзат Адемовски од Ресен, ул. „Јосиф
Јосифовски“ бр.182
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на урбанистичка
планска документација за реализација на Законот за постапување со бесправно
изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изграден објект-станбена куќа
и помошни објекти, на КП бр.1664 во КО Јанковец, поднесено барање за
утврдување на правен статус за бесправен објект, УП-1-16-628-2016 од 18.03.2016
година, од страна на Невзат Адемовски од Ресен, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр.182,
кој објекти се во Зона за Мало Стопанство и Сервиси, согласно Генералниот
Урбанистички план за град Ресен.
Член 2
Составен дел на ова Одлука е Извод од планска документација
Член 3
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен Гласник
на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен
Бр.08-203/10
05.02.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски 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,
8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект-станбена куќа и помошни објекти на КП бр.58/1 во КО Стење,
на барање на Венко Раповски од с. Лескоец-Ресен и Гога Раповски од Битола, ул.
„Јадранска“ бр.3/2-34

Се објавува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на
бесправно
изградениот објект-станбена куќа и помошни објекти на КП бр.58/1 во КО Стење, на
барање на Венко Раповски од с. Лескоец-Ресен и Гога Раповски од Битола, ул.
„Јадранска“ бр.3/2-34, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 05.02.2020 година.

Бр.09-320/6
05.02.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17),
како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување на бесправни
објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка 1 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, 08/15
и 11/15) и Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 05.02.2020
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објектстанбена куќа и помошни објекти на КП бр.58/1 во КО Стење, на барање на
Венко Раповски од с. Лескоец-Ресен и Гога Раповски од Битола, ул.
„Јадранска“ бр.3/2-34
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на урбанистичка
планска документација за реализација на Законот за постапување со бесправно
изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изграден објект-станбена куќа
и помошни објекти, на КП бр.58/1 во КО Стење, поднесено барање за утврдување
на правен статус за бесправен објект, Уп-1-16-241-2018 од 13.06.2018 година, од
страна на Венко Раповски од с. Лескоец-Ресен и Гога Раповски од Битола, ул.
„Јадранска“ бр.3/2-34, кој објекти се надвор од урбанистичка документацијаградежен реон.
Член 2
Составен дел на ова Одлука е Извод од планска документација
Член 3
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен Гласник
на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен
Бр.08-203/11
05.02.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

12
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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,
8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за Измена и дополна на програмата за изработка на
урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година
Се објавува Програмата за Измена и дополна на програмата за изработка на
урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 05.02.2020 година.

Бр.09-320/7
05.02.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на чл. 17 став 1и 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл. Весник Р.М. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и
член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) Советот на Општина Ресен
на седница одржана на 05.02.2020 год. донесе:

ПРОГРАМА

Ф – Урбано планирање
Ф10 – Урбанистичко планирање

Измена и дополна на програмата за иработка
на урбанистички планови
во Општина Ресен во 2020 година

14

05 Февруари 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 1

Вовед

I.

Со оваа Програма за Измена и дополна за изработка на урбанистички
планови во Општина Ресен во 2020 година се планираат активности за
изработка на урбанистички планови како и нивни измени и дополнувања
врз основа на анализата на постојните планови, анализата на
реализацијата на плановите, застареност на плановите, нивна
неусогласеност со новонастанатите општествени промени, и новите
законски прописи за урбанистичко планирање.
Оттука произлегува и измената на Програматата Ф - Урбано планирање
Ф10-Урбанистичко планирање Изработка на Урбанистички планови во
Општина Ресен во 2020год. донесена под бр.08-2409/7 од 02.12.2019 год
од Советот на Општина Ресен. Така во делот на V.Планови кои ке се
финансирани од физички и правни лица – урбаничка планска
документација; и се додава точка 13. (тринаесет ) и гласи:

1.

Планови кои ќе се финансирани од физички и правни лица

13. Изработка на отпочнување на постапка за донесување на Детален
Урбанистички Проект за измена и дополнување на ДУП за дел од УЕ 2 и ЗОНА 1,
БЛОК 8, Општина Ресен

Граници на плански опфат :

Општина Ресен за ДУП за измена и дополнување на ДУП за дел од УЕ 2
и
ЗОНА1,БЛОК8,
Општина
Ресен
за
изградба
на
објекти
со
намена:А2,Г2,Д1,Д2,Е1,Е2, со компатибилни класи на намена КО Ресен, со опфат
е дефинирана со граница на:
- На север - КП4948,дел од КП 4962,КОРесен и дел од ул.,,4та,, т.е.зафаќа дел од
УЕ2 од ГУП за град Ресен,
- На североисток - по осовина на ул. ,,Корчуланска,,
- На исток - осовина на речно корито ,,Голема Река,,
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-На југ- граница на ГУП за град Ресен.
-На запад- границата на ГУП за град Ресен.
Вкупна површина
и истата ја прифати.

на

плански

опфат

изнесува

П=6,06ха.

Урбанистичкиот план ќе биде финансиран од физички и правни лица .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-203/12
05.02.2020год.
Ресен

Претседател
Никола Станковски 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,
8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за кофинансирање на проект Реконструкција на
локален пат с.Волкодери, Општина Ресен
Се објавува Одлуката за кофинансирање на проект Реконструкција на локален
пат с.Волкодери, Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 05.02.2020 година.

Бр.09-320/8
05.02.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен(„Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.7/10, 13/13, 8/15 и 11/15),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 05.02.2020 година ја
донесе следната

ОДЛУКА
за кофинансирање на проект
Реконструкција на локален пат с.Волкодери, Општина Ресен

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува финансиското учество на Општина Ресен во
реализација на проектот Реконструкција на локален пат с.Волкодери, Општина
Ресен.
Член 2
Се утврдува финансиско учество на Општина Ресен во износ од
1.786.423 МКД со ДДВ, за комплетна реализација на инвестицијата –
Реконструкција на локален пат с.Волкодери, Општина Ресен.
Согласно јавениот повик за прибирање на предлог проекти за развој на
подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година
објавен од Бирото за регионален развој, апликантот обезбедува 50% сопствено
учество од вкупната вредност на инвестицијата.
Износот на средствата ќе се обезбеди од Буџетот на Општина Ресен.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник
на Општина Ресен“ .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-203 /13
05.02.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски 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,
8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за ослободување од плаќање на комунална
такса за користење и одржување на јавно осветлување

Се објавува Одлуката за ослободување од плаќање на комунална такса за
користење и одржување на јавно осветлување, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 05.02.2020 година.

Бр.09-320/9
05.02.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 6 став 2 и 3 од
Законот за комуналните такси („Службен весник на Република Македонија” бр.
61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16) и член 23 став 1 точа 47 од
Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен “ бр.7/10, 13/13,
8/2015 и 11/2015), а по барање на подносителот- Манастир Св.Атанас во с.Златари,
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 05.02.2020 година,
донесе

ОДЛУКА
За ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на
јавно улично осветлување

Член 1
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Со оваа Одлука Советот на Општина Ресен го ослободува од плаќање на
комунална такса за користење и одржување на јавно улично осветлување на
подносителот на барањето заради немање на јавно осветлување и тоа за:
-

МПЦ ОА ППЕ Манастир Св.Атанас во с.Златари со број на броило 80725107
и број на корисник 006830449
Член 2
Оваа Одлука да биде доставена и до ЕВН Македонија – КЕЦ Охрид.
Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-203/14
05.02.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

10.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот
на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за
пресметување на платите на јавните службеници вработени во Јавната
Општинската установа за деца – детска градинка
„11-ти Септември“ Ресен за 2020 година
Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување
на платите на јавните службеници вработени во Јавната Општинската установа за
деца – детска градинка „11-ти Септември“ Ресен за 2020 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 05.02.2020 година.

Бр.09-320/10
05.02.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен Весник на Република Македонија“ бр. 5/2002 и член 23 став 1 точка 31
од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) а во врска со член 88 став (3) од Законот за
административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број
27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и член 14 од Законот за
вработените во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16,
35/18) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 05.02.2020 година,
донесе

ОДЛУКА
За утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните
службеници вработени во Јавната Општинската установа за деца – детска
градинка „11-ти Септември“ Ресен за 2020 година

Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници
вработени во Јавна Општинската установа за деца – Детска градинка „11-ти
Септември“ Ресен за периодот од 1.01.2020 година до 31.12.2020 година изнесува
81,6 денари.

Член 2
Оваа одлука стапува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник
на Општина Ресен“ а ќе се применува започнувајќи со исплата на плата за јануари
2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-203/15
05.02.2020 год.
Ресен

Претседател
Никола Станковски 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,
8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за
пресметување на платите на директорот и давателите на јавни услуги вработени
во Јавната Општинската установа за деца – детска градинка „11-ти Септември“
Ресен за 2020 година
Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување
на платите на директорот и давателите на јавни услуги вработени во Јавната
Општинската установа за деца – детска градинка „11-ти Септември“ Ресен за 2020
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
05.02.2020 година.

Бр.09-320/11
05.02.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен Весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 23 став 1 точка 31
од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015), а во врска со член 88 став (3) од Законот за
административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број
27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16,11/18,275/19 и 14/20) и член 166-з од
Законот за заштита на децата (,,Службен Весник на РМ’’ бр.23/2013, 12/2014,
44/2014, 44/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017, 21/2018,
198/2018, 104/2019, 146/2019 и 275/19) а б.б со Одлуката за утврдување на
максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2020
година, (,,Службен Весник на РМ’’ бр. 13/2020), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 05.02.2020 година, донесе
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ОДЛУКА
За утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на директорот
и давателите на јавни услуги вработени во Јавната Општинската установа за
деца – детска градинка „11-ти Септември“ Ресен за 2020 година
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на директорот и
давателите на јавни услуги вработени во Јавна Општинската установа за деца –
детска градинка „11-ти Септември“ Ресен за периодот од 1. 01.2020 година до
31.12.2020 година изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа одлука стапува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник
на Општина Ресен“, а ќе се применува започнувајќи со исплата на платата за
јануари 2020 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-203/16
05.02.2020 год.
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

12.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот
на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за одобрување финансиска помош
на лицето Владимир Пупулковски од Ресен
Се објавува Одлуката за одобрување финансиска помош на лицето Владимир
Пупулковски од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 05.02.2020 година.

Бр.09-320/12
05.02.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“, бр 5/02), член 23 став 1 точка 36 од Статутот на
ОпштинаРесен („Службен гласник на Општина Ресен“, бр.7/2010,13/2013, 8/2015
и11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 05.02.2020
година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиска помош
на лицето Владимир Пупулковски од Ресен
Член 1
Со оваа Одлука му се одобрува финансиска помош на барателот Владимир
Пупулковски од Ресен, ул.“29-ти Ноември“, поради претрпена материјална штета
од уривање на градежен дел на семејна куќа, средства во износ од 120.000,00
денари.
Член 2
Одобрените средства ќе се исплатат од постојаната резерва–непредвидливи
расходи на Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.
Член 3
Се задолжува Секторот за финансиски прашања да ја изврши оваа Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-203 /17
05.02.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски 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,
8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за за одобрување финансиска помош
на лицето Ниѓаил Зејнел од Ресен

Се објавува Одлуката за за одобрување финансиска помош на лицето Ниѓаил
Зејнел од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 05.02.2020 година.

Бр.09-320/13
05.02.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“, бр 5/02), член 23 став 1 точка 36 од Статутот на
ОпштинаРесен („Службен гласник на Општина Ресен“, бр.7/2010,13/2013, 8/2015
и11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 05.02.2020
година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиска помош
на лицето Ниѓаил Зејнел од Ресен
Член 1
Со оваа Одлука му се одобрува финансиска помош на барателот Ниѓаил
Зејнел од Ресен, ул.“ Јосиф Јосифовски “бр.132, поради претрпена материјална
штета од пожар во семејна ќуќа, средства во износ од 120.000,00 денари.
Член 2
Одобрените средства ќе се исплатат од постојаната резерва–непредвидливи
расходи на Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.
Член 3
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Се задолжува Секторот за финансиски прашања да ја изврши оваа Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-203 /18
05.02.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

ИСПРАВКА НА ТЕХНИЧКA ГРЕШКA ВО СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА
РЕСЕН БР.15/2019 ГОДИНА
1.
При извршеното проверување во изворниот текст, утврдено е дека во текстот
на Програмата Ф-Урбано планирање Ф10-Урбанистичко планирање Изработка на
урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година, со бр.08-2409/7 од
02.12.2019 година објавена во „Службениот гласник на Општина Ресен“ бр.15/2019
година направена е техничка грешка поради која се дава следната исправка:
Во Дел V.Планови кои ќе се финансирани од физички и правни лица, после
точка 11. Изработка на ЛУПД за Изградба на објект за производство на електрична
енергија-фотоволтаична централа на КПбр.2562 м.в.,, Трајкова Куќа,, КО Ресен со
намена Е2 (супраструктура) треба да стои следниот текст:
12. Урбанистички план вон населено место - ЛЕЈКВЈУ за Изградба на хотелски
комплекси и мали комерцијални и деловни намени за КП бр.
119, 120, 121 м.в. Воденица и дел од КП бр.116 м.в. Дебела Шума, КО Отешево,
Општина Ресен, за групи на класи на намена:
o Б1 - мали комерцијални и деловни намени
o Б5 – хотелски комплекси
o В2 – здравство и социјална заштита
o Д1 – парковско зеленило
o Д2 – заштитно зеленило и 30% компатибилни класи на намени.Б1,Б5,В2,Д1, КО
Отешево.
Граница на плански опфат е дефинирана со граница на:
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- На северозапад : се движи по граница на КП бр.119, навлегува во длабочина за
10м во КП 116 по должина на постоечки помошни објекти (магацини) и дел од КП
бр.120
-На југ:Пролжува по границата на КП бр.121и граница на локален пат;
-На исток:Продолжува по граница на локален пат; на КП бр.118 на север- тениски
игралишта.
Површината на планскиот опфат е од 1.08ха (10872 м2).
ИСПРАВКА НА ТЕХНИЧКA ГРЕШКA ВО СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА
РЕСЕН БР.16/2019 ГОДИНА
1.
При извршеното проверување во изворниот текст, утврдено е дека во текстот
на Решението за номинирање член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална
работа - со бр.08-2523/21 од 17.12.2019 година објавена во „Службениот гласник
на Општина Ресен“ бр.16/2019 година направена е техничка грешка поради која се
дава следната исправка:
На страна бр.21 во “Службениот гласник на Општина Ресен“ бр.16/2019 година
наместо погрешно објевениот текст на Решението за именување на член во
Управниот одбор на ЈОУДГ „11-ти Септември“-Ресен, треба да стои следниот текст:
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 1 точка 46 од Статутот на Општина
Ресен ( „Службен гласник на Општина Ресен“ бр.07/2010,13/2013), а во врска со
член 183 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република
Македонија“104/2019 и 146/2019), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на 17.12.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За номинирање член на Управен одбор на
Центар за социјална работа – Ресен
1. За член на Управен одбор на Центар за социјална работа - Ресен се
предлага лицето
- Тодорче Китевски- вработен во општинската администрација на Општина Ресен.
2. Решението влегува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник на
Општина Ресен “
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
БР.08-2523/21
17.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р
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