СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА РЕСЕН

Службен гласник на
ОПШТИНА РЕСЕН
-излегува по потреба-

Вторник 02.06.2020 год
Бр.5 година 55
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН
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1.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 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-помошен објект на КП бр.93/1 во КО Сливница, на барање
на Иванчо Ристевски од с. Дрмени, Ресен

Се објавува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект-помошен објект на КП бр.93/1 во КО Сливница, на барање
на Иванчо Ристевски од с. Дрмени, Ресен, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 29.05.2020 година.

Бр.09-980 /1

Градоначалник

02.06.2020 година

Живко Гошаревски,ср

Ресен

2
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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 29.05.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект-помошен
објект на КП бр.93/1 во КО Сливница, на барање на Иванчо Ристевски од с.
Дрмени, Ресен
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
- помошен објект на КП бр.93/1 во КО Сливница, поднесено барање за
утврдување на правен статус за бесправен објект, УП-1-16-227-2016 од
27.01.2016 година, од страна на Иванчо Ристевски од с. Дрмени, Ресен, кој
објект се наоѓа надвор од градежен 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- 934/4
29.05.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски,ср
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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 одобрување на финансиска помош
на лицето Боре Ќосевски од Ресен

Се објавува Одлуката
за одобрување на финансиска помош
на
лицето Боре Ќосевски од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 29.05.2020 година.

Бр.09- 980 /2

Градоначалник

02.06.2020 година

Живко Гошаревски,ср

Ресен
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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
Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“, бр.7/2010,13/2013,
8/2015 и11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
..2020 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на финансиска помош
на лицето Боре Ќосевски од Ресен
Член 1
Со оваа Одлука му се одобрува финансиска помош на барателот Боре
Ќосевски од Ресен, ул.“ 5 та“ бр.11, поради претрпена материјална штеа од
пожар на семејна ќуќа во с.Сопотско, средства во износ од 60.000,00 денари.
Член 2
Одобрените средства во износ од 60.000,00 денари 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.08-934/5
29.05.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски,ср

6

02 јуни 2020 година “СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр. 5

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
ствар

Одлуката

за давање на користење на недвижна

Се објавува Одлуката за давање на користење на недвижна стваршто Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 29.05.2020
година.

Бр.09- 980 /3

Градоначалник

02.06.2020 година

Живко Гошаревски,ср

Ресен
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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
Општина Ресен
(„ Службен гласник на Општина Ресен “,бр. 7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
29.05.2020 година, донесе
О Д Л У К А
За давање на користење на недвижна ствар
Член 1
Со оваа одлука, недвижната ствар – објект задружен дом кој се наоѓа на
к.п.бр.971/1 и к.п.бр. 972 заведени во Имотен лист бр. 355 за КО Наколец
сопственост на Општина Ресен, се дава на користење на неодредено време на
Месната заедница на с. Наколец, без надоместок.
Член 2
Недвижната ствар од член 1, се дава за потребите на месната заедница
како месна самоуправа, за извршување на законските надлежности.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на
објавување во „Службен гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-934/6
29.05.2020 година
Ресен

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

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за давање согласност на Одлуката за
утврдување на месечниот надоместок за згрижените деца во ЈОУДГ „ 11-ти
Септември“ Ресен за месеците април и мај 2020 год.

Се објавува Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување
на месечниот надоместок за згрижените деца во ЈОУДГ „ 11-ти Септември“
Ресен за месеците април и мај 2020 год. што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 29.05.2020 година.

Бр.09- 980 /4

Градоначалник

02.06.2020 година

Живко Гошаревски,ср

Ресен
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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 47 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина
Ресен“ бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) и член 116 став 1 алинеа 11 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 и 104/2019) ,Советот на Општина Ресен на седница, одржана
на 29.05. 2020 година донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Одлуката за утврдување на месечниот
надоместок за згрижените деца во ЈОУДГ „ 11-ти Септември“ Ресен за
месеците април и мај 2020 год.

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на
месечниот надоместок за згрижените деца ЈОУДГ „ 11-ти Септември“ Ресен
донесена од Управниот одбор на Јавна Општинската установа за деца – детска
градинка „11-ти Септември“ Ресен под бр. 02-115/3 од 22.05.2020 година.
Член 2
Оваа одлука стапува во сила со денот на објавување во “Службен
Гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08- 934/7

Претседател

29.05.2020 година

Никола Станковски,ср

Ресен
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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 одобрување на финансиска помош
на лицето Сулејман Ибрахим од Ресен

Се објавува Одлуката за одобрување на финансиска помош на лицето
Сулејман Ибрахим од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 29.05.2020 година.

Бр.09-980 /5

Градоначалник

02.06.2020 година

Живко Гошаревски,ср

Ресен
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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
Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“, бр.7/2010,13/2013,
8/2015 и11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
29.05.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на финансиска помош
на лицето Сулејман Ибрахим од Ресен
Член 1
Со оваа Одлука му се одобрува финансиска помош на барателот
Сулејман Ибрахим од Ресен, ул.“ Мите Трповски“ бр.15, за исплата на
адвокатски трошоци за предметниот спор во врска со смртта на неговиот
починат син ,во износ од 60.000,00 денари.
Член 2
Одобрените средства во износ од 60.000,00 денари 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.08-934/8
29.05.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски,ср
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