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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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за

извршување на Буџетот на Општина Ресен за II квартал, Јануари – Јуни 2015
година (со образложение)

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Ресен за II квартал, Јануари – Јуни 2015
година (со образложение), што Советот на Општина Ресен го  донесе на
седницата одржана на  26.08.2015 година

Бр.09-2142/1 Градоначалник
31.08.2015 година м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 26.08.2015 година, откако го разгледа Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за II квартал, Јануари –
Јуни 2015 година (со образложение), го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина

Ресен за II квартал, Јануари – Јуни 2015 година (со образложение)

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2022/3 Претседател
26.08.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање на правото на трајно  користење на

недвижност  на ЈКП ,,Пролетер’’ - Ресен

Се прогласува Одлуката за давање на правото на трајно  користење на
недвижност  на ЈКП ,,Пролетер’’ - Ресен, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на  26.08.2015 година

Бр.09-2142/2 Градоначалник
31.08.2015 година м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1  точка 10 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник  на РМ“ бр. 5/02) и член 23  ст. 1  т. 36 од Статутот на Општина
Ресен  (“Службен гласник на Општина Ресен “бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015) Советот
на Општина Ресен на седницата одржана ден 26.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А
за давање на правото на трајно  користење на

недвижност  на ЈКП ,,Пролетер’’ – Ресен

Член 1
Со оваа одлука   му се дава правото на трајно користење на  управителот

на гробишта ЈКП „ Пролетер“ - Ресен, без надомест,    парцелата кп.5870/2 на мв.„
Ајдар Баир“ во пов. од 1.627,45 мкв.  култура,  градежно земјиште, Имотен лист
56935  во КО Ресен , сопственост на Општина Ресен,  кое  земјиште со
урбанистички план , планирано е за гробишта.

Член 2
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.08-2022/4 Претседател
26.08.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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, 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување на автобуско стојалиште на

општинскиот линиски превоз во Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на автобуско стојалиште на
општинскиот линиски превоз во Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен
ја  донесе на седницата одржана на  26.08.2015 година

Бр.09-2142/3 Градоначалник
31.08.2015 година м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа, (,,Службен
весник на РМ’’ бр. 5/02), чл. 23 т.21 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општината Ресен’’ бр.07/10, 13/2013, 8/2015) и чл.22 ст. 1  алинеа 6
од Законот за превоз во патниот сообракај (,,Службен весник на РМ бр. 68/04,
127/06, 114/09, 83/10, 140/2010, 17/2011, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13,
42/14, 44/2015, 97/2015, 124/2015, 129/2015) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 26.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување на автобуско стојалиште на општинскиот

линиски превоз во Општина Ресен

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува автобуско стојалиште за подрачјето на
општина Ресен, кое ќе се користи како  стојалиште во општинскиот линиски превоз
на патници.

Член 2

Автобуското стојалиште  за општински линиски превоз на патници  се
утврдува   на кп. бр. 5176/1  на улица “ Мите Богоевски“  до Градски Стадион.
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Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата ке се
објави во Службен Гласник на општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2022/5 Претседател
26.08.2015 година 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, 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување на услови за начинот на градење во

село Златари, Општина Ресен за кое нема урбанистички план

Се прогласува Одлуката за утврдување на услови за начинот на градење во
село Златари, Општина Ресен за кое нема урбанистички план, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  26.08.2015 година

Бр.09-2142/4 Градоначалник
31.08.2015 година м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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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, 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, 8/2015 година),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 26.08.2015 година,
донесе

О Д Л У К А
за утврдување на услови за начинот на градење во село Златари,

Општина Ресен за кое нема урбанистички план.

Член 1

Општиот акт за село Златари 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 09-780/1 од
04.03.2015год.  Градоначалникот на Општина Ресен и за истата е добиена
согласност од Министерство за транспорт и врски со број 25-10555/2 од 30.07.2015
година.

Член 3

Одлуката за Општ акт за село Златари е изготвена од правното лице ДОО
Урбанизам - Битола кое поседува лиценца (бр. 0022) согласно член 18 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ број 199/14 и
44/15)

Член 4

Општиот акт за село содржи:
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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

Член 5

Графичкиот прилог од Општиот акт е изработен на заверени архивски
оригинали на катастарски планови.

Член 6

Со Одлуката за Општ акт за село Златари се утврдува граница на плански
опфат на село со вкупна површина од 20,00 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. X=505523.1250  Y=552433.4700
2. X=505525.6610  Y=552442.4540
3. X=505525.6610  Y=552442.4540
4. X=505479.8590  Y=552544.4030
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5. X=505478.2060  Y=552607.4480
6. X=505524.8580  Y=552620.9380
7. X=505536.8570  Y=552637.3720
8. X=505538.1230  Y=552688.7340
9. X=505553.6880  Y=552719.9370
10. X=505605.2737  Y=552867.6924
11. X=505777.8610  Y=552891.8950
12. X=505794.9878  Y=552842.6207
13. X=505818.3030  Y=552834.3150
14. X=505822.8080  Y=552808.7110
15. X=505822.8210  Y=552788.3260
16. X=505926.5010  Y=552768.2280
17. X=506012.4120  Y=552740.0960
18. X=506035.8410  Y=552725.5560
19. X=506050.0180  Y=552720.5000
20. X=506069.0300  Y=552709.2130
21. X=506098.3870  Y=552699.7000
22. X=506123.9830  Y=552693.6680
23. X=506155.8610  Y=552672.7800
24. X=506149.1390  Y=552663.0040
25. X=506130.7780  Y=552643.3260
26. X=506116.8070  Y=552631.8132
27. X=506000.6926  Y=552676.1776
28. X=505967.2470  Y=552641.5240
29. X=506002.0130  Y=552544.4990
30. X=506004.3020  Y=552533.6200
31. X=506010.8190  Y=552505.8170
32. X=506014.4230  Y=552484.9640
33. X=506014.8990  Y=552477.1170
34. X=506013.6080  Y=552455.5010
35. X=506012.3980  Y=552450.1440
36. X=505995.0150  Y=552423.7290
37. X=505975.9210  Y=552429.7840
38. X=505957.1240  Y=552431.5610
39. X=505822.9980  Y=552436.2310
40. X=505759.2570  Y=552384.8499
41. X=505696.9423  Y=552409.3796
42. X=505667.9130  Y=552428.1230
43. X=505658.2090  Y=552433.9010
44. X=505594.4420  Y=552406.1560
45. X=505555.5190  Y=552418.8400
46. X=505542.6240  Y=552424.7420
47. X=505540.7800  Y=552428.6890
48. X=505534.2860  Y=552430.3520
49. X=505526.8590  Y=552432.5840



31 Август 2015 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 9

8

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите
прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 49, 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 Златари 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:

 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.



31 Август 2015 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 9

9

Член 8

Со Одлуката за Општ акт за село Златари се дефинирани сите постојни
влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со
поширокото опкружување.

Со Одлуката за Општ акт за село Златари 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,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.

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 Златари 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 селско-стопанскиот двор (штали,
складишта, гаражи и сл.).
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Член 12
Со Одлуката за Општ акт за село Златари 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 52 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ број 199/14 и 44/15)
.

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 Градоначалникот 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  Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на
Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2022/6 Претседател
26.08.2015 година Методија Пашковски с.р.
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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување на услови за начинот на градење во

село Болно, Општина Ресен за кое нема урбанистички план

Се прогласува Одлуката за утврдување на услови за начинот на градење
во село Болно, Општина Ресен за кое нема урбанистички план, што Советот на
Општина Ресен ја  донесе на седницата одржана на  26.08.2015 година

Бр.09-2142/5 Градоначалник
31.08.2015 година м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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, 08/2015), Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на услови за начинот на градење во село Болно,

Општина Ресен за кое нема урбанистички план.

Член 1

Општиот акт за село Болно 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 09-780/1 од
04.03.2015год.  Градоначалникот на Општина Ресен и за истата е добиена
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согласност од Министерство за транспорт и врски со број 25-10557/2 од 06.08.2015
година.

Член 3

Одлуката за Општ акт за село Болно е изготвена од правното лице ДОО
Урбанизам - Битола кое поседува лиценца (бр. 0022) согласно член 18 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ број 199/14 и
44/15)

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
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.
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Член 6

Со Одлуката за Општ акт за село Болно се утврдува граница на плански
опфат на село со вкупна површина од 22,84 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. X=497917.5230  Y=551952.1710
2. X=497940.6400  Y=551945.0480
3. X=497953.5810  Y=551953.5400
4. X=497976.3790  Y=551962.8960
5. X=497993.2160  Y=551963.2830
6. X=498005.0410  Y=551967.0680
7. X=498020.6780  Y=551968.8760
8. X=498032.6730  Y=551973.3330
9. X=498049.9850  Y=551965.4790
10. X=498077.1090  Y=551950.7240
11. X=498106.7780  Y=551930.5040
12. X=498113.1770  Y=551930.7540
13. X=498123.0579  Y=551930.3381
14. X=498131.0420  Y=551930.0020
15. X=498149.1020  Y=551919.7060
16. X=498157.6170  Y=551916.7600
17. X=498163.4590  Y=551899.9520
18. X=498163.5980  Y=551893.6040
19. X=498168.1390  Y=551887.9170
20. X=498203.3920  Y=551925.5110
21. X=498232.8880  Y=551907.0100
22. X=498245.0170  Y=551916.7830
23. X=498261.5510  Y=551911.3830
24. X=498266.4760  Y=551901.6970
25. X=498275.8800  Y=551902.6720
26. X=498305.8250  Y=551898.6320
27. X=498296.1340  Y=551864.2430
28. X=498316.5330  Y=551838.3890
29. X=498319.0080  Y=551824.0030
30. X=498321.3770  Y=551810.2340
31. X=498315.8973  Y=551803.1692
32. X=498310.1800  Y=551792.2280
33. X=498306.2550  Y=551773.3550
34. X=498314.2690  Y=551742.1740
35. X=498313.1550  Y=551727.3380
36. X=498285.8540  Y=551716.1460
37. X=498285.4460  Y=551704.6450
38. X=498280.8470  Y=551688.2290
39. X=498279.2350  Y=551678.3880
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40. X=498302.1570  Y=551689.5800
41. X=498319.4290  Y=551676.0180
42. X=498326.9365  Y=551674.7285
43. X=498334.4440  Y=551673.4390
44. X=498357.1330  Y=551649.4950
45. X=498364.5110  Y=551645.4620
46. X=498383.1820  Y=551670.7400
47. X=498389.9440  Y=551673.8580
48. X=498387.2690  Y=551660.8000
49. X=498395.5090  Y=551631.7430
50. X=498409.6120  Y=551605.5880
51. X=498410.8890  Y=551598.0350
52. X=498406.1120  Y=551571.8130
53. X=498385.8642  Y=551573.9608
54. X=498370.6255  Y=551575.5773
55. X=498364.1611  Y=551576.2631
56. X=498361.8684  Y=551560.2150
57. X=498360.3674  Y=551548.8387
58. X=498357.6330  Y=551521.8890
59. X=498358.7697  Y=551500.0000
60. X=498360.0130  Y=551476.0590
61. X=498371.9020  Y=551476.3650
62. X=498374.4370  Y=551478.0650
63. X=498400.5910  Y=551477.5360
64. X=498412.2350  Y=551475.1940
65. X=498412.0400  Y=551474.4275
66. X=498429.0310  Y=551468.7660
67. X=498441.5960  Y=551468.8200
68. X=498446.6920  Y=551460.0600
69. X=498438.1729  Y=551432.9693
70. X=498433.2090  Y=551427.2580
71. X=498441.4070  Y=551407.8320
72. X=498441.7130  Y=551402.0060
73. X=498439.1240  Y=551374.3970
74. X=498430.3640  Y=551355.7350
75. X=498428.1150  Y=551349.0130
76. X=498425.3210  Y=551324.3940
77. X=498423.8440  Y=551319.6980
78. X=498415.1280  Y=551319.6980
79. X=498413.3570  Y=551323.8160
80. X=498387.1890  Y=551359.9710
81. X=498360.1230  Y=551376.4310
82. X=498350.8940  Y=551374.8990
83. X=498336.9860  Y=551377.4660
84. X=498325.3197  Y=551379.8056
85. X=498317.8430  Y=551378.1120
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86. X=498312.6430  Y=551381.0540
87. X=498308.9526  Y=551383.9933
88. X=498307.7990  Y=551387.1090
89. X=498306.5130  Y=551388.8269
90. X=498272.2860  Y=551426.2520
91. X=498262.5466  Y=551438.5164
92. X=498299.8530  Y=551468.3800
93. X=498310.8570  Y=551479.8210
94. X=498303.8340  Y=551487.6230
95. X=498296.6270  Y=551496.6070
96. X=498282.1200  Y=551512.8420
97. X=498272.1150  Y=551523.4970
98. X=498264.0810  Y=551531.3990
99. X=498256.8670  Y=551539.6570
100. X=498251.8265  Y=551545.4269
101. X=498244.9387  Y=551552.0890
102. X=498235.4799  Y=551562.8804
103. X=498227.2180  Y=551568.9020
104. X=498181.8486  Y=551583.8285
105. X=498163.3410  Y=551567.4780
106. X=498130.0474  Y=551538.6320
107. X=498126.0170  Y=551535.1400
108. X=498100.3003  Y=551515.0145
109. X=498086.3460  Y=551504.0940
110. X=498077.4962  Y=551495.8174
111. X=498068.6473  Y=551487.5416
112. X=498056.2570  Y=551468.1910
113. X=498060.0110  Y=551464.7620
114. X=498063.7380  Y=551461.3577
115. X=498072.7230  Y=551449.4200
116. X=498076.0920  Y=551442.7220
117. X=498077.1560  Y=551429.2140
118. X=498084.9170  Y=551424.0750
119. X=498086.2380  Y=551419.8390
120. X=498059.1031  Y=551395.3388
121. X=498058.0519  Y=551394.4482
122. X=498060.7205  Y=551391.4524
123. X=498064.5800  Y=551383.7490
124. X=498071.7390  Y=551375.2460
125. X=498061.1330  Y=551373.6670
126. X=498026.0640  Y=551364.3070
127. X=498024.0220  Y=551379.2350
128. X=498021.6794  Y=551396.3609
129. X=498020.5260  Y=551405.8590
130. X=498016.8260  Y=551407.6880
131. X=497989.9820  Y=551403.2620
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132. X=497968.5020  Y=551397.6450
133. X=497963.9890  Y=551393.9090
134. X=497951.3026  Y=551420.1584
135. X=497945.6220  Y=551427.8920
136. X=497941.9230  Y=551448.1850
137. X=497938.0310  Y=551447.2730
138. X=497936.1650  Y=551458.0050
139. X=497940.0085  Y=551458.7045
140. X=497939.5920  Y=551462.0540
141. X=497937.4625  Y=551467.3285
142. X=497935.7770  Y=551470.1160
143. X=497934.9690  Y=551471.1890
144. X=497929.6250  Y=551475.0530
145. X=497923.3890  Y=551481.3100
146. X=497919.8890  Y=551483.0320
147. X=497916.7690  Y=551484.3420
148. X=497914.0170  Y=551486.0900
149. X=497909.8950  Y=551489.4195
150. X=497907.3873  Y=551491.8135
151. X=497905.1983  Y=551494.6098
152. X=497903.6900  Y=551497.4720
153. X=497903.0726  Y=551498.9931
154. X=497902.1850  Y=551501.1800
155. X=497901.3220  Y=551502.6010
156. X=497899.4550  Y=551504.3850
157. X=497884.4840  Y=551512.1160
158. X=497890.4580  Y=551558.6710
159. X=497867.9930  Y=551557.2770
160. X=497860.6280  Y=551589.6580
161. X=497856.0070  Y=551618.2570
162. X=497851.1130  Y=551637.7150
163. X=497851.6700  Y=551652.0970
164. X=497851.2800  Y=551657.5480
165. X=497850.5560  Y=551667.2870
166. X=497855.8440  Y=551679.4250
167. X=497870.7750  Y=551679.3140
168. X=497875.7630  Y=551671.7320
169. X=497880.2200  Y=551672.6800
170. X=497881.5560  Y=551691.2150
171. X=497883.7810  Y=551707.9160
172. X=497891.2900  Y=551736.3010
173. X=497891.4570  Y=551747.7510
174. X=497896.8010  Y=551766.4480
175. X=497896.3550  Y=551783.9240
176. X=497906.1600  Y=551793.2890
177. X=497913.0130  Y=551792.3420
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178. X=497899.2590  Y=551809.3100
179. X=497893.1171  Y=551818.1968
180. X=497889.9060  Y=551822.8430
181. X=497888.6810  Y=551833.1270
182. X=497890.2062  Y=551845.4937
183. X=497877.1402  Y=551884.1811
184. X=497869.3600  Y=551884.8840
185. X=497853.2710  Y=551914.5640
186. X=497848.1580  Y=551921.7310
187. X=497866.2260  Y=551930.5980
188. X=497876.8540  Y=551935.4440
189. X=497882.8510  Y=551938.4070
190. X=497895.8140  Y=551942.7920
191. X=497907.1544  Y=551947.6564

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите
прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 191, 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 Болно се утврдени повеќе групи на класи на
намени:
Групи на класи на намени:

6. Домување - група на класа на намена А;
7. Јавни институции - група на класа на намена В;
8. Зеленило и рекреација – група на класа на намена Д;
9. 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;
 Верски институции – класа на намена В5.

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

 Парковско зеленило – класа на намена Д1;
 Спорт и рекреација – класа на намена Д3.
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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 Болно се дефинирани сите постојни
влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со
поширокото опкружување.

Со Одлуката за Општ акт за село Болно 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,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.

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 Болно 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



31 Август 2015 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 9

19

се предвидат и помошни градби во функција на селско-стопанскиот двор (штали,
складишта, гаражи и сл.).

Член 12

Со Одлуката за Општ акт за село Болно 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 52 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ број 199/14 и 44/15)
.

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 Градоначалникот 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  Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2022/7 Претседател
26.08.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за прифаќање на Иницијатива за изготвување на

Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за прифаќање на Иницијатива за изготвување на
Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Ресен, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  26.08.2015 година

Бр.09-2142/6 Градоначалник
31.08.2015 година м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен Весник
на РМ” бр. 05/02), член 23, став 1, точка 8 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен Гласник на Општина Ресен” бр. 7/10, 13/13 и  8/15), а во врска со член
60 од Законот за животна средина (,,Службен Весник на РМ” бр. 53/05, 81/05,
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 и 45/15)
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 26.08.2015 година ја
донесе следнава

О Д Л У К А
за прифаќање на Иницијатива за изготвување на Локален еколошки

акционен план (ЛЕАП) на Општина Ресен

Член 1
Се прифаќа Иницијативата за изготвување на Локален еколошки акционен

план (ЛЕАП) на Општина Ресен.

Член2
Општина Ресен отпочнува постапка за изработка на Локален еколошки

акционен план за заштита и унапредување на животната средина на општината
(ЛЕАП).

Член 3
Локалниот акционен план за животна средина ќе содржи среднорочни и

долгорочни активности и мерки за заштита на животната средина и здравјето на
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луѓето од интерес и во надлежност на општината, а ќе биде изработен во
согласност со Националниот акционен план за животна средина и Методологијата
за изработка на локалните акциони планови за животна средина.

Член 4
По изработувањето на Локалниот еколошки акционен план истиот ќе се

достави до Советот на Општина Ресен за донесување.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во

,,Службен гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2022/8 Претседател
26.08.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за формирање на организациона структура за
изработка на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП)  на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за формирање на организациона структура за
изработка на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП)  на Општина Ресен, што
Советот на Општина Ресен ја  донесе на седницата одржана на  26.08.2015
година

Бр.09-2142/7 Градоначалник
31.08.2015 година м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен Весник
на РМ” бр. 05/02), член 23, став 1, точка 8 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен Гласник на Општина Ресен” бр. 7/10, 13/13 и 8/15), а во врска со член
60 од Законот за животна средина (,,Службен Весник на РМ” бр. 53/05, 81/05,
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 и 45/15)
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 26.08.2015 година, ја
донесе следнава

О Д Л У К А
за формирање на организациона структура за изработка на Локален

еколошки акционен план (ЛЕАП)  на Општина Ресен

Член 1
Со оваа Одлука се формира организациона структура за изработка на

Локален еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општина Ресен
составен од:
- Локален координатор и Заменик на локален координатор
- Локален комитет и
- Работни групи

Член 2
Локалниот координатор и неговиот заменик се одговорни за активностите во

врска со процесот на изработка на ЛЕАП-от и тоа:

- соработуваат со општинската администрација во реализација на планираните
активности од процесот на изработка на ЛЕАП-от;
- се грижат за членовите на Локалниот Комитет да бидат навреме информирани и
подготвени за сите состаноци на Комитетот;
- ги организираат состаноците на Локалниот комитет;
- ги организираат состаноците со претставниците на државните органи,
здруженија на граѓани и ја координираат работата со целокупниот процес на
изработка и развивање на ЛЕАП-от;
- помагаат во пишувањето на ЛЕАП-от на општината;
- вршат и други работи во функција за изработка на ЛЕАП-от.

Локалниот координатор и неговиот заменик ги назначува Градоначалникот
на општината од редот на државните службеници на општинската администрација
на Општина Ресен.
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Член 3
Локалниот комитет е одговорен за:

- давање на предлог за номинирање на лица за Работните групи;
- донесување на Одлуки во врска со усвојување на извештаите со идентификација
на состојбата на животна средина на општината;
- дефинирање  на клучните проблеми со животната средина во општината;
- учество во изработка на SWOT анализата во поглед на животната средина на
општината;
- поставување на приоритети меѓу клучните проблеми;
- давање на насоки при развивање на Акциониот План и Планот за следење;
- информирање на јавноста, односно заедницата, за активностите поврзани со
подготовката на ЛЕАП документот;
- добивање на поддршка во заедницата во врска со изработката на ЛЕАП
документот;
- усвојување на Извештајот – оценката на состојбата со животната средина;
- дефинирање на проблемите со животната средина;
- поставување на приоритети за разрешување на проблемите со животната
средина;
- развивање на ЛЕАП-от;
- врши и други работи во функција на изработка на ЛЕАП-от.

Членовите на Локалниот комитет ги назначува Советот на Општина Ресен
со донесување на посебна Одлука.

Член 4
Локалниот комитет заради поуспешна и детална изработка на ЛЕАП-от

треба да формира работни групи, кои ќе пристапат кон изработка на
документацијата и притоа максимално ќе се користи целокупниот човечки
потенцијал и знаење на заедницата.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во

,,Службен гласник на Општина Ресен”.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2022/9 Претседател
26.08.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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, 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за именување членови на Локален комитет за

изработка на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за именување членови на Локален комитет за
изработка на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Ресен, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  26.08.2015
година

Бр.09-2142/8 Градоначалник
31.08.2015 година м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен Весник
на РМ” бр. 05/02), член 23, став 1, точка 8 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен Гласник на Општина Ресен” бр. 7/10, 13/13 и 8/15), а во врска со член
60 од Законот за животна средина (,,Службен Весник на РМ” бр. 53/05, 81/05,
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 и 45/15),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 26.08.2015 година ја
донесе следнава

О Д Л У К А
за именување членови на Локален комитет за изработка на Локален

еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Ресен

Член 1
Со оваа Одлука се именуваат членовите на Локалниот комитет за

изработка наЛокален еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Ресен во
состав:

1. Ајман Алмалла Раководител на Сектор за животна средина
2. Марија Пројовска Помлад соработник во Сектор за животна средина
3. Наум Ташовски Самостоен референт во Сектор за животна средина
4. Николче Шушевски Помлад соработник во Сектор за животна средина
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Член 2
На членовите на Локалниот комитет за изработка на Локалниот еколошки

акционен план (ЛЕАП) на Општина Ресен не им следува никаков надомест.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен

гласник на Општина Ресен”.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2022/10 Претседател
26.08.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

5. Андријана
Зебековска Овластен инспектор за животна средина - советник

6. Павле Јовановски Комунален инспектор - советник
7. Кирил Тански Помлад инспектор за животна средина и комунални дејности
8. Татјана Секулоска Помлад соработник во оддление за Локален Економски Развој
9. Мемет Мурати Совет на Општина Ресен
10.Сузана Луловска Совет на Општина Ресен
11.Живко Гошаревски Совет на Општина Ресен
12.Љупчо Крстевски Директор на ЈКП Пролетер Ресен
13.Сашо Андреевски Раководител на ПЕ МЗШВ Ресен
14.Соња Клокановска Раководител ПЕ ЦУК Ресен
15.Соња Спировска Центар за Јавно Здравје
16.Кире Барандовски Македонски шуми ПЕ Преспа Дрво Ресен
17.Ана Вељановска Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
18.Наум Тосковски Директор на ОСУ Цар Самоил Ресен
19.Дејан Димиџиевски НП Галичица
20.Амет Аџиу Директор на НП Пелистер
21.Никола Здравевски Проект за заштита на Преспанското Езеро - УНДП
22.Маја Котевска Центар за заштита и унапредување на животната средина
23.Даниела Заец Македонско Еколошко Друштво

24.Ангела Марковска Свисслион Агроплод ДОО Ресен

25.Никола Трајчевски Леарница за алуминиум и цинк ДОО Ресен

26.Љубе Пампулевски Здружение на земјоделци
27.Ќазим Аслани Водна заедница
28.Албен Бекири МЗ Грнчари
29.Митко Ефтимовски МЗ Сопотско
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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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за организирање и реализирање на

манифестацијата на ``Преспански јаболкобер 2015``

Се прогласува Одлуката за организирање и реализирање на
манифестацијата на ``Преспански јаболкобер 2015``, што Советот на Општина
Ресен ја  донесе на седницата одржана на  26.08.2015 година

Бр.09-2142/9 Градоначалник
31.08.2015 година м-р Ѓоко Стрезовски
Р е с е н

Врз основа на член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 8/2015), Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на ден 26.08.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за организирање и реализирање на манифестацијата

на ``Преспански јаболкобер 2015``

Член 1

Со оваа Одлука се определува дека Општина Ресен е носител на
организација и реализација на манифестацијата ``Преспански јаболкобер 2015``.

Член 2

Градоначалникот на општината формира Одбор за организирање и
реализирање на манифестацијата и со посебно решение ги назначува членовите
на истиот.
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Член 3

Градоначалникот на општината претседава со Одборот за организирање и
реализирање на манифестацијата или назначува друго одговорно лице.

Член 4

Се доделуваат награди и признанија.

Член 5

Наградите, односно признанијата се доделува за особени достигнување
вообласта на развојот на овоштарството и за соработката со општината за
економски развој, на предлог на Комисија составена од три члена, формирана од
Градоначалникот, во постапка, по критериуми определени од самата комисија.
Наградите на наградените ги доделува Градоначалникот на општината на денот
на одржување на ``Преспанскиот Јаболкобер 2015``

Член 6

Средствата за организација и реализација на Преспански јаболкобер се
обезбедени од Буџетот на Општина Ресен, од спонзори и донатори.

По завршување на манифестацијата организациониот одбор ќе доставува
описен и финансиски извештај за манифестацијата„ Преспански Јаболкобер 2015“
до Советот на Општина Ресен.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
Службен гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2022/11 Претседател
26.08.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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, 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за продолжување на работното време на

угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на
манифестацијата „Преспански јаболкобер “ 2015 година

Се прогласува Одлуката за продолжување на работното време на
угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на
манифестацијата „Преспански јаболкобер “ 2015 година , што Советот на Општина
Ресен ја  донесе на седницата одржана на 26.08.2015 година

Бр.09-2142/10 Градоначалник
31.08.2015 година м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 23 ст.3 а во вв ст. 1 од Законот за угостителска дејност
(,,Сл.весникнаРМ". бр.64/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/2012, 164 /2013;
187/2013, 166/2014, 199/2014, 129/2015) член 22 став 1 точка1 и член 36 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М." бр. 5/02) и член 23 став 1
точка 7 од Статутот на Општина Ресен (,,Сл. гласник на Општина Ресен"
бр.7/10,13/2013,8/2015 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
26.08.2015 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
за продолжување на работното време на угостителски објекти на

подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на манифестацијата
„Преспански јаболкобер “ 2015 година

Член 1

Со оваа Одлука се продолжува работното време во угостителските објекти
на подрачјето на Општина Ресен за еден час за време на одржување на
манифестацијата „ Преспански јаболкобер 2015 “, во деновите: 25, 26, 27
септември 2015 година.
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Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина“ Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2022/12 Претседател
26.08.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Правилникот за одржување и користење

на Тениско игралиште во општина Ресен

Се прогласува Правилникот за одржување и користење на Тениско
игралиште во општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на  26.08.2015 година

Бр.09-2142/11 Градоначалник
31.08.2015 година м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа,
член 23 став 1 точка 36 од Статутот на Општина Ресен (Службен весник на РМ бр.
7/2010, 13/2013, 8/2015) член 15 став 1 од Правилникот за одржување и користење
на Тениски игралишта изградени согласно Проектот за изградба на 100 (сто)
тениски игралишта бр. 03-117/1 од 14.01.2011 год. , Советот на општина Ресен  на
седница одржана на ден 26.08.2015 година донесе  :

П Р А В И Л Н И К
за одржување и користење на Тениско игралиште во општина Ресен

I.Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се регулираат начинот и условите за одржување и
користење на тениското игралишта кое е во сопственост на општина  Ресен.

II. Користење на Тениското игралиште

Член 2

Тениското игралиште може да го користат сите граѓани, во согласност со
одредбите на овој Правилник.

Член 3

Како работна сезона за користење на тениското игралиште се смета од
месецот Април до месецот Октомври.

Работно време на тениските игралишта е од 08:00 часoт до 23:00 часoт.
Врз основа на дадените приоритети во член 12 и член 15 став 1 од

Правилникот за одржување и користење на тениското игралиште од Агенцијата за
млади и спорт, денските термини од 08:00 часот до 17:00 часот ќе може да ги
користат :

- учениците од основните училишта, и тоа на часовите по физичко
воспитување поточно по спортот тенис ;

- учениците од основните училишта за тренинзи и натпревари во
регистрираните училишни клубови ;

- здружениа на граѓани кои подржуваат спорт за лица со посебни потреби
како и спорт за лица со телесно оштетување и инвалидитет,  а сето тоа во
претходно договорен термин со одговорното лице назначено од општината.
Доколку предвидените термини од 08:00 до 17:00 часот не се користат по

предвидените приоритети во став 3 од овој член, истите можат да ги користат
граѓаните на општината рекреативно според истите услови пропишани во член 4 и
член 5 од овој правилник.
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Член 4

Денските термини од 18:00 до 20:00 часот без рефлектори ќе ги користат
граѓаните на општината и тоа рекреативно по претходно резервирани термини и
наплатена цена за денско користење, додека ноќните термини под рефлектори од
20:00 часот до 23:00 часот ќе бидат користени и наплатени по цена за ноќно
користење.

Член 5

Врз основа на член 15 став 2 од Правилникот за одржување и користење на
тениските  игралишта од Агенцијата за млади и спорт, каде се предвидува приход
за подмирување на режиските трошоци и трошоците за тековно и инвестиционо
одржување, за користење на термините за рекреативно играње од 18:00 часот до
23:00 часот се утврдуваат следните цени :
- од 18:00 часот до 20:00 часот без користење на рефлектори, – 100 денари

за 1 час ;
- од 20:00 часот до 23:00 часот со користење на рефлектори, – 200 денари за

1 час ;
- во случај на користење на теренот во парови, и покрај користење на повеќе

реквизити и опрема, цената останува иста
- при нарушување на временските услови пред да започне веќе закажан

термин, не се наплаќа терминот или доколку е наплатено средствата се
враќаат, а доколку се нарушат временските услови по повеќе од 50%
искористен термин, средствата не се враќаат ;

- ако на почетокот на закажаниот термин не се појават лицата кои закажале,
терминот може да биде даден а лицата задолжително опоменети за
нивната несериозност ;
Во цената за користење на теренот вклучено е и користење на тениската

опрема т.е. тениски рекети и топки, како и пропратната опрема : клупи, масички,
корпи за отпадоци и судиски стол.

Ценовникот за користење на теренот како и работното време да бидат
поставени на видно и достапно место за сите граѓани.

Во понатамошниот период со посебна одлука ќе биде утврдена и можност
за месечна или сезонска членарина, како и други услови кои би се појавиле со
формирање или регистрирање на клуб кој професионално би се бавел со овој
спорт.

Член 6

Закажувањето на термин за користење на теренот ќе се врши исклучиво кај
одговорното лице, кое ќе биде задолжено да води дневник за евиденција на
закажани термини.

Пред да биде користен теренот играчите се должни да се јават на
одговорното лице за да се провери распоредот и времето закажано за користење
на истиот.
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Член 7

Тениското игралишта може да се користи исклучиво за играње тенис.
Играчите кои го користат теренот мора да носат спортска опрема која е

предвидена за тенис, во спротивно одговорното лице нема да дозволи користење
на истите.

Забрането е играње без маица.
Забрането е играње во костими за капење како и играње во чевли и кондури

со високи потпетици.

Член 8

Во кругот на Тениското игралишта не е дозволено :
- секакво недолично однесување кое би сметало на одвивањето на играта

или кое би го нарушувало мирот и спортската дисциплина ;
- намерна злоупотреба или оштетување на тениската опрема, рекети, топки,

мрежа и др ;
- возење со велосипеди и мопеди како и возење на ролери ;
- внесување на храна и пијалок во големи количини, како и продавање на

стоки и услуги кои претходно со договор не се одобрени од општината ;
- внесување и шетање на животни ;
- било какво рекламирање без предходно одобрение или договор со

општината.

Член 9

Присуството на мали деца во тенискиот  терен задолжително мора да биде
под надзор на родители или старатели, или во случај на присуство на деца од
предшколските установи да бидат под надзор на надлежните воспитувачи или
негуватели.

III. Одговорно лице

Член 10

Одговорно лице е лицето кое директно е задолжено од Градоначалникот на
општина Ресен да се грижи за исправноста , одржувањето и успешното работење
на терените

Член 11

Главни обврски и одговорности на одговорното лице се :
- водење грижа за терените да се во исправна состојба ;
- одржување на опремата одобрена за користење на корисниците на

тениските терени ;
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- пред започнување на термините, терените да се во исправна техничка
состојба за користење, како и по завршувањето истите да се остават во
исправна состојба ;

- резервирање на термини и водење на дневна евиденција за истите
- користење на терените според утврдениот распоред како и контрола дали

корисниците се придржуваат на утврдениот распоред
- контрола на облеката и обувките на корисниците на терените ;
- контрола на однесувањето на корисниците, нивно предупредување во

случај да не се придржуваат кон одредбите на овој Правилник како и
известување на надлежните органи во случај на било какви поголеми
проблеми предизвикани од страна на корисниците ;

- наплата за користењето на термини по прецизно утврдените цени во член 5
и на прецизно утврден начин ;

- познавање на тениските правила утврдени од Македонската тениска
федерација ;

- на барање на надлежните органи во општината, поднесување на
евиденција за користење на термините како и писмен извештај за работата
на тениските игралишта ;

- вршење на други работи кои се во склад со овој правилник а се однесуваат
на работата на тениските игралишта ;

Член 12

Одговорното лице не одговара за изгубени предмети оставени во и надвор
од игралиштето.

Член 13

Обврските и одговорностите на одговорното лице ќе бидат дополнително
утврдени со меѓусебен договор со општината.

Член 14

Во состав на тенискиот терен, доколку има одредена иницијатива постои
можност за поставување на рекламни платна или церади. Во тој случај би била
донесена посебна одлука со која би се регулирале сите услови вклучувајкќи ги
цените, просторот и начинот на нивно поставување.

IV. Надзор и завршни одредби

Член 15

Надзор на примената на одредбите од овој правилник врши ЕЛС - општина
Ресен.
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При вршењето на надзорот на правилникот, општината е должна да
овозможи непречено спроведување на истиот, увид во документацијата за
одржување и користење на објектот како и увид во самиот објект.

Член 16

Измени и дополнувања на овој Правилник можат да се вршат на начин
пропишан како и за неговото донесување.

Член 17

Овој Правилник стапува на сила со денот на неговото донесување.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2022/13 Претседател
26.08.2015 година Методија Пашковски  с.р.
Ресен

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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решението за разрешување и именување на член во

Училишен одбор на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с. Подмочани

Се прогласува Решението за разрешување и именување на член во
Училишен одбор на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с. Подмочани, што Советот на
Општина Ресен го  донесе на седницата одржана на  26.08.2015 година

Бр.09-2142/12 Градоначалник
31.08.2015 година м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 23 став 1 точка 32 од Статутот на општината Ресен
(,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010,13/2013, 8/2015 ), Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување на член во Училишен одбор

на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с. Подмочани

1. Се разрешува досегашниот член во во Училишниот одбор на ОУ ,,Славејко
Арсов’’ – с. Подмочани

- Благојче Боревски

2. За член во во Училишниот одбор на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с. Подмочани се
именува:

- Благојче Боревски

3. Мандатот на членот на Училишниот одбор трае три години.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2022/14 Претседател
26.08.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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