
Службен гласник на
Општина Ресен

-излегува по потреба

вторник 19.03.2019 година

бр.4 година 54
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551- 483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА РЕСЕН





19 Март 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 4

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за утврдување на потребата за поставување за

условите и начинот на поставување на урбана опрема на  КП 3839/1
Градско пазариште – Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за поставување за
условите и начинот на поставување на урбана опрема на  КП 3839/1 Градско
пазариште – Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  19.03.2019 година.

Бр.09-622/1 Градоначалник
19.03.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен Весник на РМ“
бр. 5/02), член 39 и член 80 од Законот за градежно земјиште  (,,Службен Весник на РМ“
бр. 15/15, 44/15 и 193/15, 226/15, 30/16 и 31/16 ), член 2 и член 80 од Законот за градење
(,,Службен Весник на РМ“ бр бр.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 187/14, 44/15 и 129/15, 217/15,
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 35/18, 64/18 и 168/18), член 23 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен“ бр 07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на
Општина Ресен, на седницата одржана на 19.03.2019 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потребата за поставување за условите и начинот на

поставување на урбана опрема на  КП 3839/1
Градско пазариште - Ресен

Член 1
Со оваа одлука се утврдува потребата, условите и начинот на

поставување на урбана опрема, тезги за продажба на сувенири, цвеќиња и
храна покриени со лесен монтажен елемент настрешница на КП бр.3839/1
Градско пазариште – Ресен.
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Член 2
Потребата за поставување на урбана опрема на КП бр.3839/1 Градско

пазариште - Ресен во смисла на оваа одлука се смета за утврдена со
исполнување на  општите и посебните стандарди во согласност со Одлуката за
утврдување на стандардите за поставување на  урбана опрема на подрачјето
на Општина Ресен и измените („Службен Гласник на Општина Ресен“ бр. 13/14
и 14/17), Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана
опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за
поставување на урбана опрема и измените („Службен Гласник на Општина
Ресен“ бр.13/14 и 14/17).

Член 3

Со оваа одлука на КП бр.3839/1 Градско пазариште - Ресен се поставува
27 модуларни тезги со димензии 4х1х0.8 метри  за продажба на сувенири,
цвеќиња и храна.

Тезгите ќе бидат покриени со лесен монтажен елемент настрешница.
При поставување на настрешницата минималната слободна проодна

висина ќе изнесува 3.2 метри.
Страните на настрешницата не смеат да се затворат со најлон или било

каков материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта до
подлогата.

Поставување на урбана опрема да биде на начин што истите не смеат на
никаков начин да бидат трајно прицврстени за подлогата, а нивното
поставување и отстранување треба да се одвива на брз и лесен начин и без
оштетување на подлогата.

Член 4

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и
отстранувањето  на   урбаната   опрема   врши овластениот инспектор за
градежништво и урбанизам согласно Закон за градење и други акти на
Општина Ресен.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување  во „Службен
Гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-598/2                                                                                  Претседател
19.03.2019 година Никола Станковски 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 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата за дополнување на Програмата за
поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен

за 2019 година

Се прогласува Програмата за дополнување на Програмата за
поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен за 2019
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
19.03.2019 година.

Бр.09-622/2 Градоначалник
19.03.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Програма
за дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на

подрачјето на Општина Ресен за 2019 година

Член 1
Во Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на

Општина Ресен за 2019 година (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.16/18) во дел 4.ВИДОВИ НА УРБАНА ОПРЕМА точка 3.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
Весник на РМ“ бр. 5/02), член 39 и член 80 од Законот за градежно земјиште
(,,Службен Весник на РМ“ бр. 15/15, 44/15 и 193/15, 226/15, 30/16 и 31/16 ), член
2 и член 80, член 80-а и член 81 од Законот за градење (,,Службен Весник на
РМ“ бр бр.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 187/14, 44/15 и 129/15, 217/15, 226/15,
30/16, 31/16, 39/16, 35/18, 64/18 и 168/18), и член 23 од Статутот на Општина
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр 07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), а
во врска со Одлуката  за утврдување на потребата за поставување на урбана
опрема на  КП 3839/1 Градско пазариште - Ресен и за условите и начинот на
поставување на истата („Службен гласник на Општина Ресен“ бр.4/19), Советот
на Општина Ресен, на седницата одржана на 19.03.2019 година, донесе
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Продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна
и сладолед, се додава нова подточка 3.1 која гласи:

3.1 Поставување на урбана опрема на  КП 3839/1 Градско пазариште
- Ресен

На Градско пазариште - Ресен се поставуваат 27 модуларни тезги со
димензии 4х1х0.8 метри  за продажба на сувенири, цвеќиња и храна.

Тезгите ќе бидат покриени со лесен монтажен елемент настрешница.

При поставување на настрешницата минималната слободна проодна
висина ќе изнесува 3.2 метри.

Страните на настрешницата не смеат да се затворат со најлон или било
каков материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта до
подлогата.

Член 2

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување  во „Службен
Гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-598/3 Претседател
19.03.2019 година                                                             Никола Станковски с.р.
Ресен
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