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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

З А К Л У Ч О К

за објавување на Заклучокот по Измена и допoлнување на Годишниот план за
вработување  за 2021 година на ЈОУДГ „11- ти Септември“ Ресен

Се објавува Заклучокот по Измена и допoлнување на Годишниот  план за
вработување  за 2021 година на ЈОУДГ „11- ти Септември“ Ресен, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  22.02.2021 година.

Бр.09-393/1 Градоначалник
23.02.2021 година Живко Гошаревски 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 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 22.02.2021 година, откако ja разгледа Измената  и
дополнување Годишниот план за вработување за 2021 година на ЈОУДГ„ 11-ти
Септември“ Ресен, го донесе следниот :

З А К Л У Ч О К

Се усвојува Измена и допoлнување на  Годишниот план за вработување за
2021 година на ЈОУДГ „11-ти Септември“ -Ресен, под. Архивски број 04-35 од
10.02.2021  година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-343/3 Претседател
22.02.2021 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 објавување на Одлука  за  изменување на Одлуката за извршување на Буџетот
на Општина Ресен за 2021 година.

Се објавува Одлука  за  изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за 2021 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на  22.02.2021 година.

Бр.09-393/2 Градоначалник
23.02.2021 година Живко Гошаревски с.р
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Р.М.” бр.5/02), член 23 став 8 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Р.М.” бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09,  47/11, 192/15 и 209/18 и 244/19), член 31 од  Законот за буџетите
(„Службен весник на Република Македонија“ број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10,
180/11, 171/12, 192/15, 167/16),) 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 62 седницата одржана на   22.02.2021  година, донесе

О Д Л У К А
за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на

Општина Ресен за 2021 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Ресен за 2021 година, бр. 08-2206/3 од 29.12.2020 година („Службен
гласник на Општина Ресен“ бр. 16/2020)
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Член 2

Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2021 година,
бр. 08-2206/3 од 29.12.2020 година („Службен гласник на Општина Ресен“ бр.
16/2020), член 14 став 1 дел „404150-Други надоместоци“ се менува и гласи:
„404110-Надомест за годишен одмор“, член 15 дел „404150-Други надоместоци“ се
менува и гласи „464990-Други трансфери“

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен“, а ќе се применува од 01.01.2021 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-343/4 Претседател
22. 02.2021 год. 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

З А К Л У Ч О К

за објавување на Oдлука за искористување на одобрените средства од Буџетот на
Република Северна Македонија за 2020 и Буџет за 2021 година.

Се објавува Oдлука за искористување на одобрените средства од Буџетот
на Република Северна Македонија за 2020 и Буџет за 2021 година, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  22.02.2021 година.

Бр.09-393/3 Градоначалник
23.02.2021 година Живко Гошаревски с.р
Р е с е н
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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) и член 23 ст. 1 т. 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 ден 22.02.2021
година, донесе

О Д Л У К А

за искористување на  одобрените средства од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2020 и  Буџетот за  2021 година

Член 1

Средствата од Буџетот на Република Северна Македонија,за 2020
година, одобрени за  Општина Ресен во износ од 44.000.000 ден. со Одлука на
Владата на Република Северна Македонија, бр. 44-12417/1 од 22.12.2020, и
договор за уредување на односите помеѓу Владата на РСМ -Генерален
Секретаријат  на Општина Ресен , заведен под 09-2229/1година од 23.12.2020
година, во Општина Ресен и под бр. 48-12503 од 23.12.2020 год,заведен во
Владата на РСМ и средствата од Буџетот на Република Северна Македонија,за
2021 година, одобрени за  Општина Ресен во износ од 40.000.000 ден. со Одлука
на Владата на Република Северна Македонија, бр. 40-1349/1 од 26.01.2021год. и
Договор за уредување на односите помеѓу Владата на РСМ -Генерален
Секретаријат  на Општина Ресен , заведен под 09-257/1година од 03.02.2021
година, во Општина Ресен и под бр. 11-1855/1 од 03.02.2021 год,заведен во
Владата на РСМ, ќе се искористат за решавање на проблемот со состојбата на
Преспанското Езеро, односно  чистење на крајбрежјето на Преспанско Езеро.

Член 2

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08- 343/5                                                                                      Претседател
22.02.2021 година Никола Станковски с.р
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлука  за  ослободување на инвеститорот од плаќање на
надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на типска училишна
спортска сала модел 1 на Основно училиште „Гоце Делчев“  во г. Ресен- Општина

Ресен

Се објавува Одлука  за  ослободување на инвеститорот од плаќање на
надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на типска училишна
спортска сала модел 1 на Основно училиште „Гоце Делчев“  во г. Ресен- Општина
Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
22.02.2021 година.

Бр.09-393/4 Градоначалник
23.02.2021 година Живко Гошаревски с.р
Р е с е н

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ број 05/02), а во врска со член 74 ст.9 од
Законот за градење   („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09,
124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11 , 13/12, 144/13, 25/13 , 79/13, 137/13, 163/13, 27/14,
28/14, 42/14, 125/14, 149/14, 187/14 , 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16 ,31/16 ,
39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и ,, Службен весник на Република
Северна  Македонија,, бр. 244/19, 18/20 и 279/20 ) и член 23 став 1 точка 36 од
Статутот на Општината Ресен (Службен гласник на Општина Ресен бр. 7/2010,
13/2013, 5/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден
22.02.2021 година, донесе

О Д Л У К А

За ослободување на инвеститорот од плаќање на надоместок за уредување
на градежно земјиште за изградба на типска училишна спортска сала модел 1 на

Основно училиште „Гоце Делчев“  во г. Ресен- Општина Ресен

Член 1

Со оваа Одлука, инвеститорот Општина Ресен  плоштад „ Цар Самоил“ бр.
20 - Ресен , се ослободува од плаќање на надоместок за уредување на градежно
земјиште, за изградба на типска училишна спортска сала модел 1   во г. Ресен,
кое се наоѓа на ул.„Мите Трповски“ бр. 42 Б , на   КП Бр. 4230/1  во КО Ресен каде
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што нема ДУП, усвоен со Одлука за одобрување на Програма за градби кои не се
предвидени со урбанистички план односно урбанистичко планска документација
(Изградба на спортска сала со бруто развиена површина до 1500 м2) бр. 08-
2126/30 од 18. 12. 2020 година.

Член 2

Ослободувањето од плаќање од надомест за уредување на градежно
земјиште се однесува за делот од вкупниот надоместок во висина од 977.375,00
денари наменет за Општина Ресен.

Член 3

Уредувањето на градежното земјиште ќе биде на товар на инвеститорот.

Член 4

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-343/6 Претседател
22.02.2021 година Никола Станковски с.р
Ресен

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

З А К Л У Ч О К

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.2605/1 во КО Ресен, на
барање на Мирлин Елмазовски од Ресен, ул. „Бигла“ бр.17

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.2605/1 во КО Ресен, на
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барање на Мирлин Елмазовски од Ресен, ул. „Бигла“ бр.17, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  22.02.2021 година.

Бр.09-393/5 Градоначалник
23.02.2021 година Живко Гошаревски с.р
Р е с е н

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
22.02.2021 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската

документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-
индивидуална станбена куќа на КП бр.2605/1 во КО Ресен, на барање на Мирлин

Елмазовски од Ресен, ул. „Бигла“ бр.17

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.2605/1 во КО Ресен, поднесено барање за
утврдување на правен статус за бесправен објект, УП-1-16-1076-2018 од
13.02.2019 година, од страна на Мирлин Елмазовски од Ресен, ул. „Бигла“ бр.17,
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- 343/7                                                                            Претседател
22.02.2021 година Никола Станковски 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 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлука  за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно

изградениот објект- помошен објект Пр на КП бр.361/1 во КО Стење, на барање на
Данче Раповски од с. Стење – Ресен

Се објавува Одлуката  за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот објект- помошен објект Пр на КП бр.361/1 во КО Стење, на барање на
Данче Раповски од с. Стење – Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на  22.02.2021 година.

Бр.09-393/6 Градоначалник
23.02.2021 година Живко Гошаревски с.р
Р е с е н

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
22.02.2021 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската

документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект- помошен
објект Пр на КП бр.361/1 во КО Стење, на барање на Данче Раповски од с. Стење

- Ресен



23 Февруари 2021 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.2

9

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 Пр на КП бр.361/1 во КО Стење, поднесено барање за утврдување на
правен статус за бесправен објект, УП-1-12-1340-2011 од 25.08.2011 година, од
страна на Данче Раповски од с. Стење - 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- 343/8 Претседател
22.02.2021 година Никола Станковски 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 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за  давање на
користење, одржување и управувањена новиот објект на јавната општинска

установа  детска градинка „ 11 Септември“, Општина Ресен, во објектот „
ЈАБОЛЧЕ на ул. „ Мите Трповски“, Ресен

Се објавува Одлука  за  измена и дополнување на Одлуката за  давање на
користење, одржување и управувањена новиот објект на јавната општинска
установа  детска градинка „ 11 Септември“, Општина Ресен, во објектот „
ЈАБОЛЧЕ на ул. „ Мите Трповски“, Ресен, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на  22.02.2021 година.

Бр.09-393/7 Градоначалник
23.02.2021 година Живко Гошаревски с.р
Р е с е н
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Врз основа на член 22 став 1 точка 7, чл.36 став 1 точка 8; член 62 од
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“
бр.5/2002), и врз основа на Мислење бр.11- 6950/4 од 15.02.2020 година донесено
од Министерство за труд и социјална политика   Советот на Општина Ресен, на
седницата , одржана на  22.02.2021  година, донесе,

ОДЛУКА
За измена и дополнување на одлуката за  давање на користење, одржување и

управувањена новиот објект на јавната општинска установа  детска градинка „ 11
Септември“, Општина Ресен, во објектот
„ ЈАБОЛЧЕ на ул. „ Мите Трповски“, Ресен

Член 1

Со оваа одлука  во член 1 на Одлуката за давање на користење,
одржување и управување на новиот објект на јавната општинска установа детска
градинка„ 11 Септември“, Општина Ресен, во објектот „ ЈАБОЛЧЕ “ на ул. „ Мите
Трповски “ Ресен , на Совет на општина Ресен бр. 08 – 2157/3 од 16.12.2020
година  се врши измена и дополнување  и истиот гласи:

Советот на Општина Ресен го дава на користење, одржување и
управување објектот „ЈАБОЛЧЕ“ во Ресен, со седиште на улица „ Мите Трповски “
број 64- А , Ресен, на к.п.бр,4230  дел 1 , ул.Мите Трповски , број на зграда 3 ,
намена на зграда В2 -8 , влез /кат/ број на посебен/заеднички дел од зграда – влез
1 , кат ПР, број 1, намена  на посебен дел од зграда ПП , внатрешна површина 122
м2, и к.п.бр.4230 дел 1, ул. Мите Трповски, бр. на зграда 3, намена на зграда В2 –
8 , влез /кат/ број на посебен/заеднички дел од зграда – влез 1, кат ПР, број 1,
намена на дел од зграда ДП, внатрешна површина  во м2 – 561 м2  заведен во
Имотен лист бр.57193 за КО Ресен  и дел двор со површина од  2560 м2, на
к.п.бр.4230 дел 1, на ул.Мите Трповски, скица 66, катастарска култура ГЗ – ГИЗ
класа 0, заведена во Имотен лист број 1487 за КО Ресен и земјиште под зграда 3
во површина од 733 м2 на к.п.бр. 4230 дел 1 , број на зграда 3 , ул.Мите Трповски,
катастарска култура ГЗ – ЗПЗ заведено во Имотен лист бр.1487 за КО Ресен,  на
Јавната општинска установа детска градинка „11 Септември“ Ресен.

Член 2

Ова одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник
на Општината  Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-343/9 Претседател
22.02.2021 година Никола Станковски 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 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Заклучокот по Извештајот за работа на Одделението за
инспекциски надзор – инспекторат за 2020 година

Се објавува Заклучокот по Извештајот за работа на Одделението за
инспекциски надзор – инспекторат за 2020 година, што Советот на Општина Ресен
го донесе на седницата одржана на  22.02.2021 година.

Бр.09-393/8 Градоначалник
23.02.2021 година Живко Гошаревски 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 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 22.02.2021 година, откако го разгледа Извештајот
за работата на  Одделението за инспекциски надзор –инспекторат за 2020 година
, го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

Се усвојува Извештајот за работа на Одделението за инспекциски
надзор –инспекторат за 2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-343/10 Претседател
22.02.2021 година Никола Станковски с.р
Ресен
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