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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 прогласување на Заклучокот за Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за III квартал, Јануари – Септември  2018 година

Се прогласува Заклучокот за Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за III квартал, Јануари – Септември  2018 година,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 15.11.2018
година.

Бр.09-2211/1 Градоначалник
15.11.2018 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), а во врска со член
32 став 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 96/2004, 67/2007,
156/2009, 47/11 и 192/15) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
15.11.2018 година, откако го разгледа Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за III квартал, Јануари – Септември 2018 година, го
донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Не се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Ресен за III квартал, Јануари – Септември  2018 година,
поради забелешка од страна на дел од советниците околу нискиот
процент на реализација на Буџетот на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2160/3 Претседател
15.11.2018 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 Одлуката за проширување на средствата на

Буџетот на Општина Ресен за 2018 година.

Се прогласува Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на
Општина Ресен за 2018 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 15.11.2018 година.

Бр.09-2211/2 Градоначалник
15.11.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н



O     D     L     U     K     A

^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tinaRESEN
za 2018 godina, na sledniot na~in :

Potprograma
Potstavka SAMOFINAN. DOTACII DONACII KREDITI

741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 2.500.5710 0 0

742114 Prihodi od evropskata unija 00 905.000 0

742119 Drugi op{ti i tekovni donacii 00 1.253.677 0

0 2.500.571 2.158.677 0

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 0 14.760 00

0 2.500.571 2.158.677 0

421240 Te~ni goriva 0 3.470 00

0 2.500.571 2.158.677 0

423110 Kancelariski materijali 0 12.300 00

0 2.500.571 2.158.677 0

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 136.470 00

0 2.500.571 2.158.677 0

425970 Konsultantski uslugi 0 307.500 00

0 2.500.571 2.158.677 0

426990 Drugi operativni rashodi 0 430.500 00

0 2.500.571 2.158.677 0
K10 BIBLIOTEKARSTVO

464990 Drugi transferi 6.867 0 00

0 2.500.571 2.158.677 0
K20 MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST

425990 Drugi dogovorni uslugi 80.000 0 00

0 2.500.571 2.158.677 0

464990 Drugi transferi 111.586 0 00

0 2.500.571 2.158.677 0
K30 MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST

464990 Drugi transferi 4.854 0 00

0 2.500.571 2.158.677 0
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 562.854 0 00

0 2.500.571 2.158.677 0
N20 SREDNO OBRAZOVANIE

423310 Uniformi 12.100 0 00

0 2.500.571 2.158.677 0

423810 Siten inventar 33.200 0 00

0 2.500.571 2.158.677 0

424210 Odr`uvawe na zgradi 109.227 0 00

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potastavki :

 slednata

Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina RESEN  зa 2018 godina

Vrz  osnova  na  ~len  36  stav  1  to~ka  2  od  Zakonot  za  lokalna  samouprava  (Sl.vesnik  na  RM  br.5/2002),  a  vo 
vrska so  ~len  33  i  34  od  Zakonot  za  Buxetite  (Sl.vesnik  na  RM  br.64/2005,  04/2008,  103/2008,  156/2009,  95/2010, 
180/2011, 171/2012, 192/2015 i 167/2016), Sovetot na Op{tina Resen na 20sednica, oddr`ana na den 15.11.2018  godina ja donese
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0 2.500.571 2.158.677 0

425310 Pravni uslugi 56.050 0 00

0 2.500.571 2.158.677 0
R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA

421240 Te~ni goriva 0 92.250 00

0 2.500.571 2.158.677 0

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 738.000 00

0 2.500.571 2.158.677 0

425990 Drugi dogovorni uslugi 0 61.500 00

0 2.500.571 2.158.677 0

426310 Seminari i konferencii 0 361.927 00

0 2.500.571 2.158.677 0
V10 DETSKI GRADINKI

424210 Odr`uvawe na zgradi 1.523.833 0 00

0 2.500.571 2.158.677 0

Op{tinata

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Ресен и станува составен дел
на Буџетот на Општината за 2018 година.

Pretsedatel na Sovetot na
  бр. 08-2160/4

15.11.2018 година
Ресен Nikola Stankovski с.р.

4
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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 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Планот на Програми за развој во Општина Ресен

за 2019-2021 година.

Се прогласува Планот на Програми за развој во Општина Ресен за 2019-
2021 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана
на 15.11.2018 година.

Бр.09-2211/3 Градоначалник
15.11.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 21-б од Законот за буџетите („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и
192/15) и член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен („Службен
гласник на Општина Ресен“,бр.07/10, 13/13, 8/15 и 11/15) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 15.11.2018 година, донесе

П Л А Н  Н А  П Р О Г Р А М И  З А  Р А З В О Ј
во Општина Ресен за 2019-2021 година

Вовед

Согласно степенот на реализација на одредени инвестициони
активности предвидени во Планот на Програми за развој за предходниот
период кои се реализирани во  претходниот период  и насоките на општината
за преземање на активности од развоен карактер, а согласно Стратегијата за
развој на Општина Ресен, во наредниот период 2019-2021 година Општина
Ресен ќе се фокусира на следните предложени активности од развоен
карактер, кои ќе се реализираат преку соодветни годишни Програми.

Целта на ваквото програмирање е создавање на предуслови за
задоволување на потребите на граѓаните, подобрување на квалитетот на
живот, како и заштита на животната средина.

Тригодишниот Планот на програми за развој за 2019-2021 година ќе се
состои од капитални инвестиции.
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Планот на програмите за развој на Oпштина Ресен програмиран за
2019-2021 содржи временска рамка за  реализација на капиталните
инвестиции, финансиска конструкција, извори на финансирање и контрола над
примена на планот.

За дел од програмираните капитални инвестиции постои техничка
документација, која треба да се комплетира согласно новите закони,
подзаконски акти и нормативи.

Капиталните инвестиции  се распоредени во следните области:

1. ЈА - Изградба на објекти,
2. ЈГ - Изградба на системи за водоснабдување,
3. ЈИ -Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни

фекални води,
4. ЈД - Изградба, реконструкција и рехабилитација на локални патишта и

улици,
5. Ј8 - Други комунални работи ( Чистење на речните корита ),
6. Г - Локален економски развој,

1. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на објекти
планирани се следните активности:

1.1. Изградба на Комплексот „ Финско Село “ м.в.  Маркова Нога, КО
Долно Дупени - Ресен.

Градежните работи опфаќаат: комерцијални и деловни објекти, хотелски
комплекс, викенд куќи и целосна инфраструктура.

Потребните средства за изведување на инвестицијата ќе се обезбедат од
домашни и странски инвеститори.
Временска рамка 2019-2021 година.

1.2. Изградба на две училишни спортски сали
Согласно Програмата за изградба на спортски сали на Владата на РМ, во

програмскиот период планирано е да се изградат две училишни спортски сали
и тоа во основните училишта Мите Богоевски и Гоце Делчев во Ресен.

Со овие инвестиции ќе се придонесе кон унапредување на образованието и
спортот кај лицата вклучени во основното образование како и на останатите
лица кои на некој начин се инволвирани во областа на  спортот.

Финансирањето на инвестициите ќе биде од Буџетот на РМ со рок на
реализација 2019-2021 година.

1.3 Реконструкција на спортската сала Зоран Стојановски во Ресен
Континуирано вложување во оддржување на спортските објекти е од

исклучително значење за продолжување на животниот век на истите со што ќе
се допринесе во создавање на квалитетни услови за промоција и развој на
спортот во Општина Ресен.

Со проект за проценка на вредноста за санација на спортската сала,
планирани се средства во износ од 12.063.000 денари, за следното: санација
на покривот, санација на подот, санација на соблекувалните и канцелариите,
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уредување на влезот околу салата, санација на електрониката и на греењето,
молерофарбарски работи и набавка на спортска опрема.

Потребни средства за инвестицијата се 12.063.000 дернари и истите ќе
се обезбедат од Агенцијата за млади и спорт, Буџет на Општина Ресен и
донатори.

Временска рамка 2019-2021 година.

1.4 Реконструкција на објект на детската градинка 11 Септември во
склоп на ОУ Гоце Делчев Ресен

Со оваа активност се предвидува реконструкција на објектот и
опремување со соодветна урбана опрема со намена за дневен престој на
децата.

Потребни средства за инвестицијата се 3.500.000 денари и истите ќе се
обезбедат од Министерство за труд и социјална политика, Буџет на Општина
Ресен и донатори.

Временска рамка 2019-2021 година.

1.5 Проширување на капацитетот на детската градинка
11 Септември

Активноста предвидува проширување на постојниот објект на детската
градинка 11 Септември.

Потребни средства за инвестицијата се 3.200.000 денари и истите ќе се
обезбедат од Министерство за труд и социјална политика, Буџет на Општина
Ресен и донатори.

Временска рамка 2019-2021 година.

1.6 Адаптација на постоечки објект во младински културен центар
Со оваа активност ќе се допринесе во создавање на квалитетни услови

поттикнување на развојот на кретаивни активности и дообразование на
младата популација.

Оваа активност предвидува активности за адаптација и опремување на
постоечки објект во функција на младински културен центар.

Потребни средства за инвестицијата се 3.500.000 денари и истите ќе се
обезбедат од Министерство за култура, Буџет на Општина Ресен и донатори.

Временска рамка 2019-2021 година.

1.7 Реконструкција на кровната конструкција на домот на култура
Драги Тозија Ресен

Активноста опфаќа замена на кровот на сарајот и поставување на нови
олуци.

Средства потребни за активноста 8.000.000 денари и истите ќе бидат
обезбедени од Министерство за култура.

Временска рамка 2019-2021 година.

1.8 Реконструкција на основните училишта во Општина Ресен
Оваа активност предвидува реконструкција на училишните простории,

санитарни јазли, столарија, молерофарбарски зафати и опремување.
Општина Ресен ангажира проектант со цел да се изврши увид на состојбата

со објектите во основно образование и предложени се мерки за санација на
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училишните објекти и изготви предмер пресметка по улилишта со потребни
активности заедно со финансиска конструкција:

ОУ Мите Богоевски, Ресен
- ПУ с.Јанковец – изведба на нов кров, 1.268.205 денари
- ПУ с.Болно – целосна санација на објектот, санација на кровот и

изградба на санитарни јазли, 1.200.000 денари.
ОУ Гоце Делчев, Ресен
- ПУ с.Сопотско – санација на објектот, нова кровна конструкција, нова

столарија, електрична инсталација, 1.219.000 денари
ОУ Димитар Влахов, с. Љубојно
- Љубојно - санација на кровот, замена на столарија, санација на

санитарни јазли, санација на парно греење, 2.632.585 денари
- ПУ Штрбово - санација на кровот, замена на столарија, санација на

санитарни јазли, 501.892 денари.
- ПУ Крани – санација на кровот и замена на столарија,

1.056.000 денари
ОУ Славејко Арсов, с. Подмочани
- Подмочани – поставување на централно греење и изведба на

енергетски ефикасна фасада, 1.927.600 денари
За сите горенаведени активности во основното образование потребни се

средства во вкупен износ од 9.806.102 денари и истите ќе се обезбедат од
Министерствотото за образование и наука, Буџетот на Oпштина Ресен и од
донатори.

Временска рамка 2019-2021 година.

1.9 Реконструкција на средното училиште во Општина Ресен
Оваа активност предвидува реконструкција на училишните простории,

санитарни јазли, столарија, молерофарбарски зафати и опремување.
Општина Ресен ангажира проектант со цел да се изврши увид на

состојбата во СОУ Цар Самоил Ресен и предложени се мерки за санација на
санитарните јазли, санација на лимаријата и замена на внатрешната дограма
во објектот за што потребни се средства во висина од 1.698.240 денари.

Средствата ќе се обезбедат од Министерствотото за образование и
наука, Буџетот на Oпштина Ресен и од донатори.

Временска рамка 2019-2021 година.

1.10 Изработка на физибилити студија и активности за решавање на
тековниот проблем со недостаток на паркинг места

Оваа активност предвидува решавање на тековниот проблем со
недостигот на слободни места за паркирање. Активностите за реализација на
оваа активност ќе бидат предвидени согласно соодветна документација за
сообраќајно техничко решение и соодветна економско-финансиска анализа.

Потребни средства за инвестицијата се 10.000.000 денари и истите ќе се
обезбедат од Буџет на Општина Ресен и донатори.

Временска рамка 2019-2021 година.

1.11 Реконструкција и адаптација на градскиот пазар
Оваа активност предвидува реконструкција и адаптација на градскиот

пазар со цел обезбедување на соодветни, со закон пропишани услови за
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организирање на градски пазар. Активностите за реализација на оваа
активност ќе бидат предвидени согласно соодветна техничка документација.

Потребни средства за инвестицијата се 3.700.000 денари и истите ќе се
обезбедат од Буџет на Општина Ресен, Буџет на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион и донатори .

Временска рамка 2019-2021 година.

2. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на системи за
водоснабдување планирано е следното:

2.1. Ресен - реконструкција на водоводната мрежа во град Ресен III фаза
за примарна и секундарна водоводна мрежа

Согласно согледувањата и развојните планови на градот, потребно е да
се преземат мерки за целосно решавање на проблемот со водоснабдување на
населението во градот  како и за развој на градот во наредниот период.

Средствата во висина од 25.000.000 денари ќе се обезбедат од Владата
на Република Македонија, Буџет на Општина Ресен и донатори.

Временска рамка2019-2021 година.

2.2. Коњско- изградба на водоснабдителен систем
Коњско е  населба каде што не е решен проблемот со водоснабдување

со исправна вода за пиење.
Со цел ставање во употреба на веќе изградениот цевовод за вода за

пиење и изградената пумпа, потребно е да се изгради резервоар за вода со
што ќе се реши проблемот со изведениот бунар, за што потребни се средства
во висина од 1.860.000 денари.

Срествата ќе бидат обезбедени од Агенцијата за финансика поддршка
во земјоделството и руралниот развој, Буџет на Општина Ресен и донатори

Временска рамка 2019-2021 година.

2.3 Стење- обезбедување на исправна вода за пиење
Изградба на нов систем за водоснабдување со обезбедување на

капацитет од 12 л/с со вода за пиење од езеро.
Со активноста се предвидува: поставување на потопна пумпа, санација и

продолжување на усисниот цевовод, усисна корпа, изработка на филтер
станица со капацитет од 42 м3/час, каде ќе се врши оксидација на водата,
изградба на таложник, обезбедување на филтрирање под притисок и
обезбедување на дизинфекција на водата, изведба на дозирна станица за
реагенси, изведба на линиски флокулатор, таложник и комора за мешање,
резервоар за исталожена вода, погонска пумпа за филтрирање, пумпа за
испирање на песочни филтри,електрична инсталација, резервоар за чиста
вода.

Вкупната вредност на проектот изнесува 8.649.400 денари.
Срествата ќе бидат обезбедени од Агенцијата за финансика поддршка

во земјоделството и руралниот развој, Буџет на Општина Ресен и донатори
Временска рамка 2019-2021 година.
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2.4 Претор и Асамати- обезбедување на исправна вода за пиење
За трајно решавање на проблемот со вода за пиење за селата Претор и

Асамати и за ТН Претор и Асамати, согласно израбеното техничко решение од
проектантот, потребно е усисниот цевовод  да се продолжи во езерото, да се
реконструира постојната филтер станица и да се преземат други активности за
што потребни се средства во висина од 11.328.000 денари.

Средствата ќе се обезбедат од Агенцијата за финансика поддршка во
земјоделството и руралниот развој и донатори.

Временска рамка 2019-2021 година.

2.5 Јанковец – Изработка на техничка документација, реконструкција на
водоводната мрежа во с. Јанковец како и изградба на нов резервоар

За комплетно решавање на проблемот со водоснабдување на
населението во с.Јанковец Средствата со оваа активност се предвидува
изработка на техничка документација, реконструкција на водоводната мрежа во
с. Јанковец како и изградба на нов резервоар.

Финансиски средства за реализација на активноста 15.000.000 денари и
истите се планираат да се обезбедат од извори на Републичкиот Буџет од
Буџетот на Општина Ресен и донатори.

Временска рамка 2019-2021 година.

2.6 Набавка и изведба на хлоринатори
Повеќето населени места кои не се вклучени на регионалниот водовот и

се снабдуваат со вода за пиење од локални извори, истата не ја хлорираат.
Од овие објекти перманентно преку Заводот за здравствена заштита во Битола
се зема вода за лабараториска анализа во поглед на хемиската и
бактериолошката исправност, при што од лабараторискиот преглед на водата
се констатира дека примерокот одговара на Правилникот за безбедноста на
водата за пиење, но истата не се хлорира.

Финансиски средства за реализација на активноста 4.800.000 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и

донатори.
Временска рамка 2019-2021 година.

3. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на фекална и
атмосферска канализација планирано е следното:

3.1.Стење – изградба на фекална канализациона мрежа и
пречистителна станица
Со изградба на овој се планира да се  канализираат отпадните  и

фекалните  води  од домаќинствата и другите објекти од селото. Сите отпадни
и фекални  води  ќе се прифатат преку секундарна мрежа и ќе се собираат во
колектори кои водата ќе ја носат  во пречистителна станица која  е предвидена
да се изгради на  околу 300 м јужно од селото, така што испустот од
пречистителните води да можат да се насочат кон  езерото.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен
карактер, односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните
води. Просечната длабочина на канализационата мрежа  ќе изнесува 1,60 м и
ќе овозможува  прикличување на околните станбени  и други објекти.
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Трасите на канализационите водови  минуваат по сите улици така што
некаде е потребно да се изврши сечење на асвалтната лента  со ширина од
1,00 м вдолж  патот. По должина на   трасата се предвидува  да се постават
ревизиони и каскадно ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста 42.424.095 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и

донатори.
Временска рамка 2019-2021 година.

3.2. Јанковец - доизградба на фекална канализација
Со изградба на овој систем се планира  канализирање на одпадните

води  кои се ослободуваат од  од домаќинствата и другите објекти од селото.
Истите  ќе се прифаќаат  преку  секундарна мрежа  и ќе се собират во
колектори  кои фекалните и одпадните води  ќе се носат во пречистителна
станица.

Финансиски средства за реализација на активноста 12.239.562 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и

донатори.
Временска рамка 2019-2021 година.

3.3. Грнчари - изградба на фекална канализација
Канализациониот систем во с.Грнчари, предвиден е да биде

сепарационен, односно би се одведувале само фекалните води и
атмосверските води и понатаму би истекувале слободно.

Водите  се прифаќаат гравитационо  во еден колектор  а кон  него се
приклучуваат споредните колектори  кои тргнуваат од највисоките  делови на
селото, поминуваат долж  постојните улици и попатно се приклчучуваат долж
главниот колектор. Заедничкиот колектор минува покрај  регионалниот пат Р-
505  кон постоечата приклучна шахта  на колекторскиот систем  што ја носи до
пречистителната станица во с. Езерени.

Како налзастапени објекти на канализационата мрежа  се ревизионите
шахти на кои се приклучуваат објектите .

Финансиски средства за реализација на активноста 27.069.818 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и

донатори.
Временска рамка 2019-2021 година.

3.4. Подмочани - изградба на фекална канализација
Канализациониот систем во с.Подмочани, предвиден е да биде

сепарационен, односно би се одведувале само фекалните води а
атмосверските води и понатаму би истекувале слободно.

Водите  се прифаќаат гравитационо  во еден колектор  а кон  него се
приклучуваат споредните колектори  кои тргнуваат од највисоките  делови на
селото, поминуваат долж  постојните улици и попатно се приклчучуваат долж
главниот колектор.

Заедничкиот колектор минува покрај  регионалниот пат Р-505  кон
постоечата приклучна шахта  на колекторскиот систем  што ја носи до
пречистителната станица во с. Езерени.
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Како најзастапени објекти на канализационата мрежа  се ревизионите
шахти на кои се приклучуваат објектите.

Финансиски средства за реализација на активноста 24.786.382 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и

донатори.
Временска рамка 2019-2021 година.

3.5 Крани и Арвати – изградба на фекална канализациона мрежа и
пречистителна станица

Со изградба на овој се планира да се  канализираат отпадните  и
фекалните  води  од домаќинствата и другите објекти од селото. Сите отпадни
и фекални  води  ќе се прифатат преку секундарна мрежа и ќе се собираат во
колектори кои водата ќе ја носат  во пречистителна станица која  е предвидена
да се изгради на  околу 600 м јужно од селото, така што испустот од
пречистителните води да можат да се насочат кон  реката.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен
карактер, односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните
води. По должина на   трасата се предвидува  да се постават ревизиони и
каскадно ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста изградба на фекална
канализација и пречистителна станица во с. Крани 41.986.243 денари.

Финансиските средства за реализација на активности за изградба на
фекална канализација во с. Арвати дополнително ќе се утврдат по изработката
на соодветна техничка документација.

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и
донатори.

Временска рамка 2019-2021 година.

3.6. Дрмени - доизградба на фекална канализација
Канализационата мрежа се изгради во 2017 година , но со до изградбата

на уште 6 краци од канализационата мрежа се  планира   заокружување на
целокупната примарна канализациона мрежа. Оодпадните води  кои се
ослободуваат од   домаќинствата и другите објекти од селото се канализираат
во колекторски систем кој води до пречистителната станица во с.Дрмени .

Финансиски средства за реализација на активноста 1.600.020 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и

донатори.
Временска рамка 2019-2021 година.

3.7.Претор со туристичка и вилска населба – изградба на фекална
канализациона мрежа и пречистителна станица
Со оваа активност се планира да се  канализираат отпадните  и

фекалните  води  од објектите од туристичката и вилската населба. Сите
отпадни  и фекални  води  ќе се прифатат преку секундарна мрежа и ќе се
собираат во колектори кои водата ќе ја носат во пречистителна станица така
што испустот од пречистителните води да можат да се насочат кон  езерото.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен
карактер, односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните
води. Просечната длабочина на канализационата мрежа  ќе овозможува
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прикличување на околните станбени  и други објекти. По должина на   трасата
се предвидува  да се постават ревизиони и каскадно ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста 73.802.953 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и

донатори.
Временска рамка 2019-2021 година.

3.8.Долно Дупени– изградба на фекална канализациона мрежа и
пречистителна станица
Со оваа активност се планира да се  канализираат отпадните  и

фекалните  води  од објектите од селото. Сите отпадни  и фекални  води  ќе се
прифатат преку секундарна мрежа и ќе се собираат во колектори кои водата ќе
ја носат  во пречистителна станица така што испустот од пречистителните води
да можат да се насочат кон  езерото.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен
карактер, односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните
води. Просечната длабочина на канализационата мрежа  ќе овозможува
прикличување на околните станбени  и други објекти. По должина на   трасата
се предвидува  да се постават ревизиони и каскадно ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста 47.955.048 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и

донатори.
Временска рамка 2019-2021 година.

3.9.Брајчино – изградба на фекална канализациона мрежа и
пречистителна станица
Со оваа активност се планира да се  канализираат отпадните  и

фекалните  води  од објектите од селото. Сите отпадни  и фекални  води  ќе се
прифатат преку секундарна мрежа и ќе се собираат во колектори кои водата ќе
ја носат  во пречистителна станица така што испустот од пречистителните води
да можат да се насочат кон  езерото.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен
карактер, односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните
води. Просечната длабочина на канализационата мрежа  ќе овозможува
прикличување на околните станбени  и други објекти. По должина на   трасата
се предвидува  да се постават ревизиони и каскадно ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста 47.219.145 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и

донатори.
Временска рамка 2019-2021 година.

3.10.Сливница – изградба на фекална канализациона мрежа и
пречистителна станица
Со оваа активност се планира да се  канализираат отпадните  и

фекалните  води  од објектите од селото. Сите отпадни  и фекални  води  ќе се
прифатат преку секундарна мрежа и ќе се собираат во колектори кои водата ќе
ја носат  во пречистителна станица така што испустот од пречистителните води
да можат да се насочат кон  езерото.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен
карактер, односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните
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води. Просечната длабочина на канализационата мрежа ќе овозможува
прикличување на околните станбени  и други објекти. По должина на   трасата
се предвидува  да се постават ревизиони и каскадно ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста 37.784.540 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и

донатори.
Временска рамка 2019-2021 година.

Со реализирање на  горенаведените активности ќе се заштити и унапреди
животната средина, природата и ќе води кон подобрување на екосистемите во
предложените селски населби кои се директни корисници од реализирањето на
инвестициите, така и во целата општина индирекно. Правилното управување
со фекалните води ќе донесе создавање на предуслови за подобрување на
квалитетот на животот на населението и исполнување на двата приоритети од
Стратегијата - заштита на животната средина и развој на туризмот.

4. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба, реконструкција
и рехабилитација на локални патишта, улици и плоштади,  планирано е

следното:

4.1.Асфалтирање на улици каде што ќе се гради водоводна и
канализациона мрежа во Општина Ресен

По реализација на проектни активности за реконструкција и изградба на
водоводна и канализациона мрежа во Општина Ресен, се јавува потреба од
асфалтирање на улици.

Финансиски средства за реализација на активноста 2.000.000 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и

донатори.
Временска рамка 2019-2021  година.

4.2. Реконструкција на улици во централното градско подрачје:
- ул.,,11-ти Октомвриʺ- на потегот од Кам маркет до раскрсница со ,,Наум
Веслиоскиʺ- со вкупна должина од околу L=764.00 м, во вредност од
8.088.698 денари.
- ул.,,29-ти Ноемвриʺ- на потегот од раскрсница со ул,,Борис Кидрќʺ до ПС
Ресен- со вкупна должина од околу L=1 062.00 м, во вредност од
17.704.512 денари
- ул.,,Таше Милошевскиʺ- на потегот од раскрсница со ул,,Борис Кидрќʺ до
паркиралиште кај општинската зграда- со вкупна должина од околу L=256.00 м,
во вредност 3.801.630 денари

За реализација на реконструкцијата на овие улици, кои се наоѓаат во
централното грдско подрачје, потребни ќе бидат околу 29.594.840 денари кои
се обезбедени со под-заем со Владата на Република Македонија,преку
Министерство за финансии од МБОР-Светска Банка според повик за
подобрување на општинските услуги МСИП 2.

Временска рамка 2019-2021  година.

4.3 Изградба на локални патишта во Долно Дупени (крак 6 и крак 7) со
должина  од L=597.00 м со вредност од 2.000.000 денари
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Средства за реализација на оваа активност се обезбедени по јавен
повик од Бирото за рамномерен регионален развој и од Буџет на Општина
Ресен.

Временска рамка 2019 година.

4.4. Локални патишта кои треба да се изведат во 2019 година:
1 Изградба на локалниот пат во  Царев Двор со должина  од L=300.00 м -

1 500 000.00 денари
2. Изгарда на локалниот пат Покрвеник и Волкодери со  должина од

L=650.00 м - 3 250 000.00 денари
3.Изградба на два локалнии  патишта во  Горна Бела Црква   со должина

од L= 600.00 м - 3 000 000.00 денари

4.5 Реконструкција плоштад Цар Самоил и улица Гоце Делчев во
Ресен

Претходно извршена е реконструкција на улицата Мите Богоевски која
претставува  фаза од реконструкцијата на  плоштадот  Цар Самоил и улицата
Гоце Делчев во Ресен.

Во наредна фаза се предвидува да се реконструира плоштадот Цар
Самоил и улица Гоце Делчев, како и опремување вo функција на развој на
туризмот и подобрување на туристичката понуда.

Вкупна вредност на инвестицијата 40.000.000 денари.
Потребни средства за реализација ќе бидат обезбедени од, Буџет на РМ,

Буџет на Општина Ресен и донации.

4.6Реконструкција на улица 1 во с. Наколец во Општина Ресен
Цел на проектот е да се придонесе кон унапредување на состојбата на

локалните улици во с. Наколец , односно реконструкција на улица 1.
Постојната состојба со улиците во с. Наколец е таква да улиците се

асфалтирани, но поради долгиот период на експлоатациоја, неодржување и
изградбата на фекална канализација се оштетени и има појава на ударни
дупки, пукнатини и оштетени ивици. Сите оштетувања се случени поради
изградба на фекалната канализација и неадекватно одржување на коловозот
од неговата изградба па до денес

Согласно Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2018 година Општина Ресен поднесе барање за реконструкција на улица 1 во
с. Наколец, која е со вкупна должина од 1.235 км и ширина од 3,2 метри.
Вкупниот износ за реконструкција на улица 1 изнесува 4.004.130 МКД без ДДВ.

Од кои  3.242.260 МКД без ДДВ од  Програмата за финансиска поддршка
на руралниот развој за реконструкција на 1км а и 761.870 денари без ДДВ од
Буџетот на Општина Ресен за останатите 235 метри од улицата. Износот на
ДДВ од 720.744 МКД ќе биде обезбеден од Буџетот на Општина Ресен.

Временска рамка 2019-2021 година.

4.7 Реконструкција на локален пат со спој на регионален пат Р-1308,
Макази до Маркова Нога со с.Курбиново

Вкупна вредност на инвестиција 9.784.567 денари
Реконструкција на патниот правец кој води до с.Курбиново. Како резултат

на дотраеност истиот е во лоша состојба.
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Сретства за оваа активност ќе бидат обезбедени  од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2018/2019 година.

Временска рамка 2019-2021 година.

4.8 Реконструкција на локален пат с.Дрмени-с.Лавци
Вкупна вредност на инвестиција11.252.750 денари
Реконструкција на патниот правец кој ги поврзува с.Дрмени и с.Лавци.

Како резултат на дотраеност истиот е во лоша состојба.
Сретства за оваа активност ќе бидат обезбедени  од Програмата за

финансиска поддршка на руралниот развој за 2018/2019 година.
Временска рамка 2019-2021 година.

4.9 Реконструкција на мост на локален пат с.Дрмени-с.Лавци
Вкупна вредност на инвестиција 5.365.564 денари
Оваа активност ја надополнува активноста за Реконструкција на патниот

правец кој ги поврзува с.Дрмени и с.Лавци со реконструкција на постот на
истиот патен правец.

Сретства за оваа активност ќе бидат обезбедени  од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2018/2019 година.

Временска рамка 2019-2021 година.

4.10 Реконструкција на дел од локалниот пат Ресен- с.Болно
Оваа активност предвидува реконструкција на локалниот патниот правец

кој ги поврзува Ресен и с.Болно
Вкупна вредност на инвестиција 2.500.000 денари
Сретства за оваа активност ќе бидат обезбедени од Буџет на РМ, Буџет

на Општина Ресен и донатори.
Временска рамка 2019-2021 година

4.11 ИПА проект ПО ПАТЕКИТЕ НА СВЕТИТЕ ВОДИ

Проект финансиран од ИПА Програмата за Прекугранична соработка помеѓу
Грција и Македонија 2014-2020 во рамките на приоритетната оска Приоритетна
оска 1 (развој и поддршка на локалната економија) и Специфична цел 1.3
(Подобрување на атрактивноста и промовирање на туризмот во
прекуграничната област за подобрување на вработување во туризмот)

Основна цел на проектот  е развој и поддршка на локалната економија и
подобрување на квалитетот на живот на населението од руралните средини во
рамки на прекуграничниот регион.

Проекот има за цел создавање на предуслови за подобрување на
атрактивноста на регионот и промовирање на туризмот во прекуграничната
област за подобрување на вработување во туризмот.

Проектот се однесува на активности за уредување на пешачко-
велосипедска патека помеѓу локациите од: Преспански Крст и црквата Св. Петар
и павле во село Подмочани, црквата Св. Петка во село Подмочани, манастир Св.
Илија во село Грнчари, Манастир Св. Ѓорѓија во село Курбиново и Манастир
Рождество на Пресвета Богородица во село Сливница, Општина Ресен.

Потребни средства за инвестицијата се 15.750.000,00 денари и истите се од
ИПА Програмата за Прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија
2014-2020.
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Оваа активност предвидува изработка на техничка документација и
активности за изградба на тротоари во селските населби во Општина Ресен.

Финансиските средства за релизација на овие активности дополнително
ќе се утврдат по изработката на соодветна техничка документација.

Временска рамка 2019- 2021 година.
Целта на горенаведените активности е подобрување на

инфраструктурата а во функција на подобрување на условите за транспорт на
стоки и патници како и создавање на услови за привлекување на туристи,
согласно двата приоритети од Стратегијата.

5. Во рамките на капиталните инвестиции за заштита на животната
средина планирани се активности од областа на управувањето со

отпадот, управувањето со водите и заштита на природата

5.1 Тематска област – отпад

Мерка: Воспоставување на систем за собирање и третман на инертен
отпад на подрачјето на општината

Активност: Утврдување на локација за депонирање на градежниот шут,
обезбедување на потребната техничка документација за претоварната станица
за градежниот шут и организација на претоварната станица, реализација на
јавна кампања, мониторинг и редовна инспекција

Потребни средства: 1.100.000 денари

ИПА проект ПОМАЛКУ ОТПАД 2

Проект финансиран од ИПА Програмата за Прекугранична соработка
помеѓу Грција и Македонија 2014-2020 во рамките на приоритетната оска 2:
“Заштита на животната средина- транспорт”, специфична цел:

2.2. “Одржливо управување и рециклирање на био-отпад”.
Основна цел на проектот  е управување со органски отпад и промоција на
централизирано/децентрализирано компостирање и производство на брикети
во прекуграничната област на Република Грција и Република Македонија.

Централизираното и децентрализирано компостирање се
комплементарни едно со друго во однос на промоција на заштитата на отпадот
како приоритет и пренасочување на  биоразградливиот отпад од неговото
депонирање согласно програмите на Европската Комисија од 2014 “Кон кружна
економија: Програма Нула отпад за Европа”.
Проектот се однесува на теренски истражувања за движењето на отпад од
храна, земјоделски отпад и други видови органски отпад, воспоставени

Временска рамка 2019-2021 година.

4.12  Изработка на техничка документација и активности за изградба на 
тротоари во селските населби во Општина Ресен.
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практики за управување со отпад и на свеста на граѓаните, набавка на опрема
за зголемување на капацитетите на ЈКП Пролетер за примарна селекција на
отпадот, компостирање и производство на брикети, како и акции за
демонстрација и обука за имплементација на акциониот план.

Времетраење на проектните активности е 24 месеци.
Потребни средства за инвестицијата се 5.350.000,оо денари и истите

се од ИПА Програмата за Прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија
2014-2020.

Временска рамка 2019- 2021 година.

5.2 Тематска област – води

Мерка: Уредување на коритата на реките во руралниот дел на општината
Активност: Изработка на техничка документација и уредување на коритата на
реките
Потребни средства: 150.000,оо денари

5.3 Тематска област – природа

Во рамки на проектот “Конзервација и одржливо управување на
природните богатства на Преспа”, финансиран од Фондот за природа “Преспа -
Охрид” (ПОНТ) ќе бидат реализирани следните активности:

•Подготовка на техничка документација за градење на едукативни патеки
Потребни средства: 738.000,оо денари

•Снабдување опрема за рибарското село во Отешево
Потребни средства: 725.700,оо денари

Во рамки на проектот “Одржлива иднина на СП Преспанско Езеро и ПП
Езерани”, финансиран од ЕУ, кој ќе се спроведува преку УНДП, ќе бидат
реализирани следните активности:
•Изградба на 1 (еден) инфо центар за ПП Езерани
•1 (една) набљудувачница
•Пешачка и велосипедска патека со должина од 2,5 км и 2 м ширина
•40 соларни светилки/ламби (во должина на патеката)
•1 (една) фотоволтаична централа за зградата на инфо центарот
•Дрвен мост со должина од 30 м, 2 м широчина со 1 м висока ограда од двете
страни
•10 клупи
•10 канти за отпадок
•5 дрвени куќарки
•Едукационен центар за ПП Преспанско Езеро во  отешево за заштита на
традиционалните рибарски активности
•Изградба на пристаниште
Потребни средства:  3.690.000,оо денари

Временска рамка за реализација на активностите е 2019 година.
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ИПА проект ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ

Проект финансиран од ИПА Програмата за Прекугранична соработка
помеѓу Грција и Македонија 2014-2020 во рамките на приоритетната оска 2:
“Заштита на животната средина -транспорт”, специфична цел: 2.1. Јакнење на
јавната инфраструктура за подобрување на патувањето, безбедно
преминување на граница и унапредување на енергетската ефикасност кон
зелен транспорт.

Основна цел на проектот  е  да се придонесе кон унапаредување и развој
на зелениот транспорт во прекуграничната област на Република Грција и
Република Македонија.

Проектот се однесува на набавка на електрични автобуси (минибуси) и
комунални електрични возила по општини кои се вклучени, како и изградба на
нови обновливи извори на енергија врз станиците за полнење на овие
електрични возила.

Потребни средства за инвестицијата се 14.700.000,00 денари и истите се
од ИПА Програмата за Прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија
2014-2020.

Временска рамка 2019-2021  година.

Потребните средства за реализација на активностите во рамките на
Проектите од делот на животна средина ќе се обезбедуваат од донатори,
Буџетот на Општина Ресен и ИПА Програма за прекугранична соработка.

Имплементацијата на активностите од Планот на Програмите за развој
ќе биде под контрола на надлежниот орган на Општината Ресен, со динамика
на изведување на активностите согласно динамиката на обезбедувањето на
потребните финансиски средства како од Буџетот на Општината така и од
соодветните Министерства, Амбасади, АФПЗРР, ЈПДП и други донатори.

Предложениот План на Програми за развој ќе подлежи на годишна
ревизија, согласно степенот на реализација на пооделните инвестициони
активности.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2019,2020 и 2021 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2160/5 Претседател
15.11.2018 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 прогласување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на

урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот на КП бр.1991 и КП бр.1992 во КО Брајчино, на барање

на Крис Лаковски од с. Брајчино, Ресен.

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот на КП бр.1991 и КП бр.1992 во КО Брајчино, на барање на Крис
Лаковски од с. Брајчино, Ресен., што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 15.11.2018 година.

Бр.09-2211/4 Градоначалник
15.11.2018 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 15.11.2018 година, донесе

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

документација со цел вклопување на  бесправно изградениот на КП
бр.1991 и КП бр.1992 во КО Брајчино, на барање на Крис Лаковски од с.

Брајчино, 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
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на КП бр.1991 и на КП бр.1992 во КО Брајчино, поднесено барање за
утврдување на правен статус за  бесправен објект  Уп-1-12-349-2011 од
24.06.2011 година од страна на лицата Крис Лаковски од с. Брајчино-Ресен, кој
објект е надвор од урбанистичка документација-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.08-2160/6 Претседател
15.11.2018 година                                                        Никола Станковски 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 и 11/2015) донесувам

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

урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот КП бр.79 во КО Јанковец, на барање

на Живе Симоновски од с. Јанковец, Ресен.

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот КП бр.79 во КО Јанковец, на барање на Живе Симоновски од с.
Јанковец, Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 15.11.2018 година.

Бр.09-2211/5 Градоначалник
15.11.2018 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 15.11.2018 година, донесе

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

документација со цел вклопување на  бесправно изградениот КП бр.79 во
КО Јанковец, на барање на Живе Симоновски од с. Јанковец, 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
на КП бр.79 во КО Јанковец, поднесено барање за утврдување на правен
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статус за  бесправен објект  Уп-1-12-1061-2011 од 22.08.2011 година од страна
на лицата Живе Симоновски од с. Јанковец-Ресен, кој објект е надвор од
урбанистичка документација-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.08-2160/7 Претседател
15.11.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен



25

15 Декември 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15



15 Ноември 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15

26

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 прогласување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на

урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот на КП бр.1120/1 во КО Евла, на барање

на Наумче Ставрески од Ресен, ул. „Коле Неделковски“ бр.28.

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот на КП бр.1120/1 во КО Евла, на барање на Наумче Ставрески од
Ресен, ул. „Коле Неделковски“ бр.28, што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 15.11.2018 година.

Бр.09-2211/6 Градоначалник
15.11.2018 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 15.11.2018 година, донесе

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

документација со цел вклопување на  бесправно изградениот на КП
бр.1120/1 во КО Евла, на барање на Наумче Ставрески од Ресен, ул. „Коле

Неделковски“ бр.28

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на урбанистичка

планска документација за реализација на Законот за постапување со
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бесправно изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изграден објект
на КП бр.1120/1 во КО Евла, поднесено барање за утврдување на правен
статус за  бесправен објект  Уп-1-16-455-2018 од 18.10.2018 година од страна
на лицата Наумче Ставрески од Ресен, ул. „Коле Неделковски“ бр.28, кој објект
е надвор од урбанистичка документација-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.08-2160/8 Претседател
15.11.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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7.

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

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

урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот на КП бр.4018, КП бр.4019, КП бр.4020, КП бр. 4022 во КО Ресен

вон градежен реон, на барање
на Анкица Стрезовска од Ресен, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр.8/1-1.

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот на КП бр.4018, КП бр.4019, КП бр.4020, КП бр. 4022 во КО Ресен
вон градежен реон, на барање на Анкица Стрезовска од Ресен, ул. „Јосиф
Јосифовски“ бр.8/1-1, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 15.11.2018 година.

Бр.09-2211/7 Градоначалник
15.11.2018 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 15.11.2018 година, донесе

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

документација со цел вклопување на бесправно изградениот на КП
бр.4018, КП бр.4019, КП бр.4020, КП бр. 4022 во КО Ресен вон градежен

реон, на барање на Анкица Стрезовска од Ресен, ул. „Јосиф Јосифовски“
бр.8/1-1

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на урбанистичка

планска документација за реализација на Законот за постапување со
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бесправно изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изграден објект
на КП бр.4018, КП бр.4019, КП бр.4020, КП бр. 4022 во КО Ресен вон градежен
реон, поднесено барање за утврдување на правен статус за  бесправен објект
Уп-1-16-461-2018 од 24.10.2018 година од страна на лицата Анкица Стрезовска
од Ресен, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр.8/1-1, кој објект е надвор од урбанистичка
документација-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.08-2160/9 Претседател
15.11.2018 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 прогласување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на

урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот на КП бр.1961 во КО Брајчино, на барање

на Стефан Чороловски од Битола, ул. „Пелистер“ бр.18.

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот на КП бр.1961 во КО Брајчино, на барање на Стефан Чороловски
од Битола, ул. „Пелистер“ бр.18., што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 15.11.2018 година.

Бр.09-2211/8 Градоначалник
15.11.2018 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 15.11.2018 година, донесе

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

документација со цел вклопување на  бесправно изградениот на КП
бр.1961 во КО Брајчино, на барање на Стефан Чороловски од Битола, ул.

„Пелистер“ бр.18

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
на КП бр.1961 во КО Брајчино, поднесено барање за утврдување на правен
статус за  бесправен објект  Уп-1-16-832-2016 од 29.03.2016 година од страна
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на лицата Стефан Чороловски од Битола, ул. „Пелистер“ бр.18, кој објект е
надвор од урбанистичка документација-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.08-2160/10 Претседател
15.11.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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