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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 Одлуката за одредување на вредноста на градежно
неизградено земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и за

одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски општини

Се прогласува Одлуката за одредување на вредноста на градежно
неизградено земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и за
одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски
општини, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2018 година.

Бр.09-539/1 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен („Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010, 13/2013,
08/2015 и 11/2015), член 12 и 13 од Методологијата за процена на пазарната
вредност на недвижен имот („Службен Весник на РМ“ бр.54/2012...142/2014) и
Одлуката за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на
недвижен имот (објекти) на подрачјето на Општина Ресен бр.08-187/6 од
29.01.2016 година („Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.2/2016), Советот
на Општина Ресен на седницата одржана на ден 28.02.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за
градот Ресен и селата во Општина Ресен и за одредување на вредноста на

земјоделското земјиште по катастарски општини

Член 1

Со оваа Одлука се одредува вредноста на градежно неизградено
земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и вредноста на
земјоделско земјиште по катастарски општини.

Член 2

Пресметката на вредноста на градежното неизградено земјиште во
градот Ресен во зависност од зоната ќе се изготвува согласно член 1 од
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Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот
(„Службен Весник на РМ“ бр.54/2012...142/2014), по цена утврдена од Советот
на Општина Ресен.

Член 3

Цената за метар квадратен градежно неизградено земјиште во Ресен
према зонирањето ќе се движи:

Во Ресен
Зона 1.
-подзона 1.1...................3.100,00 ден./м²
-подзона 1.2...................2.150,00 ден./м²
Зона 2.............................1.250,00 ден./м²
Зона 3................................310,00 ден./м²

Туристички населби, вилски населби и сите приобални делови
надвор од населени места: Асамати, Претор, Крани, Сливница, Д.Дупени,
Сирхан Отешево, Царина, Стење и Коњско – цена 1.845,00 ден./м².

Во селата и тоа:
-1. група: Асамати, Претор, Крани, Д.Дупени, Брајчино, Љубојно,

Штрбово, Сливница, Наколец, Царев Двор, Јанковец, Стење и Коњско - цена
930,00 ден./м².

-2. група: Арвати, Курбиново, Подмочани, Грнчари, Долна Бела Црква,
Горна Бела Црква, Козјак, Сопотско, Дрмени, Езерани, Перово, Волкодери,
Покрвеник, Шурленци и Избиште - цена 615,00 ден./м².

-3. група: Евла, Г.Дупени, Болно, Златари, Крушје, Стипона, Петрино,
Лавци, Прељубје, Лескоец, Рајца, Отешево, Кривени, Лева Река и Илино - цена
310,00 ден./м².

Член 4
Вредноста на земјоделското земјиште за катастарски општини на Ресен

и селата изразени во денари, по м², ќе изнесува по таблицата за проценка на
земјоделското земјиште што е составен дел на оваа Одлука.

Член 5
Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Oдлуката за

одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот Ресен
и селата во Општина Ресен и за одредување на вредноста на земјоделското
земјиште по катастарски општини, бр.08-147/6 од 31.01.2017 година.

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен

Гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-456/3 Претседател
28.02.2018 година Никола Станковски с.р.
Р е с е н



Т  А  Б  Л  И  Ц  А
ЗА ПРОЦЕНКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ денари х 1м2

I. Ресен, Јанковец, Царев Двор, Дрмени, Езерaни, Горна Бела Црква, Козјак, Долна Бела Црква, Перово, Покрвеник, Волкодери,
Наколец, Асамати, Избишта, Шурленци, Грнчари, Подмочани.

К Л А С А
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Ниви 90,00 81,00 72,90 65,70 59,10 53,10 47,80 42,30
Овошна градина 180,00 162,00 145,80 131,20 118,10 106,20 / /
Инт. овошна градина 225,00 202,50 182,30 164,00 147,60 132,80 / /
Лозја 117,00 105,30 94,70 85,30 76,80 69,10 / /
Ливади 54,00 48,60 44,00 39,30 35,40 31,90 28,60 /
Пасишта 45,00 40,50 36,50 32,70 29,50 26,50 23,80 21,40
Шуми 30,00 27,00 24,30 21,90 19,70 17,70 16,00 14,40
Трска 10,00 9,00 8,10 7,30 6,50 5,80 5,2 4,50

II. Стење, Прељубје, Евла, Горно Дупени, Болно, Лавци, Долно Дупени, Штрбово, Крани, Арвати, Сливница, Рајца, Курбиново,
Сопотско, Кривени, Љубојно, Претор.

К Л А С А
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Ниви 72,00 64,80 58,30 52,50 47,20 42,50 36,00 31,50
Овошна градина 135,00 121,50 109,30 98,10 88,50 79,60 / /
Инт. овошна градина 180,00 162,00 145,80 131,20 118,00 106,20 / /
Лозја 90,00 81,00 72,90 65,70 59,10 23,10 / /
Ливади 36,00 32,40 29,20 26,30 23,60 21,20 18,00 /
Пасишта 27,00 24,30 21,90 19,70 17,70 15,90 12,60 10,80

III. Крушје, Лева Река, Лескоец, Петрино, Коњско, Отешево, Брајчино, Златари, Стипона, Илино.
К Л А С А

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Ниви 45,00 40,50 36,50 32,70 29,50 26,50 23,80 21,40
Овошна градина 90,00 81,00 72,90 65,70 59,10 53,10 / /
Инт. овошна градина 135,00 121,50 109,30 98,10 88,50 79,60 / /
Лозја 63,00 56,70 51,00 45,90 41,40 36,90 / /
Ливади 27,00 24,30 21,90 19,70 17,70 15,90 14,40 12,90
Пасишта 18,00 16,20 14,60 13,10 11,70 10,50 9,40 8,50

Забелешка : Целосно уништена парцела се цени на пониската култура (пр. овошна градина – како нива)
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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 давање согласност и овластување за
потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање

СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска
инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни

води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем
кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот

„Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно

договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу

Општина  Ресен и Министерство за транспорт и врски на Република
Македонија

Се прогласува Одлуката за давање согласност и овластување за
потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање
СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска
инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем
кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на
Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства
согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на
отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010),
меѓу Општина  Ресен и Министерство за транспорт и врски на Република
Македонија, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/2 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 50
став 1 точка 4  од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.
05/02), член 23 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина
Ресен, број  7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на
својата   седница одржана на ден 28.02.2018 година, донесе

О   Д   Л   У   К   А
за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант,

согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу
Република Македонија и Европска инвестициона банка за

Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со
Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и

одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број
83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по
проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник

на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина  Ресен и
Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Грaдоначалникот
на општина Ресен  да го потпишe Договорoт/ите за грант, кој ќе се склучи
согласно Договорот за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу
Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект:
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона
банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување
отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и
Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на
Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Ресен  и Министерство за
транспорт и врски на Република Македонија.

Член 2

Се задолжува и овластува Градоначалникот на општина Ресен, да го
потпише Договорот/ите за грант, кој ќе се склучи согласно Договор за
финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и
Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на
отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија
со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република
Македонија“ број 83/10) меѓу Општина Ресен и Министерство за транспорт и
врски на Република Македонија.
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Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен”.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-456/4 Претседател
28.02.2018 година 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 прогласување на Одлуката за давање согласност и овластување  за

измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на
Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за давање согласност и овластување  за
измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на
Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/3 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 50
став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.
05/02), член 23 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина
Ресен“ број 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015 ), а во врска со одредбите од
член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05,
88/08 и 35/11), Советот на Општина Ресен на својата седница одржана на ден
28.02.2018 година, донесе

О   Д   Л   У   К   А
за давање согласност и овластување  за измирување односно пренасочување

на средства од буџетската сметка на Општина Ресен

Член 1

Во случај на непочитување на договорените услуги, со оваа Oдлука се
дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина Ресен за
измирување на средства од буџетската сметка на Општина Ресен, во износ на
искористените средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно
Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република
Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и
одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на
Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по
Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“
(“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за
распределба на средства согласно договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на
Република Македонија“ број 154/2010), помеѓу Општина Ресен и Министерство
за транспорт и врски на Република Македонија.

Член 2

Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен да изврши
измирување на средствата од буџетската сметка на општината, во износ на
искористените средства од Договорот/ите за грант односно наплатата на
средства да ја извршува Министерство за финансии на Република Македонија,
со насочување на средства од буџетската сметка на општината-крајниот
корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да се распределат
на Општина Ресен до износот потребен за наплата на побарувањето, согласно
одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и
35/11).

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен”.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-456/5 Претседател
28.02.2018 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 Решението за разрешување и именување на членови на

Управниот одбор на ЈОУДГ ,,11 ти Септември’’ – Ресен

Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на
Управниот одбор на ЈОУДГ ,,11 ти Септември’’ – Ресен, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/4 Градоначалник
05.03.2018 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 бр. 5/2002) и членот 114 од Законот за
заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2013,
44/14,144/14,10/15, 25/15,150/15,192/15,27/16 и 163/17), Советот на Општина
Ресен на седница, одржана на 28.02.2018 година донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во Управниот одбор на

ЈОУДГ „11-ти Септември“-Ресен

1. Се разрешуваат досегашните членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „11-ти
Септември“-Ресен во состав:

- Зоран Стојков од с.Перово - предложен од Совет на Општина Ресен.
- Мери Цветковска с.Покрвеник- предложена од Совет на Општина Ресен.
- Дајана Милевска с. Болно - предложена од Совет на Општина Ресен.
- Бети Гошевска - предложена од Советот на родители на ЈОУДГ „11-ти

Септември“-Ресен.
- Соња Маринчева - предложена од Советот на родители на ЈОУДГ „11-ти

Септември“-Ресен.
- Нелида Богоевска - предложена од Стручниот совет на ЈОУДГ „11-ти

Септември“-Ресен.

2. За членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „11-ти Септември“-Ресен  се
именуваат следните:
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- Надица Недановска - предложенa од Совет на Општина Ресен.
- Теодора Манчевска - предложена од Совет на Општина Ресен.
- Никола Милошевски - предложен од Совет на Општина Ресен.
- Нелида Богоевска - предложена од Советот на воспитувачи на ЈОУДГ

„11-ти Септември“-Ресен.
- Славица Бочкаровска Митрева - предложена од Советот на родители на

ЈОУДГ „11-ти      Септември“-Ресен.
- Мери Пластиновска - предложена од Советот на родители на ЈОУДГ „11-

ти      Септември“-Ресен.

3. Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 ( четири ) години.

4. Оваа решение влегува во сила  со денот на  објавувaњето  во „Службен
гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-456/6 Претседател
28.02.2018 година Никола  Станковски с.р.
Р е с е н

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 формирање на просторни сили за заштита и

спасување на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за формирање на просторни сили за заштита и
спасување на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/5 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 34 став 1 точка 2, член 93, член 94 став 3, член 98
став 2, член 103, член 110 став 2 од Законот за заштита и спасување
(,,Службен весник на Република Македонија ’’ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,
18/11, 41/14, 129/2015, 71/2016 и 106/2016), Уредбата за видот, големината и
организирањето на силите за заштита и спасување (,,Службен весник на
Република Македонија’’ бр. 12/06),  Уредбата за начинот на раководење и
командување на силите за заштита и спасување (Сл.весник на РМ бр.18/2006),
Уредбата за начинот на пополнувањето на резервниот состав на силите за
заштита и спасување и средствата од материјална обврска (Сл.весник на
Република Македонија бр. 18/06), член 16 став 1 точка 10 од статутот на
Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015), член 21, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр. 05/02), Советот
на Општина Ресен, на седницата одржана на 28.02.2018 година, ја донесе
следната

О Д Л У К А
за формирање на Просторни сили за заштита и спасување

на Општина Ресен

Член 1

Заради заштита и спасување на луѓето и материјалнитe добра од
природни непогоди, епидемии, епизотии, епитофии и други несреќи, во мир и
војна, како и отстранување на последиците предизвикани од нив, се
формираат просторни сили за заштита и спасување и се утврдува видот,
големината и организацијата на истите.

Член 2

Заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните добра од природни
непогоди, епидемии, епизотии, епитофии и други несреќи и отстранувањето на
последиците предизвикани од нив е работа од јавен интерес за Општина
Ресен.

Член 3

Просторните сили за заштита и спасување од оваа Одлука ќе бидат
организирани како Универзална единица за заштита и спасување, со
формациски состав – вод, кој ќе брои 30 лица.

Член 4

Универзалната единица од член 3 на оваа Одлука ќе се опремува,
обучува и оспособува  за следните мерки за заштита и спасување:

 Гаснење на помали почетни пожари
 Спасување од поплави
 Прва медицинска помош
 Евакуација и згрижувње на населението
 Други мерки за заштита и спасување што би се појавиле како

специфични и непредвидени со оваа Одлука
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Член 5

Пополнувањето на составот на единицата ќе се изврши согласно
Уредбата за начинот на пополнувањето на резервниот состав на силите за
заштита и спасување и средствата од материјална обврска.

Единицата во својот состав има командa, командир и одреден број на
извршители.

Командата е составена од командир, заменик командир и извршители.
Единицата ќе биде составена од 4 одделенија.
Лицата од став 3 и став 4 на овој член  со Решение ги именува

Градоначалникот на Општина Ресен.

Член 6

Припадниците на единицата за заштита и спасување на Општина Ресен,
ќе носат униформи со ознаки „ Просторни сили за заштита и спасување на
Општина Ресен.

Член 7

Со универзалната единица за заштита и спасување на Општина Ресен
ќе раководи Штаб  за заштита и спасување, а командува командир на
единицата.

Член 8

За ангажирањето на универзалната единица за заштита и спасување на
Општина Ресен одлучува Градоначалникот на Општина Ресен.

Член 9

За надоместоците за извршување на правата и должностите во
заштитата и спасувањето на припадниците на Универзалната единица за
заштита и спасување на Општина Ресен, ќе се применуваат одредбите од
Законот за заштита и спасување и подзаконските Акти кои произлегуваат од
него.

Член 10

Финансиските сретства за опремување, обука, оспособување  и други
потреби на универзалната единица за заштита и спасување на Општина Ресен,
се обезбедуваат од Буџетот на Општина Ресен, согласно Програмата за
активностите на Општина Ресен во областа на заштитата и спасувањето.

Член 11

Со стапување на сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за
формирање на просторни сили за заштита и спасување под бр.07-1693/16 од
15.07.2008 година.
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Член 12

Стручна помош во работата на Штабот за заштита и спасување на
Општина Ресен, ќе дава ДЗС – Подрачно одделение за заштита и спасување
Ресен.

Член 13

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-456/7 Претседател
28.02.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

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 Заклучокот за усвојување на Програмите за изведување на
екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2017/2018 година

во ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмите за изведување
на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2017/2018
година во ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/6 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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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 28.02.2018 година, откако ги разгледа
Програмите за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение
во учебната 2017/2018 година во ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојуваат Програмите за изведување на екскурзии во трето, шесто и
деветто одделение во учебната 2017/2018 година во ОУ ,,Мите
Богоевски’’ – Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-456/8                                                                                     Претседател
28.02.2018 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 прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмите за изведување на
екскурзии во шесто и деветто одделение во учебната 2017/2018 година во ОУ

,,Димитар Влахов’’ – Љубојно

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмите за изведување
на екскурзии во шесто и деветто одделение во учебната 2017/2018 година во
ОУ ,,Димитар Влахов’’ – Љубојно, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/7 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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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 31.01.2018 година, откако ги разгледа
Програмите за изведување на екскурзии во шесто и деветто одделение во
учебната 2017/2018 година во ОУ ,,Димитар Влахов’’ – Љубојно, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојуваат Програмите за изведување на екскурзии во шесто и
деветто одделение во учебната 2017/2018 година во ОУ ,,Димитар
Влахов’’ – Љубојно.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-456/9 Претседател
28.02.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

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 објект на КП бр.1618 во КО Дрмени,

за Науме Милошевски од с. Перово-Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.1618 во КО Дрмени, за Науме Милошевски од с.
Перово-Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/8 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.1618 во КО Дрмени,
за Науме Милошевски од с. Перово-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 изградениот
објект на КП бр.1618 во КО Дрмени, по поднесено барање од страна на Науме
Милошевски од с. Перово-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.08-456/10 Претседател
28.02.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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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 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 објект на КП бр.202/1 во КО Шурленци,

Митко Николовски од с. Шурленци-Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.202/1 во КО Шурленци, Митко Николовски од с.
Шурленци-Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/9 Градоначалник
05.03.2018 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), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02..2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.202/1 во КО Шурленци,
Митко Николовски од с. Шурленци-Ресен
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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 изградениот
објект на КП бр.202/1 во КО Шурленци, по поднесено барање од страна на
Митко Николовски од с. Шурленци-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.08-456/11 Претседател
28.02.2018 година                                                              Никола Станковски 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 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 објект на КП бр.93/12 во КО Сливница,

за Зоран Нуневски од Битола

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.93/12 во КО Сливница, за Зоран Нуневски од
Битола, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2018 година.

Бр.09-539/10 Градоначалник
05.03.2018 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), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.93/12 во КО Сливница, за Зоран Нуневски од Битола

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

планска документација за реализација на Законот за постапување со



05 Март 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 3

21

бесправно изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изградениот
објект на КП бр.93/12 во КО Сливница, по поднесено барање од страна на
Зоран Нуневски од Битола, ул. „Пецо Божиновски“ бр.70Г 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.08-456/12                                                                           Претседател
28.02.2018 година                                                            Никола Станковски с.р.
Ресен
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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 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 објект на КП бр.202/1 во КО Шурленци,

за Васко Николовски од с. Шурленци-Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.202/1 во КО Шурленци, за Васко Николовски од
с. Шурленци-Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/11 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.202/1 во КО Шурленци,
за Васко Николовски од с. Шурленци-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 изградениот
објект на КП бр.202/1 во КО Шурленци, по поднесено барање од страна на
Васко Николовски од с. Шурленци-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.08-456/13 Претседател
28.02.2018 година Никола Станковски с.р.

Ресен
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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 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 објект на КП бр.583/2 во КО Подмочани,

за Тале Кажановски од с. Подмочани-Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.583/2 во КО Подмочани, за Тале Кажановски од
с. Подмочани-Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/12 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.583/2 во КО Подмочани,
за Тале Кажановски од с. Подмочани-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 изградениот
објект на КП бр.583/2 во КО Подмочани, по поднесено барање од страна на
Тале Кажановски од с. Подмочани-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.08-456/14 Претседател
28.02.2018 година                                                         Никола Станковски с.р.
Ресен



                                               05 Март  2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 3

28



05 Март 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 3

29

13.

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 објект на КП бр.122 во КО Претор,

за Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство-Управа за хидрометеоролошки работи Скопје

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.122 во КО Претор, за Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за хидрометеоролошки
работи Скопје, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/13 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.122 во КО Претор,
за Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа

за хидрометеоролошки работи Скопје

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 изградениот
објект на КП бр.122 во КО Претор, по поднесено барање од страна на
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за
хидрометеоролошки работи Скопје, ул. „Скупи“ бб, 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.08-456/15 Претседател
28.02.2018 година                                                            Никола Станковски с.р.
Ресен
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14.

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 објект на КП бр.4194 во КО Ресен вон градежен реон, за Ќани

Алими од Ресен и Ибраим Аљими од Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.4194 во КО Ресен вон градежен реон, за Ќани
Алими од Ресен и Ибраим Аљими од Ресен, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/14 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

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

документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП
бр.4194 во КО Ресен вон градежен реон,

за Ќани Алими од Ресен и Ибраим Аљими од 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 изградениот
објект на КП бр.4194 во КО Ресен, по поднесено барање од страна на Ќани
Алими од Ресен и Ибраим Аљими од 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.08-456/16 Претседател
28.02.2018 година                                                             Никола Станковски с.р.
Ресен
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15.

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 објект на КП бр.1263 во КО Дрмени,

за Ило Калешковски од с. Дрмени-Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.1263 во КО Дрмени, за Ило Калешковски од с.
Дрмени-Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/15 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.1263 во КО Дрмени,
за Ило Калешковски од с. Дрмени-Ресен

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

планска документација за реализација на Законот за постапување со
бесправно изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изградениот
објект на КП бр.1263 во КО Дрмени, по поднесено барање од страна на Ило
Калешковски од с. Дрмени-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.08-456/17 Претседател
28.02.2018 година                                                            Никола Станковски с.р.
Ресен
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16.

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 објект на КП бр.93/2 во КО Сливница,

за Јове Ѓоргиевски од Битола

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.93/2 во КО Сливница, за Јове Ѓоргиевски од
Битола, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2018 година.

Бр.09-539/16 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.93/2 во КО Сливница,
за Јове Ѓоргиевски од Битола

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 изградениот
објект на КП бр.93/2 во КО Сливница, по поднесено барање од страна на Јове
Ѓоргиевски од Битола, ул. „Ружа Делчева“ бр.13-12, 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.08-456/18 Претседател
28.02.2018 година                                                           Никола Станковски с.р.
Ресен
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17.

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 објект на КП бр.93/9 во КО Сливница, за Ѓорѓи Јаневски од Скопје

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.93/9 во КО Сливница, за Ѓорѓи Јаневски од
Скопје, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2018 година.

Бр.09-539/17 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.93/9 во КО Сливница,
за Ѓорѓи Јаневски од Скопје

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 изградениот
објект на КП бр.93/9 во КО Сливница, по поднесено барање од страна на Ѓорѓи
Јаневски од Скопје, ул. „Женевска“ бр.8/17, 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.08-456/19 Претседател
28.02.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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18.

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 објект на КП бр.93/13 во КО Сливница,

за  Менка Нечовска од Битола

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.93/13 во КО Сливница,  за  Менка Нечовска од
Битола, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2018 година.

Бр.09-539/18 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.93/13 во КО Сливница
за  Менка Нечовска од Битола

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 изградениот
објект на КП бр.93/13 во КО Сливница, по поднесено барање од страна на
Менка Нечовска од Битола, ул. „Стале Попов“ бр.23А, 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.08-456/20 Претседател
28.02.2018 година                                                           Никола Станковски с.р.
Ресен
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19.

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 објект на КП бр.310/5 во КО Стење, за Петар Илиев од Битола

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.310/5 во КО Стење, за Петар Илиев од Битола,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2018 година.

Бр.09-539/19 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.310/5 во КО Стење
за Петар Илиев од Битола

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 изградениот
објект на КП бр.310/5 во КО Стење, по поднесено барање од страна на Петар
Илиев од Битола, ул. „Браќа Миладинови“ бр.77, 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.08-456/21 Претседател
28.02.2018 година                                                           Никола Станковски с.р.
Ресен
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20.

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 објект на КП бр.364/5 во КО Стење,

за Светислав Крстиќ од Скопје-Волково

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.364/5 во КО Стење, за Светислав Крстиќ од
Скопје-Волково, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/20 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.364/5 во КО Стење
за Светислав Крстиќ од Скопје-Волково

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 изградениот
објект на КП бр.364/5 во КО Стење, по поднесено барање од страна на
Светислав Крстиќ од Скопје-Волково, ул. „103“ бр.9, 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.08-456/22 Претседател
28.02.2018 година                                                           Никола Станковски с.р.
Ресен



                                               05 Март  2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 3

52



05 Март 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 3

53

21.

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 објект на КП бр.70 во КО Стење, за Наум Трајчевски од Скопје

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.70 во КО Стење, за Наум Трајчевски од Скопје,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2018 година.

Бр.09-539/21 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.70 во КО Стење
за Наум Трајчевски од Скопје

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 изградениот
објект на КП бр.70 во КО Стење, по поднесено барање од страна на Наум
Трајчевски од Скопје, бул. „Партизански Одреди“ бр.111/2-11, 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.08-456/23 Претседател
28.02.2018 година                                                           Никола Станковски с.р.
Ресен
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22.

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 објект на КП бр.431 во КО Курбиново,

за Љубица Ѓоргиевска од Скопје

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.431 во КО Курбиново, за Љубица Ѓоргиевска од
Скопје, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2018 година.

Бр.09-539/22 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.431 во КО Курбиново
за Љубица Ѓоргиевска од Скопје

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 изградениот
објект на КП бр.431 во КО Курбиново, по поднесено барање од страна на
Љубица Ѓоргиевска од Скопје, ул. „487“ бр.11А, 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.08-456/24 Претседател
28.02.2018 година                                                           Никола Станковски с.р.
Ресен
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23.

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 објект на КП бр.93/6, КП бр.94 и КП бр.1183 во КО Сливница,

за Михаил Ѓоргиевски од Скопје

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.93/6, КП бр.94 и КП бр.1183 во КО Сливница за
Михаил Ѓоргиевски од Скопје, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/23 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на
КП бр.93/6, КП бр.94 и КП бр.1183 во КО Сливница за Михаил Ѓоргиевски

од Скопје утврдување на потребата за донесување на урбанистичко
планската

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 изградениот
објект на КП бр.93/6, КП бр.94 и КП бр.1183 во КО Сливница, по поднесено
барање од страна на Михаил Ѓоргиевски од Скопје, ул. “Демир Трајко“ бр.11Б,
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.08-456/25 Претседател
28.02.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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24.

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 објект на КП бр.93/6 и КП бр.94 во КО Сливница,

за Круме Атанасов и Душанка Атанасова од Скопје

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.93/6 и КП бр.94 во КО Сливница, за Круме
Атанасов и Душанка Атанасова од Скопје, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/24 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.93/6 и КП бр.94 во КО Сливница
за Круме Атанасов и Душанка Атанасова од Скопје

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 изградениот
објект на КП бр.93/6 и КП бр.94 во КО Сливница, по поднесено барање од
страна на Круме Атанасов и Душанка Атанасова од Скопје, ул. „Иван Цанкар„
бр.70А, 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.08-456/26 Претседател
28.02.2018 година                                                           Никола Станковски с.р.
Ресен
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25.

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 објект на КП бр.93/10 во КО Сливница,

за Ќиро Пецаковски од Битола

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.93/10 во КО Сливница, за Ќиро Пецаковски од
Битола, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2018 година.

Бр.09-539/25 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.93/10 во КО Сливница
за Ќиро Пецаковски од Битола

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 изградениот
објект на КП бр.93/10 во КО Сливница, по поднесено барање од страна на Ќиро
Пецаковски од Битола, ул. „Прилепска“ бр.76/13, 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.08-456/27 Претседател
28.02.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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26.

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 објект на КП бр.402 во КО Перово,

за Панде Кацкаровски од Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.402 во КО Перово, за Панде Кацкаровски од
Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2018 година.

Бр.09-539/26 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко
планската документација со цел вклопување на бесправно

изградениот објект на КП бр.402 во КО Перово
за Панде Кацкаровски од 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 изградениот
објект на КП бр.402 во КО Перово, по поднесено барање од страна на Панде
Кацкаровски од Ресен, ул. „6-та“ бр.12, 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.08-456/28 Претседател
28.02.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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27.

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 објект на КП бр.759/1 во КО Штрбово,

за Никола Василевски од с. Штрбово

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.759/1 во КО Штрбово, за Никола Василевски од
с. Штрбово, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/27 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на

КП бр.759/1 во КО Штрбово
за Никола Василевски од с. Штрбово

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 изградениот
објект на КП бр.759/1 во КО Штрбово, по поднесено барање од страна на
Никола Василевски од с. Штрбово, 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.08-456/29 Претседател
28.02.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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28.

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 објект на КП бр.947/2 во КО Дрмени, заради усогласување на

намената на објектот и земјиштето, за Горче Ѓоргиевски

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.947/2 во КО Дрмени, заради усогласување на
намената на објектот и земјиштето, за Горче Ѓоргиевски, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  28.02.2018 година.

Бр.09-539/28 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко
планската документација со цел вклопување на бесправно

изградениот објект на КП бр.947/2 во КО Дрмени, заради
усогласување на намената на објектот и земјиштето

за Горче Ѓоргиевски

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 изградениот
објект на КП бр.947/2 во КО Дрмени, поднесено барање од страна на Горче
Ѓоргиевски, кој објект се наоѓа во зеленило според Општиот акт за с. Дрмени.

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.08-456/30 Претседател
28.02.2018 година                                                           Никола Станковски с.р.
Ресен
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29.

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 објект на КП бр.5001/2 и на КП бр.5001/6 во КО Ресен, заради

усогласување на намената на објектот и земјиштето,
за Неби Исмаилов од Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект на КП бр.5001/2 и на КП бр.5001/6 во КО Ресен, заради
усогласување на намената на објектот и земјиштето, за Неби Исмаилов од
Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.02.2018 година.

Бр.09-539/29 Градоначалник
05.03.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 28.02.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на
КП бр.5001/2 и на КП бр.5001/6 во КО Ресен, заради усогласување на

намената на објектот и земјиштето
за Неби Исмаилов од 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 изградениот
објект на КП бр.5001/2 и на КП бр.5001/6 во КО Ресен, поднесено барање од
страна на Неби Исмаилов од Ресен, кој објект се наоѓа во зеленило според
ДУП УЕ-2 .

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.08-456/31 Претседател
28.02.2018 година                                                           Никола Станковски с.р.
Ресен
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