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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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката

за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на Општина Ресен, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/1 Градоначалник
06.05.2014 год.     на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на  член 57  ст. 4 од Законот за локална самоуправа
(Службен  Весник на РМ бр. 5/02 ) и член 23 ст. 1 т. 30 од Статутот на
Општина Ресен (Службен  Гласник на Општинa Ресен бр. 7/2010, 13/2013),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 30.04.2014
година донесе

О Д Л У К А
За изменување и  дополнување на  Одлуката за  организацијата,

делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Ресен

                                Член 1

Во одлуката за  организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската администрација  на Општина
Ресен  под бр. 07-1068/15  од 20.04.2012 год. се вршат изменување  и
дополнувања и тоа во  членот 7  т. 3  во називот на  Секторот за урбанизам,
комунални работи, заштита на животната средина , локален економски
развој и прекугранична соработка  се бришат зборовите „ заштита на
животната средина , а во втората  алинеа  „Одделение локален економски
развој и прекугранична соработка и заштита на животната средина“  се
бришат зборовите „и заштита на животна средина“.

                                               Член 2
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Во член 7 по точката 3  се додава точка 3А која гласи: Сектор за
животна средина :

- Одделение за животна средина и управување со отпад
- Одделение за управување со води и заштита на природата

                                                          Член 3

Во  член16   точка 3 во називот Секторот за урбанизам, комунални
работи, заштита на животната средина , локален економски развој и преку
гранична сорабока  се бришат збровите  „заштита на животна средина“ и се
бришат зборовите и следните алинеи:

 четвртта која гласи -заштита на животната средина и природата,
петта која гласи - мерки за заштита и спречување од загадување на
водата, воздухот, земјиштето цивилна и друг вид заштита
во осмата алинеа се бришат зборовите„заштита на животната
средина, природата“
во единаесетата алинеа се бришат зборовите „заштита на животната
средина ,  петнаесетта која гласи„проценка и превзема мерки за
заштита и спречување од загадување на водата , воздухот,
земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава и јонизирачко
и нејонизирачко зрачење“

                                            Член 4

 Во член 18  во Одделение за   локален економски развој ,
меѓугранична соработка и  заштита на животната средина,се бришат
зборовите„ и за  заштита на животната средина“ и се брише првата  алинеа
која гласи „проценка и презема мерки за заштита и спречување од
загадување на водата, воздухот земјиштето, заштита на природата заштита
на бучава и јонизирачко и нејонизирачко зрачење“.

                                           Член 5

По член 18 се додава нов член 18 А кој гласи:

                                                      Член 18 А

Секторот за животна средина ги врши работите што се однесуваат
на:
- издавање на дозволи и елаборати за животна средина од локално
значење утврдени со закон,
- управуваат со отпад, промоција на искористувањето на отпад,
селектирање, компостирање , подигнување на јавна свест
- заштита на животната средина и природата и преземање мерки за
заштита и спречување на загадување на водата,
- воздухот и почвата и следење на состојбата во областите
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-следење на оперирањето со локалната мониторинг мрежа за Преспанско
езеро,
-управување со информативниот систем  и податоците од локалната
мониторинг мрежа
- донесува Програмата за заштита од штетно дејство на водите
- предлагање на мерки и активности за подобрување на состојбата во
областа на животната средина .
- изготвува периодични и годишни извештаи за влијанијата што ги имаат
дејностите и активностите врз животната средина
- следење на имплементацијата на Локален еколошки  акционен план
- предлагање на промени во Локален еколошки акционен план

-  организирање на подготовката на нов Локален еколошки   акционен план
на секои 6 години
- подготвување на едногодишен извештај за спроведувањето на Локален
еколошки  акционен план  кој треба да се достави до Министерство за
животна средина и просторно планирање,
-  изработува  годишни програми за управување со Паркот на природа

„Езерани“, врз основа на одобрениот План за управување
-  врши  планирање и спроведување на мониторингот на биотичките и
абиотичките елементи на екосистемот, согласно барањата на Планот за
управување
- врши и  други работи утврдени во делокругот на надлежности согласно
законите и другите прописи.

                                                     Член 18- б

 Одделението за  животната средина  и управување со отпад ги врши
работите што се однесуваат на:
- подготвување анализи и информации за состојбите со животната
средина;
- водење постапка за издавање на Б интегрирани еколошки дозволи;
- водење постапка за одобрување на елаборати за оценка на влијанието
врз животната средина;
- спроведување постапка за влијанието на определени стратегии, планови
и програми врз животната средина;
- изготвување и спроведување на годишната програма за животна
средина и природа;

- изготвува  периодични и годишни извештаи за влијанијата што ги имаат
дејностите и активностите врз животната средина
- подготвување анализи и информации за состојбите со животната
средина и природата;

- управуваат со отпад, промоција на искористувањето на отпад,
селектирање, компостирање , подигнување на јавна свест
- предлагање мерки за заштита на животната средина и природата;

- подготвува едногодишен извештај за спроведувањето на Локален
еколошки  акционен план  кој треба да се достави до Министерство за
животна средина и просторно планирање
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- врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на
надлежности согласно законите и другите прописи

                                                      Член 18- в

   Одделение за управување со води и заштита на природата ги врши
работите што се однесуваат на:
-следење на оперирањето со локалната мониторинг мрежа за Преспанско
езеро,
- изготвува План за управување и годишни програми за заштита на
природата за управување со споменикот на природата Преспанско Езеро по
претходна согласност  од органот на државната управа мнадлежен за
вршење на работите од областа на заштитата на природата.
-управување со информативниот систем  и податоците од локалната
мониторинг мрежа

- изработува на годишни програми за управување со Паркот на природа
„Езерани“, врз основа на одобрениот План за управување

- врши  планирање и спроведување на мониторингот на биотичките и
абиотичките елементи на екосистемот, согласно барањата на Планот за
управување
-    донесува Програмата за заштита од штетно дејство на водите,
- донесува Оперативни планови за заштита и одбрана од поплави за
загрозените подрачја  и други документи поврзани со управувањето со
водите,
- надгледување извршувањето на теренска активности за управување и
заштита со Преспанското Езерото согласно закон
- доставување на податоци и информации водоснабдување и одведување и
третман на отпадни води заштита од поплави и друго штетно дејство од
води
- превземање на мерки за заштита на квалитеотот на водите за капење
-врши и  други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи.

Член 6

            Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување  во
Службен гласник на Општина Ресен, а ќе се применува  по добивање на
писмена согласност од Агенцијата за администрација.

СОВЕТ НА ОШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 1280/3 Претседател на совет
30.04.2014 год.   Методија Пашковски с.р.
Р е с е н
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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) донесувам

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

Буџетот на Општина Ресен со образложение, за I квартал
Јануари-Март 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен со образложение за I квартал Јануари-Март
2014 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/2 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 30.04.2014 година, откако го разгледа Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен со образложение, за
I квартал Јануари-Март 2014 година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Ресен со образложение, за I квартал Јануари-Март 2014
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 1280/4 Претседател,
30.04.2014год.                                                              Методија Пашковски с.р.
Ресен
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3.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Годишниот извештај за работењето на

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2013година

Се прогласува Заклучокот по Годишниот извештај за работењето на
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2013година, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 30.04.2014
година.

Бр.08-1377/3 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 30.04.2014 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански
регион за 2013 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Центарот за
развој на Пелагонискиот плански регион за 2013 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 1280/5 Претседател,
30.04.2014год.                                                    Методија Пашковски 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Годишниот извештај за спроведување на
програмата за развој на Пелагонискиот плански регион 2010-2015 година од

страна на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Годишниот извештај за спроведување на
програмата за развој на Пелагонискиот плански регион 2010-2015 година од
страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2013
година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
30.04.2014 година.

Бр.08-1377/4 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 30.04.2014 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за спроведување на програмата за развој на Пелагонискиот
плански регион 2010-2015 година од страна на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2013 година , го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот извештај за спроведување на програмата за
развој на Пелагонискиот плански регион 2010-2015 година од страна
на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2013
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 1280/6 Претседател,
30.04.2014год.                                                               Методија Пашковски с.р.
Ресен
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5.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализација на

Програмата за изградба, реконструкција, оддржување и заштита на
локалните патишта и улици во Општина Ресен за период

од 01.01.2013 до 31.12.2013 година

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализација на Програмата
за изградба, реконструкција, оддржување и заштита на локалните патишта
и улици во Општина Ресен за период од 01.01.2013 до 31.12.2013 година,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
30.04.2014 година.

Бр.08- 1377/5 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 30.04.2014 година, откако го разгледа Извештајот за
реализација на Програмата за изградба, реконструкција, оддржување и
заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен за период од
01.01.2013 до 31.12.2013 година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, оддржување и заштита на локалните патишта и
улици во Општина Ресен за период од 01.01.2013 до 31.12.2013
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 1280/7 Претседател,
30.04.2014год.                                                               Методија Пашковски с.р.
Ресен
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6.

Врз основа на член 50 став 1 точка 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) донесувам

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

на условите за авто-такси превоз на патници во Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на
условите за авто-такси превоз на патници во Општина Ресен, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/6 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 23 став 1 точка 25 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен гласник на Општината Ресен бр.07/2010, 13/2013), Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
    за дополнување на Одлуката за утврдување
    на условите за авто-такси превоз на патници

во Општина Ресен

Члeн  1

Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за
утврдување на условите за авто-такси превоз на патници во Општина Ресен
бр.07-442/7 од 28.02.2008  и под бр. 07-594/39 од 28.02.2013 год.  усвоена
од страна на Советот на Општина Ресен.

Член 2

Во член 6  од Одлуката за утврдување на условите за авто-такси
превоз на патници во Општина Ресен  по зборовите  „ црвена број 75“и
црвено (75) -бела (број-01) се додава нов став кој гласи:

Останатите авто- такси превоз на патници , кои имаат поинаква боја
од бојата определена во ставот еден  од овој член, задолжително на
возилата  предната и задната хауба да им  биде во црвена боја (75)
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Член 3

Во членот 8 од Одлуката во ставот три,    износот  од 4.500 ден,се
заменува со износ од 3.500, ден.

Член 4

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

       СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-1280/8    Претседател
30.04.2014  година    Методија Пашковски с.р.
Р е с е н

7.

Врз основа на член 50 став 1 точка 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) донесувам

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

отпочнување со изработка на урбанистичка планска документација,
Детален урбанистички план за Зона 1, блок 5 ,Ресен, Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за прифаќање на иницијативата за
отпочнување со изработка на урбанистичка планска документација,
Детален урбанистички план за Зона 1, блок 5 ,Ресен, Општина Ресен, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.04.2014
година.

Бр.08-1377/7 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 9 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за просторно и урбанистичко планирање ( " Службен весник на Р.М.
" бр. 55/013 ), член 22 став 1 точка 1 и член 36 од Законот за локална
самоуправа ( " Службен весник на Р.М." бр. 5/02 ) и член 23 став 1 точка 7
од Статутот на Општина Ресен    ( " Службен гласник на Општина Ресен "
бр. 7/10 и 13/13 ) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
за прифаќање на иницијативата

за отпочнување со изработка на урбанистичка планска
документација, Детален урбанистички план за Зона 1, блок 5, Ресен,

Општина Ресен

Член 1
Се прифаќа иницијативата поднесена од страна на инвеститорот ,,

ДООЕЛ МИГОРИ ,, ул. ,, Ленинова ,, бр. 17, Ресен, за отпочнување со
изработка на планска документација, Детален урбанистички план за Зона 1
блок 5, Ресен.

   Член 2
       Границите на опфатот:

 Север, североисток – осовина на ул. ,, Иво Лола Рибар ,,
 Исток – осовина на корито на Голема Река,
 Југ – граница на ГУП на град Ресен,
 Запад – граница на ГУП на град Ресен,

       Површината на планскиот опфат изнесува 5,8 ха.

 Член 3
    Финансирањето на изработката и донесувањето на планот ќе биде на
товар на подносителот на иницијативата.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-1280/9 Претседател
    30.04.2014 година  Методија Пашковски с.р.
    Ресен
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8.

Врз основа на член 50 став 1 точка 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура предвидена согласно

ДУП,,Починалиште,,Ресен, на барање од Дана Ночевска

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура предвидена согласно
ДУП,,Починалиште,,Ресен, на барање од Дана Ночевска, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08- 1377/8 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

    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 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр. 07/10 и 13/13 ) и
член 2 став 1 алинеја 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/11, 162/12 и 95/13 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура предвидена согласно ДУП ,, Починалиште ,, Ресен, на

барање од Дана Ночевска

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект со бр. УП-I-12-2145-2011 од 29.08.2011 од страна на
лицето Дана Ночевска од Ресен, ул. „ Обиколна “ бр. 14, а кое се однесува
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на објектот кој лежи на КП бр. 3555/2 во КО Ресен, Советот на Општина
Ресен констатира дека  се исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура предвидена согласно ДУП ,, Починалиште ,,
Ресен, заради вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран
согласно одредбите од член 2 став 1 алинеја 5 и 6 од Правилникот и
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска документација ( „
Службен Весник на РМ “  бр. 56/11, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-1280/10    Претседател
30.04.2014 година  Методија Пашковски с.р.

    Ресен

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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура предвидена согласно

ДУП,,Починалиште,,Ресен, на барање од Ариф Аџигоровски

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура предвидена согласно
ДУП,,Починалиште,,Ресен, на барање од Ариф Аџигоровски, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/9 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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    Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр. 07/10 и 13/13 ) и
член 2 став 1 алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 54/11, 162/12 и 95/13 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
    За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ке се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура предвидена согласно ДУП за ,, Починалиште ,, Ресен,

на барање од Ариф Аџигоровски

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-1279-2011 од 24.08.2011 од страна на лицето
Ариф Аџигоровски од Ресен, ул. „ Преспанска “ бр. 96, а кое се однесува  на
објектот кој лежи на КП бр.3201 во КО Ресен, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура предвидена согласно ДУП за ,, Починалиште ,, Ресен,
заради вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран согласно
одредбите од член 2, став 1,алинеа 6 од Правилникот и изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно
изградени објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
Весник на РМ “  бр. 54/11, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 1280/11                                      Претседател
30.04.2014 година          Методија Пашковски с.р.

    Ресен
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10.

Врз основа на член 50 став 1 од точка 3 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура и зелен појас,предвидени

согласно ДУП за ,,УЕ-4,,Јанковец, на барање на Бранко Јовчев

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура и зелен појас,предвидени
согласно ДУП за ,,УЕ-4,,Јанковец, на барање на Бранко Јовчев, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.04.2014
година.

Бр.08-1377/10 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 и ), член 23 став 1 точка 7
од Статутот на Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен ,,
бр. 07/10 и 13/13 ) и член 2, став 1, алинеја 5 и 6  од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска
документација ( „ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 30.04.2014
година, донесе

О Д Л У К А
    За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура и зелен појас, предвидени согласно ДУП за ,, УЕ – 4 ,,

Јанковец, на барање на Бранко Јовчев

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-1443-2011 од 25.08.2011 од страна на лицето
Бранко Јовчев од Ресен, ул. „ Јосиф Јосифовски “ бб, а кое се однесува  на
објектот кој лежи на К.П. Бр.1231 во КО Јанковец, Советот на Општина
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Ресен констатира дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура и зелен појас, предвидена согласно ДУП за ,, УЕ - 4 ,,
Јанковец, заради вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран
согласно одредбите од член 2, став 1, алинеја 5 и 6 од Правилникот и
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска     документација
( „ Службен Весник на РМ “  бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-1280/12                                                   Претседател
30.04.2014 година         Методија Пашковски с.р.

    Ресен

11.

Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура и зелен појас,предвидена

согласно ДУП за ,,Починалиште,,Ресен, на барање од Дафина Јовчева

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура и зелен појас,предвидена
согласно ДУП за ,,Починалиште,,Ресен, на барање од Дафина Јовчева, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.04.2014
година.

Бр.08-1377/11 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
( „ Службен  весник на РМ “ бр. 5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен ,, бр. 07/10 и 13/13 )
и член 2, став 1, алинеја 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 54/11, 162/12 и 95/13) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
     За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура и зелен појас, предвидена согласно ДУП за

,, Починалиште ,, Ресен, на барање од Дафина Јовчева

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-1442-2011 од 25.08.2011 од страна на лицето
Дафина Јовчева од Ресен, ул. „Јосиф Јосифовски“ бб, а кое се однесува  на
објектите кои лежат на КП бр. 2517/3 во КО Ресен, КП бр.1723/3 во КО
Јанковец и КП бр.1743/1 во КО Јанковец, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура и зелен појас, предвидени согласно ДУП за ,, Починалиште
,, Ресен, заради вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран
согласно одредбите од член 2, став 1 и алинеја 5 и 6 од Правилникот и
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска документација ( „
Службен Весник на РМ “  бр. 54/11, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 1280/13     Претседател
30.04.2014 година     Методија Пашковски с.р.

    Ресен
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12.

Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за

,,УЕ-5 Центар,,Ресен, на барање од Зеиде Далиповска

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за
,,УЕ-5 Центар,,Ресен, на барање од Зеиде Далиповска, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/12 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

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 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр.
07/10 и 13/13) и член 2 став 1, алинеа 6 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (
„ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
    За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура предвидена согласно ДУП за ,, УЕ-5 Центар ,, Ресен, на

барање од Зеиде Далиповска

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-1344-2011 од 25.08.2011 од страна на лицето
Зеиде Далиповска од Ресен, ул. „ Милан Думов “ бр. 20, а кое се однесува
на објектот кој лежи на КП бр.3567/2 во КО Ресен, Советот на Општина
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Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура и тротоар, предвидена согласно ДУП за ,,
УЕ-5 ,, Центар, заради вклопување на бесправно изградениот објект,
дефиниран согласно одредбите од член 2, став 1, алинеа 6 од Правилникот
и изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска документација ( „
Службен Весник на РМ “  бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 1280/14                                                   Претседател
30.04.2014 година    Методија Пашковски с.р.

    Ресен

13.

Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура и детско игралиште, предвидени

согласно ДУП за ,,Починалиште,,Ресен, на барање од Иса Асани

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура и детско игралиште, предвидени
согласно ДУП за ,,Починалиште,,Ресен, на барање од Иса Асани, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.04.2014
година.

Бр.08-1377/13 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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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 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен ,, бр.
07/10 и 13/13 ) и член 2, став 1, алинеја 5 и 6 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска
документација ( „ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 30.04.2014
година, донесе

О Д Л У К А
    За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура и детско игралиште, предвидени согласно ДУП за

,, Починалиште ,, Ресен, на барање од Иса Асани

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-3541-2011 од 02.09.2011 од страна на лицето Иса
Асани од Ресен, ул. „ Славејко Арсов “ бр. 75, а кое се однесува  на објектот
кој лежи на КП бр.2974/6 во КО Ресен, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура и детското игралиште предвидени во  ДУП за ,,
Починалиште ,, Ресен, заради вклопување на бесправно изградениот
објект, дефиниран согласно одредбите од член 2, став 1 , алинеја 5 и 6 од
Правилникот и изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска
документација   ( „ Службен Весник на РМ “  бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 1280/15 Претседател
30.04.2014 година     Методија Пашковски с.р.

    Ресен
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14.

Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена и дополнување на ДУП за ,,УЕ 5,, Ресен, на барање

од Дестан Рашитовиќ од Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена и дополнување на ДУП за ,,УЕ 5,, Ресен, на барање од Дестан
Рашитовиќ од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/14 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

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 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр.
07/10 и 13/13 ), член 2, став 1, алинеја  5 и 6 и член 4 став 1 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска
документација ( „ Службен весник на РМ“ бр.56/2011,162/12 и 95/13 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 30.04.2014
година, донесе

О Д Л У К А
    За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши измена и дополнување на
 ДУП за ,, УЕ 5 ,, Ресен, на барање од Дестан Рашитовиќ

од Ресен

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-1526-2011 од 26.08.2011 од страна на лицето
Дестан Рашитовиќ од  Ресен, ул. „ Гоце Делчев “ бр. 47, а кое се однесува
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на објектот кој лежи на КП бр.3958 во КО Ресен, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ќе се изврши измена и дополнување на ДУП
за ,, УЕ 5 ,, Ресен промена на сообраќајна инфраструктура, заради
вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран согласно
одредбите од член 2, став 1 алинеа 5 и 6 и член 4 став 1 од Правилникот и
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска документација
( „ Службен Весник на РМ “  бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
     Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 1280/16                                                                  Претседател
30.04.2014 година    Методија Пашковски с.р.

    Ресен

15.

Врз основа на член 50 став 1 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена и дополнување на ДУП за ,,УЕ 5,, Ресен, на барање

од Минур Елмазовски од Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена и дополнување на ДУП за ,,УЕ 5,, Ресен, на барање од Минур
Елмазовски од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/15 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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    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 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр. 07/10 и 13/13 ),
член 2, став 1, алинеја  5 и член 4 став 1 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (
„ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
    За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши измена и дополнување на
 ДУП за ,, УЕ 5 ,, Ресен, на барање од Минур Елмазовски

од Ресен

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-762-2011 од 18.08.2011 од страна на лицето
Минур Елмазовски од  Ресен, ул. „ Милан Думов “ бр. 6, а кое се однесува
на објектот кој лежи на КП бр.3940/1 и 3940/3 во КО Ресен, Советот на
Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
урбанистичка планска документација со која ќе се изврши измена и
дополнување на  ДУП за ,, УЕ 5 ,, Ресен, заради вклопување на бесправно
изградениот објект, дефиниран согласно одредбите од член 2, став 1,
алинеа 5 и член 4 став 1 од Правилникот и изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти
во Урбанистичко планска документација ( „ Службен Весник на РМ “  бр.
56/2011, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-1280/17      Претседател
30.04.2014 година      Методија Пашковски 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена на деталниот план и измена на сообраќајната

инфраструктура,предвидени согласно ДУП за ,,УЕ-5,,Ресен ,
на барање од Методија Рајчановски

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена на деталниот план и измена на сообраќајната
инфраструктура,предвидени согласно ДУП за ,,УЕ-5,,Ресен ,на барање од
Методија Рајчановски, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/16 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр. 07/10 и 13/13 ) и
член 2, став 1, алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши измена на деталниот план
и измена на сообраќајна инфраструктура , предвидени согласно ДУП

за ,, УЕ-5 ,, Ресен, на барање од Методија Рајчановски

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-482-2011 од 03.08.2011 од страна на лицето
Методија Рајчановски од  Ресен, ул. „ Милан Думов “ бр. 21, а кое се
однесува  на објектот означен како обј.бр 1, кој лежи на КП бр.3437 во КО
Ресен, Советот на Општина Ресен констатира дека се исполнети условите
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за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши
измена на деталниот план и промена на сообраќајната инфраструктура
предвидени во  ДУП за ,, УЕ-5 ,,Ресен, заради вклопување на бесправно
изградениот објект, дефиниран согласно одредбите од член 2, став 1,
алинеја 6 од Правилникот и изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко
планска документација ( „ Службен Весник на РМ “  бр. 56/2011, 162/12 и
95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-1280/18   Претседател
30.04.2014 година          Методија Пашковски с.р.

    Ресен

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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на намената на земјиштето предвидена согласно

ДУП за ,,УЕ-4,,Јанковец,
на барање од Ненчо Бојковски

Се прогласува Одлука за утврдување исполнети услови за донесување
на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на
намената на земјиштето предвидена согласно ДУП за ,,УЕ-4,,Јанковец, на
барање од Ненчо Бојковски, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/17 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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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 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр. 07/10 и 13/13 ) и
член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши промена на намената на
земјиштето   предвидена согласно ДУП за ,, УЕ-4 ,, Јанковец, на барање

од  Ненчо Бојковски

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-222-2011 од 30.05.2011 од страна на лицето
Ненчо Бојковски  од  с. Јанковец, ул. ....................... бр. ...., а кое се однесува
на објектот кој лежи на КП бр.1416 во КО  Јанковец, Советот на Општина
Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
урбанистичка планска документација со која ќе се изврши промена на
намената на земјиштето на кое е изграден бесправниот објект-зелен појас,
предвиден во  ДУП за ,, УЕ-4 ,, Јанковец, заради вклопување на бесправно
изградениот објект, дефиниран согласно одредбите од член 2, став 1 ,
алинеја 5 од Правилникот и изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко
планска документација ( „ Службен Весник на РМ “  бр. 56/2011, 162/12 и
95/13 ).

Член 1
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 1280/19  Претседател
30.04.2014 година    Методија Пашковски 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена на деталниот урбанистички план ДУП за ,,УЕ-4,, Јанковец,

на барање од Живко Бацевски

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена на деталниот урбанистички план ДУП за ,,УЕ-4,, Јанковец, на
барање од Живко Бацевски, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/18 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 стaв 1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа               ( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1
точка 7 од Статутот на Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина
Ресен бр. 07/10 и 13/13) и член 2, став 1, алинеа 4 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска
документација ( „ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 30.04.2014
година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши измена на деталниот

урбанистички план ДУП  за ,, УЕ -4 ,, Јанковец, на барање
од Живко Бацевски

Член 1
            Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-1863-2011 од 29.08.2011 од страна на лицето
Живко Бацевски од  с.Јанковец, ул. .............................. бр. ......., а кое се
однесува  на објектот кој лежи на КП бр. 1110 во КО Јанковец, Советот на
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Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
урбанистичка планска документација со која ќе се изврши измена и
дополнување на деталниот урбанистички план  ДУП за ,, УЕ-4 ,, Јанковец,
заради вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран  согласно
одредбите од член 2, став 1 алинеа 4 од Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно
изградени објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
Весник на РМ “  бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 1280/20                                                                 Претседател
30.04.2014 година        Методија Пашковски с.р.

    Ресен

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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката  за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
проширување,измена и дополнување на ДУП за ,,УЕ-4,,Јанковец,

на барање од Слободан Димовски

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
проширување,измена и дополнување на ДУП за ,,УЕ-4,,Јанковец, на барање
од Слободан Димовски, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/19 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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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 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр. 07/10 и 13/13 ) и
член 2, став 1, алинеа 4 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши проширување, измена и
дополнување на  ДУП  за ,, УЕ -4 ,, Јанковец, на барање

од Слободан Димовски

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-662-2011 од 16.08.2011 од страна на лицето
Слободан Димовски од с.Јанковец, ул. ..............................................
бр.............., а кое се однесува  на објекти кои лежат на КП бр.1460 и КП
бр.1461 во КО Јанковец, Советот на Општина Ресен констатира дека се
исполнети условите за донесување на урбанистичка планска документација
со која ќе се изврши проширување, измена и дополнување на  ДУП за ,, УЕ -
4 ,, Јанковец, заради вклопување на бесправно изградените објекти,
согласно одредбите од член 2, став 1 алинеа 4 од Правилникот и
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска документација ( „
Службен Весник на РМ “  бр. 56/2011,162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-1280/21                                                   Претседател
30.04.2014 година    Методија Пашковски 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена и дополнување на Планот за реализација за проширување на

станбена населба Пролет-Ресен, на барање
од Доне и Милка Наумчевски

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена и дополнување на Планот за реализација за проширување на
станбена населба Пролет-Ресен, на барање од Доне и Милка Наумчевски,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
30.04.2014 година.

Бр.08-1377/20 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

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 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр.
07/10 и 13/13 ) и член 2, став 1 алинеа 4 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (
„ Службен весник на РМ “бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши измена и дополнување на
Планот за реализација за проширување на станбена населба

Пролет-Ресен, на барање од Доне и Милка Наумчевски

Член 1
  Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за

бесправен објект  Уп-1-12-542-2011 од 09.08.2011 од страна на лицето Доне
Наумчевски ул. ,, 4 ,, бр. 24 и Милка Наумчевски од Ресен, ул. „ Димитар
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Божиновбски  “ бр. 24, а кое се однесува  на објекти кои лежат на КП
бр5592/1 и КП бр.5592/2, во КО Ресен, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ке се изврши измена и дополнување на
Планот за реализација за проширување на станбена населба Пролет-
Ресен, заради вклопување на бесправно изградените објекти,  согласно
одредбите од член 2, став 1 алинеа 4 од Правилникот и изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно
изградени објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
Весник на РМ “  бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-1280/22        Претседател
30.04.2014 година  Методија Пашковски с.р.

    Ресен

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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена и дополнување на ДУП-План за реализација на ,,Ѓупски Рид,, Ресен

, на барање од Роберт Илијев од Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена и дополнување на ДУП-План за реализација на ,,Ѓупски Рид,, Ресен
, на барање од Роберт Илијев од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/21 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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    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 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр. 07/10 и 13/13 ) и
член 2, став 1, алинеја 4 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши измена и дополнување на
ДУП – План за реализација на ,, Ѓупски Рид ,, Ресен, на барање

од Роберт Илијев од Ресен

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-162-2011 од 06.05.2011 од страна на лицето
Роберт Илијев од Ресен, ул. „ Димитар Божиновски “ бр. 40, а кое се
однесува  на објектот кој лежи на КП бр.5601/4,КП бр.5601/3 и КП бр.6601/2
во КО Ресен, Советот на Општина Ресен констатира дека се исполнети
условите за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе
се изврши измена и дополнување на ДУП –План за реализација на ,, Ѓупски
Рид ,, Ресен и промена на сообраќајната инфраструктура, заради
вклопување на бесправно изградениот објект,  согласно одредбите од член
2, став 1 алинеја 4 и 6 од Правилникот и изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти
во Урбанистичко планска документација ( „ Службен Весник на РМ “  бр.
56/2011, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 1280/23     Претседател
30.04.2014 година      Методија Пашковски 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на проектираниот паркинг, предвиден согласно ДУП,,УЕ-5,,Ресен,

на барање од Низам Амедов

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на проектираниот паркинг, предвиден согласно ДУП,,УЕ-5,,Ресен,
на барање од Низам Амедов, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/22 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски  с.р.

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 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр.
07/10 и 13/13 ) и член 2, став 1, алинеја  5 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (
„ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши промена на проектираниот
паркинг, предвиден согласно ДУП ,, УЕ -5 ,, Ресен, на барање од

Низам Амедов

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-1253-2011 од 24.08.2011 од страна на лицето
Низам Амедов од  Ресен, ул. „ Милан Думов “ бр. 8, а кое се однесува  на
објектот кој лежи на КП бр.3941 во КО Ресен, Советот на Општина Ресен
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констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ќе се изврши промена на предвидениот
паркинг, предвиден во  ДУП ,, УЕ – 5 ,,  Ресен, заради вклопување на
бесправно изградениот објект, дефиниран согласно одредбите од член 2,
став 1 , алинеја 5 од Правилникот и изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти
во Урбанистичко планска документација ( „ Службен Весник на РМ “  бр.
56/2011, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-1280/24    Претседател
30.04.2014 година       Методија Пашковски с.р.

    Ресен

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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена на ДУП за населба ,,Црквиште,, Ресен,

на барање од Златко Петревски

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
измена на ДУП за населба ,,Црквиште,, Ресен, на барање од Златко
Петревски, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/23 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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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 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр.
07/10 и 13/13 ) и член 2 став1 алинеа 4 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (
„ Службен весник на РМ “ бр. 56/2011, 162/12 и 95/13 ) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
     За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши измена на ДУП за населба
,, Црквиште ,, Ресен, на барање од Златко Петревски

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-847-2011 од 19.08.2011 од страна на лицето
Златко Петревски од Ресен, ул. ,, 7-ма Македонска бригада “ бр.30, а кое се
однесува  на објектот кој лежи на КП бр.5571 во КО Ресен, Советот на
Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
урбанистичка планска документација со која ке се изврши измена на ДУП за
населба ,, Црквиште ,, Ресен, заради вклопување на бесправно изградениот
објект, дефиниран со согласно одредбите од член 2, став 1 алинеа 4 , од
Правилникот и изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска
документација ( „ Службен Весник на РМ “  бр.56/2011, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 1280/25    Претседател
30.04.2014 година       Методија Пашковски 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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за утврдување исполнети услови за

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура предвидена согласно ДУП за

,,УЕ-4,,Јанковец, на барање од Христо Филиповски

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на сообраќајната инфраструктура предвидена согласно ДУП за
,,УЕ-4,,Јанковец, на барање од Христо Филиповски, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/24 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 стaв 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
( „ Службен весник на РМ “ бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен ,, бр. 07/10 и 13/13 )
и член 2, став 1, алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
весник на РМ “ бр. 54/11, 162/12 и 95/13) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 30.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
    За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура предвидена согласно ДУП за ,, УЕ – 4 ,, Јанковец, на

барање од Христо Филиповски

Член 1
    Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-1202-2011 од 24.08.2011 од страна на лицето
Христо Филиповски од с. Јанковец-Ресен, а кое се однесува  на објектот кој
лежи на К.П. Бр.1035 во КО Јанковец, Советот на Општина Ресен
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констатира дека исполнети условите за донесување на урбанистичка
планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура предвидена согласно ДУП за ,, УЕ-4 ,, Јанковец, заради
вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран согласно
одредбите од член 2, став 1, алинеа 6 од Правилникот и изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно
изградени објекти во Урбанистичко планска документација ( „ Службен
Весник на РМ “  бр. 54/11, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 1280/26   Претседател
30.04.2014 година      Методија Пашковски с.р.

    Ресен

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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Програмата за изведување на

ексурзии за учениците од VI и VIII одделение на ОУ,,Гоце Делчев,,
-Ресен за 2014 година

Се прогласува заклучокот по Програмата за изведување на ексурзии за
учениците од VI и VIII одделение на ОУ,,Гоце Делчев,,-Ресен за 2014
година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
30.04.2014 година.

Бр.08-1377/25 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 30.04.2014 година, откако ја разгледа Програмата за
изведување на ексурзии за учениците од VI и VIII одделение на ОУ,,Гоце
Делчев,,-Ресен за 2014 година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за изведување на ексурзии за учениците од
VI и VIII одделение на ОУ,,Гоце Делчев,,-Ресен за 2014 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 1280/27 Претседател,
30.04.2014год.                                                              Методија Пашковски с.р.
Ресен

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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Програмата за изведување на

тридневна екскурзија за учениците од VIII одделение на ОУ,,Браќа
Миладиновци,, с.Царев Двор-Ресен за 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за изведување на тридневна
екскурзија за учениците од VIII одделение на ОУ,,Браќа Миладиновци,,
с.Царев Двор-Ресен за 2014 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/26 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.



06 Mај 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.4

39

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 30.04.2014 година, откако ја разгледа Програмата за
изведување на тридневна екскурзија за учениците од VIII одделение на
ОУ,,Браќа Миладиновци,, с.Царев Двор-Ресен  за 2014 година, го донесе
следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за изведување на тридневна екскурзија за
учениците од VIII одделение на ОУ,,Браќа Миладиновци,, с.Царев
Двор-Ресен за 2014 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 1280/28 Претседател,
30.04.2014год.                                                              Методија Пашковски с.р.
Ресен

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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Програмата за изведување на

екскурзии за учениците од III,VI и VIII одделение на ОУ,,Славејко Арсов,,
с.Подмочани-Ресен за 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за изведување на екскурзии за
учениците од III,VI и VIII одделение на ОУ,,Славејко Арсов,, с.Подмочани-
Ресен за 2014 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/27 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 30.04.2014 година, откако ја разгледа Програмата за
изведување на екскурзии за учениците од III, VI и VIII одделение на
ОУ,,Славејко Арсов,, с.Подмочани-Ресен за 2014 година, го донесе
следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за изведување на екскурзии за учениците од
III, VI и VIII одделение на ОУ,,Славејко Арсов,, с.Подмочани-Ресен за
2014 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 1280/29 Претседател,
30.04.2014год.                                                               Методија Пашковски с.р.
Ресен

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) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Програмата за изведување на

екскурзии за учениците од III,VI и VIII одделение на ОУ,,Димитар
Влахов,,с.Љубојно –Ресен за 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за изведување на екскурзии за
учениците од III,VI и VIII одделение на ОУ,,Димитар Влахов,,с.Љубојно –
Ресен за 2014 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 30.04.2014 година.

Бр.08-1377/28 Градоначалник
06.05.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на Општина Ресен,,бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата
одржана на 30.04.2014 година, откако ја разгледа Програмата за
изведување на екскурзии за учениците од III,VI и VIII одделение на
ОУ,,Димитар Влахов,,с.Љубојно –Ресен за 2014 година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за изведување на екскурзии за учениците од
III, VI и VIII одделение на ОУ,,Димитар Влахов,,с.Љубојно –Ресен за
2014 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 1280/30 Претседател,
30.04.2014год.                                     Методија Пашковски с.р.
Ресен

29.

Исправка

Комисијата за статут и прописи по разгледување на основниот текст и
текстот на Заклучокот бр.07-801/20 од 14.03.2014 година објавен во
“Службен гласник на Општина Ресен “ бр.3/2014 утврди дека е направена
техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

1. Во преамбулата на Заклучокот бр.07-801/20 од 14.03.2014 година по
зборовите „во учебната 2013/2014 година„ се додаваат  следните
зборови “ на ОУ „Мите Богоевски„ Ресен “

2. Во Заклучокот бр.07-801/20 од 14.03.2014 година во точка 1 по
зборовите „во учебната 2013/2014 година„ се додаваат  следните
зборови  “ на ОУ „Мите Богоевски„ Ресен “

Бр.  07- 801/20 Претседател на
14.03.2014 год                 Комисија за статут и прописи
Р е с е н                                            Кицо Нонкуловски с.р.
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