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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 Буџетскиот Календар за подготовка на Буџетот на Општина

Ресен за за 2017 година

Се прогласува Буџетскиот Календар за подготовка на Буџетот на Општина
Ресен за за 2017 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на  27.06.2016 година.

Бр.09-1512/1 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на членот 22, 27 и 28 од Законот за финансирање на едениците
на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09,
47/11 и 192/15), член 21-б и 31 од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“
бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15) и член 23 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен “ бр. 7/10, 13/13,
8/2015 и 11/2015), Советот на општината Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 година донесе,

Б У Џ Е Т С К И  К А Л Е Н Д А Р
ЗА ПОДГОТОВКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1
Со овој буџетски календар за подготовка на буџетот на општината Ресен за 2017

година се утврдуваат роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот.
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Член 2
Роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот за 2017 година се

утврдени со следната табела:

ДАТУМ / РОК БУЏЕТСКИ АКТИВНОСТИ - ОДГОВОРНОСТ

Април 2016 Министерот за финансии доставува до Владата на Република
Македонија Фискална стратегија на РМ за наредните три
години.

Мај/Јуни 2016 Советот на општината го донесува буџетскиот календар.

Најдоцна до 30.
Септември 2016

Министерот за финансии го доставува до општините
Буџетскиот циркулар со насоки за подготвување на Предлог-
Буџетот за 2017 година.
Со Буџетскиот циркулар општините се известуваат и за
висината на дотациите за општината што ќе се трансферираат
од Буџетот на РМ, буџетите на фондовите и од други извори.

Најдоцна до 01.
Октомври 2016

Градоначалникот ги подготвува главните насоки за
изготвување на финансиските планови и ги доставува до
општинските буџетски корисници.

Најдоцна до
15.Октомври
2016

Секторите при Општина Ресен ги доставуваат предлог-
програмите од нивна надлежност до Градоначалникот со
образложение за висината на износите по позиции.

Најдоцна до 20.
Октомври 2016

Градоначалникот на општината подготвува Предлог-План на
програми за развој усогласен со насоките од Циркуларот и
истиот го доставува на одобрување до Советот на општината.

Најдоцна до 31.
Октомври 2016

Општинските буџетски корисници ги доставуваат своите
предлог-финансиски планови до Градоначалникот со
образложение за висината на износите по позиции.

Октомври-
Ноември 2016

Секторот за финансиски прашања врши анализирање и
преговарање по доставените предлог-финансиски планови, ги
одредува приоритетите и одредбите за новиот Предлог-Буџет
и го запознава Градоначалникот со истите.

Најдоцна до 15.
Ноември 2016

Советот на општината го одобрува Предлог-Планот на
програмите за развој.
Одобрениот План на програмите за развој е составен дел на
Предлог-Буџетот на општината за 2017 година.

Ноември-
Декември 2016

Секторот за финансиски прашања го подготвува Предлог-
Буџетот за 2017 година и го доставува до Градоначалникот.
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Ноември-
Декември 2016

Градоначалникот го доставува Предлогот на Буџетот на
општината за 2017 година до Советот на општината.

Најдоцна до
31.12.2016

Советот на општината го донесува Буџетот за 2017 година.

Член 3
Буџетскиот календар за подготовка на Буџетот на општина Ресен за 2017 година

се применува со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на општината
Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/4 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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 прераспределба (измена на распоредот) на

средства во Буџетот на Општина Ресен за 2016 година

Се прогласува Одлуката за прераспределба (измена на распоредот) на
средства во Буџетот на Општина Ресен за 2016 година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на  27.06.2016 година.

Бр.09-1512/2 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ( „Службен весник на РМ " бр.5/2002 ), а
во врска со член 33 од Законот за Буџетите ( „Службен весник на РМ" бр.64/05...192/15), Советот на Општина Ресен на 48
та седница, одржана на ден 27.06.2016 год.ја донесе следната:

O D L U K A
za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina RESEN

za 2016 godina

^len 1

So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina RESEN

za 2016 godina na sledniot na~in :

E00
427110

OP[TINSKA ADMINISTRACIJA
Privremeni vrabotuvawa 1.000.000 0 0 0 0

G20
426990

POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOT

Drugi operativni rashodi -120.000 0 0 0 0

J40
424320

JAVNA ^ISTOTA
Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta -200.000 0 0 0 0

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUV
482320 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori -680.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Ресен и станува составен
дел на Буџетот на Општината за 2016 година.

Br. 08-1444/5 Pretsedatel na Sovet

27.06.2016 Metodija Pa{kovski 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, 8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да

се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Општ Акт за с. Долно Дупени, на барање на Васо Илиевски од

Скопје

Се прогласува Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да
се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Општ Акт за с. Долно Дупени, на барање на Васо Илиевски од
Скопје, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
27.06.2016 година.

Бр.09-1512/3 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2, став 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Општ Акт за с. Долно Дупени, на барање на Васо

Илиевски од Скопје

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

бесправен објект  Уп-1-12-1234-2011 од 2408.2011 од страна на лицето Васо
Илиевски од Скопје-Аеродром, бул. „В. Смилевски Бато“ бр.17/2-1, а кое се
однесува  на објектот кој лежи на КП бр.1647/4 во КО Долно Дупени, Советот на
Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
урбанистичка планска документација со која ќе се изврши вклопување на
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бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно одредбите од член 2, став
2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/6 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

4.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да

се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Општ Акт за с. Долно Дупени, на барање на Славка Спасоска од

Скопје

Се прогласува Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да
се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Општ Акт за с. Долно Дупени, на барање на Славка Спасоска од
Скопје, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
27.06.2016 година.

Бр.09-1512/4 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2, став 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Општ Акт за с. Долно Дупени, на барање на Славка

Спасоска од Скопје

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

бесправен објект  Уп-1-12-573-2011 од 11.08.2011 од страна на лицето Славка
Спасоска од Скпје-Карпош, бул. „Авној“ бр.88/1-2, а кое се однесува  на објектот
кој лежи на КП бр.1645 во КО Долно Дупени, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши вклопување на бесправно изградениот објект,
дефиниран со согласно одредбите од член 2, став 2 од Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/7 Претседател
27.06.2016 година 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, 8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да

се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација во Општ акт за с. Дрмени-Ресен, на барање на Спасе Калешковски

од с. Дрмени-Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да
се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација во Општ акт за с. Дрмени-Ресен, на барање на Спасе Калешковски
од с. Дрмени-Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  27.06.2016 година.

Бр.09-1512/5 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2, став 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација во Општ акт за с. Дрмени-Ресен на барање на Спасе

Калешковски од с. Дрмени-Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-448-2011 од 25.07.2011 од страна на лицето Спасе
Калешковски од с. Дрмени-Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи на КП
бр.1263 во КО Дрмени, Советот на Општина Ресен констатира дека се исполнети
условите за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се
изврши вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно
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одредбите од член 2, став 2 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/8 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски 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 Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да

се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Општ Акт за с. Долно Дупени, на барање на Вангел Стевановски од

Скопје

Се прогласува Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да
се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Општ Акт за с. Долно Дупени, на барање на Вангел Стевановски од
Скопје, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
27.06.2016 година.

Бр.09-1512/6 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2, став 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Општ Акт за с. Долно Дупени, на барање Вангел

Стевановски од Скопје

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

бесправен објект  Уп-1-12-595-2011 од 12.08.2011 од страна на лицето Вангел
Стевановски од Скпје-Карпош, ул. „Мексичка“ бр.5, а кое се однесува  на објектот
кој лежи на КП бр.1645 во КО Долно Дупени, Советот на Општина Ресен
констатира дека се исполнети условите за донесување на урбанистичка планска
документација со која ќе се изврши вклопување на бесправно изградениот објект,
дефиниран со согласно одредбите од член 2, став 2 од Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен

Гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/9 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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7.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој може да

се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен-Ресен, на

барање Благоја Здравески од с. Јанковец, Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да
се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен-Ресен, на
барање Благоја Здравески од с. Јанковец, Ресен, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/7 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2, став 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен-

Ресен, на барање Благоја Здравески од с. Јанковец, Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-1931-2011 од 29.08.2011 од страна на лицето Благоја
Здравески од с. Јанковец-Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи на КП
бр.1492 во КО Јанковец, Советот на Општина Ресен констатира дека се исполнети
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условите за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се
изврши вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно
одредбите од член 2, став 2 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/10 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски 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 бесправен објект за кој може да

се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен, Ресен, на

барање на Лазор Здравески од с. Јанковец-Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да
се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен, Ресен, на
барање на Лазор Здравески од с. Јанковец-Ресен, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/8 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2, став 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен,

Ресен, на барање на Лазор Здравески од с. Јанковец-Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-660-2011 од 16.08.2011 од страна на лицето Лазор
Здравески од с. Јанковец-Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи на КП
бр.1492 во КО Јанковец, Советот на Општина Ресен констатира дека се исполнети
условите за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се
изврши вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно
одредбите од член 2, став 2 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/11 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски 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 бесправен објект за кој може да

се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен-Ресен, на

барање на Крсте Митревски од Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да
се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен-Ресен, на
барање на Крсте Митревски од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/9 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2, став 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен-

Ресен, на барање на Крсте Митревски од Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-2845-2011 од 01.09.2011 од страна на лицето Крсте
Митревски од Ресен, ул. „7-ма Македонска Бригада“ бр.13, а кое се однесува  на
објектот кој лежи на КП бр.3385 во КО Ресен-вон градежен реон, Советот на
Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за донесување на
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урбанистичка планска документација со која ќе се изврши вклопување на
бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно одредбите од член 2, став
2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/12 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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 бесправен објект за кој може да

се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен-Ресен, на

барање на Наумче Нечовски од Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да
се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен-Ресен, на
барање на Наумче Нечовски од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/10 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2, став 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен-

Ресен, на барање на Наумче Нечовски од Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-338-2011 од 22.06.2011 од страна на лицето Наумче
Нечовски од с. Јанковец-Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи на КП
бр.1495 во КО Јанковец, Советот на Општина Ресен констатира дека се исполнети
условите за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се
изврши вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно
одредбите од член 2, став 2 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/13 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски 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 бесправен објект за кој може да

се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен-Ресен, на

барање на Митре Мицкоски од с. Јанковец-Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да
се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен-Ресен, на
барање на Митре Мицкоски од с. Јанковец-Ресен, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/11 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2, став 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен-

Ресен, на барање на Митре Мицкоски од с. Јанковец-Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-1154-2011 од 23.08.2011 од страна на лицето Митре
Мицкоски од с. Јанковец-Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи на КП
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бр.1495 во КО Јанковец, Советот на Општина Ресен констатира дека се исполнети
условите за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се
изврши вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно
одредбите од член 2, став 2 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/14 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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 бесправен објект за кој може да

се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација во Општ акт за с. Крушје-Ресен, на барање на Христијан Трајчевски

од с. Крушје, Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување  на бесправен објект за кој може да
се изврши вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација во Општ акт за с. Крушје-Ресен, на барање на Христијан Трајчевски
од с. Крушје, Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/12 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2, став 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување  на бесправен објект за кој може да се изврши

вклопување на бесправниот објект  во  урбанистичко планската
документација во Општ акт за с. Крушје-Ресен, на барање на Христијан

Трајчевски од с. Крушје, Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-4307-2011 од 03.09.2011 од страна на лицето Спасе
Христијан Трајчевски од с. Крушје-Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи
на КП бр.240 во КО Крушје, Советот на Општина Ресен констатира дека се
исполнети условите за донесување на урбанистичка планска документација со
која ќе се изврши вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со
согласно одредбите од член 2, став 2 од Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно
изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/15 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен



30 Јуни 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 8

20

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 исполнети услови за донесување на

урбанистичко планска документација со која ке се изврши усогласување на
намените на земјиштето и бесправно изградениот објект предвидени согласно

Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен, на барање од Челик Комина
од Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ке се изврши усогласување на
намените на земјиштето и бесправно изградениот објект предвидени согласно
Генерален Урбанистички План – ГУП за град Ресен, на барање од Челик Комина
од Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
27.06.2016 година.

Бр.09-1512/13 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2, став 1 алинеја
5 од Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на ден 27.06.2016 година, донесе

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

документација со која ке се изврши усогласување на намените на земјиштето
и бесправно изградениот објект предвидени согласно Генерален

Урбанистички План – ГУП за град Ресен, на барање од Челик Комина од
Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-1874-2011 од 29.08.2011 од страна на лицето Челик
Комина од Ресен, ул. „Ленинова“ бр.4, а кое се однесува  на објектот кој лежи на
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КП бр.4575/1 во КО Ресен, Советот на Општина Ресен констатира дека се
исполнети условите за донесување на урбанистичка планска документација со
која ќе се изврши вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со
согласно одредбите од член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно
изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/16 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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 исполнети услови за донесување на

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на зелениот
појас предвиден согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен, на барање од Ристе

Аврамовски од с. Јанковец, Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на зелениот
појас предвиден согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен, на барање од Ристе
Аврамовски од с. Јанковец, Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/14 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 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 зелениот појас
предвиден согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен, на барање од Ристе

Аврамовски од с. Јанковец, Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-1162-2011 од 23.08.2011 гоина од страна на лицето
Ристе Аврамовски од с. Јанковец-Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи на
КП бр.1558 во КО Јанковец, Советот на Општина Ресен констатира дека се
исполнети условите за донесување на урбанистичка планска документација со
која ќе се изврши вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со
согласно одредбите од член 2 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/17 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски 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 исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на зелен појас
предвиден согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен, на барање од Владе Старковски

од с. Јанковец, Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на зелен појас
предвиден согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен, на барање од Владе Старковски
од с. Јанковец, Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/15 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 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 зелен појас
предвиден согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен, на барање од Владе

Старковски од с. Јанковец, Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-383-2011 од 07.07.2011 година од страна на лицето
Владе Старковски од с. Јанковец-Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи на
КП бр.1522 во КО Јанковец, Советот на Општина Ресен констатира дека се
исполнети условите за донесување на урбанистичка планска документација со
која ќе се изврши вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со
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согласно одредбите од член 2 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/18 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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 исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на зелен појас

предвиден согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен, на барање од Климе
Кузмановски од с. Јанковец, Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на зелен појас
предвиден согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен, на барање од Климе
Кузмановски од с. Јанковец, Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/16 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н



30 Јуни 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 8

25

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 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 зелен појас
предвиден согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен, на барање од Климе

Кузмановски од с. Јанковец, Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-941-2011 од .2011 година од страна на лицето Климе
Кузмановски од с. Јанковец-Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи на КП
бр.1728 и КП бр.1504 во КО Јанковец, Советот на Општина Ресен констатира дека
се исполнети условите за донесување на урбанистичка планска документација со
која ќе се изврши вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со
согласно одредбите од член 2 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/19 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски 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 исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на зелен појас
предвиден согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен, на барање од Илче Котевски од

с. Јанковец, Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на зелен појас
предвиден согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен, на барање од Илче Котевски од
с. Јанковец, Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/17 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2 од
Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
27.06.2016 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 зелен појас
предвиден согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен, на барање од Илче

Котевски од с. Јанковец, Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-2200-2011 од 29.08.2011 година од страна на лицето
Илче Котевски од с. Јанковец-Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи на КП
бр.1589 во КО Јанковец, Советот на Општина Ресен констатира дека се исполнети
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условите за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се
изврши вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно
одредбите од член 2 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/20 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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 исполнети услови за донесување на

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура предвидена согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен,

на барање од Митко Картаџиев од с. Јанковец, Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура предвидена согласно УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен,
на барање од Митко Картаџиев од с. Јанковец, Ресен, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/18 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2, став 1 алинеја
6 од Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на ден 27.06.2016 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 УЕ-4 ДУП ,,Јанковец“, Ресен, на

барање од Митко Картаџиев од с. Јанковец, Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-4259-2011 од  од страна на лицето Митко Картаџиев од
с. Јанковец-Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи на КП бр.1736 во КО
Јанковец, Советот на Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за
донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши
вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно одредбите
од член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/22 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски 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 исполнети услови за донесување на

урбанистичко планска документација со која ке се изврши усогласување на
намените на земјиштето и бесправно изградениот објект предвидени согласно

Општ Акт за с. Крушје-Ресен, на барање од Љубин Еленчевски од с. Крушје-Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која ке се изврши усогласување на
намените на земјиштето и бесправно изградениот објект предвидени согласно
Општ Акт за с. Крушје-Ресен, на барање од Љубин Еленчевски од с. Крушје-
Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
27.06.2016 година.

Бр.09-1512/19 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.
Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и член 2, став 1 алинеја
5 од Правилникот за стандарди 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на ден 27.06.2016 година, донесе

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

документација со која ке се изврши усогласување на намените на земјиштето
и бесправно изградениот објект предвидени согласно Општ Акт за с. Крушје-

Ресен, на барање од Љубин Еленчевски од с. Крушје-Ресен

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

бесправен објект  Уп-1-12-4148-2011 од 03.09.2011 од страна на лицето Љубин
Еленчевски од с. Крушје-Ресен, а кое се однесува  на објектот кој лежи на КП
бр.532 во КО Крушје, Советот на Општина Ресен констатира дека се исполнети
условите за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се
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изврши вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно
одредбите од член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно
изградени 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 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен

Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/21 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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 Заклучокот за усвојување Извештајот за спроведување на

програмата за јавно осветлување за 2014-2015 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување Извештајот за спроведување на
програмата за јавно осветлување за 2014-2015 година, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/20 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски 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 27.06.2016 година, откако го разгледа Извештајот
за спроведување на програмата за јавно осветлување за 2014-2015 година, го
донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за спроведување на програмата за јавно
осветлување за 2014-2015 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/23 Претседател
27.06.2016 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, 8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на ЈГ –

Програмата ЈГО – Водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не
се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2014-2015 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на ЈГ –
Програмата ЈГО – Водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не
се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2014-2015 година,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 27.06.2016
година.

Бр.09-1512/21 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски 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 27.06.2016 година, откако го разгледа Извештајот
за реализација на ЈГ – Програмата ЈГО – Водоснабдување со вода за пиење во
населените места кои не се приклучени на регионалниот водовод во Општина
Ресен за 2014-2015 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за реализација на ЈГ – Програмата ЈГО –
Водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се
приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2014-2015
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/24 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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 Заклучокот за усвојување Информацијата за почеток на

туристичка сезона 2016 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување Информацијата за почеток на
туристичка сезона 2016 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/22 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н



30 Јуни 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 8

33

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 27.06.2016 година, откако ја разгледа
Информацијата за почеток на туристичка сезона 2016 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Информацијата за почеток на туристичка сезона 2016 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/25 Претседател
27.06.2016 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, 8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за отпис на  средства- компјутери и компјутерска

опрема

Се прогласува Одлуката за отпис на  средства- компјутери и компјутерска
опрема, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
27.06.2016 година.

Бр.09-1512/23 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа член 34 и 35  од Правилникот за сметководство за буџетите и
буџетските  корисници ( ,,Службен весник на Рм’’ бр. 28/03, 62/06, 08/09, 175/2011
и 101/2013 ), член 23 ст. 1 т.36  од Статутот на Општина Ресен ( ,,Службен
Гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010,13/2013, 8/2015 и 11/2015 год), во
согласност со предлозите за отпис на основни средства на  Комисијата за попис
на постојни средства, Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на ден
27.06.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За отпис на  средства- компјутери и компјутерска опрема

Член 1
Со оваа одлука се врши отпис на следните   основни средства- комјутери и

комјутерска опрема  на Општина Ресен,  ставени надвор од употреба заради
физичка дотраеност или техничка застареност     и тоа:
Компјутери - вкупно 28 и тоа:
- HP – Compaq dc7600 x6 = 6
- Asus x5 = 5
- Dell – повеќе модели x6 = 6
- IBM x1 = 1
- Компјутери без бренд x10 = 10
-

Монитори – вкупно 26 и тоа:
- Sempron x4  = 4
- Compaq – повеќе модели x4 = 4
- HP – повеќе модели x4 = 4
- Samsung x2 = 2
- Philips x1 = 1
- LG x1 = 1
- DELL x1 = 1
- IBM x1 = 1
- Монитори со непознат бренд x8 = 8
-

Принтери/Копири/Факсови – вкупно 19 и тоа:
- Samsung (scx5530fn) x2 = 2
- HP – повеќе модели (laserjet / deskjet) x5 = 5
- Epson x4 = 4
- Xerox (phaser 3150) x1 = 1
- NASHUATEC (1315) x1 = 1
- CANON (faxphone L75) x1 = 1
- Okioffice x1 = 1
- Принтери со непознат бренд х2 = 2
- Копири со непознат бренд х1 = 1

Модеми/Рутери/Свичови – вкупно 4 и тоа:
- Datalink adsl modem x1 = 1
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- LevelOne x2 = 2
- ALIED SWITCH x1 = 1

Упс уреди (уреди за стабилизација и исправување на струја)– вкупно 2 и тоа:
- HP T1000XR x1 = 1
- DCM Powercone x1 = 1

Тастатури – вкупно 8.
Глувчиња – вкупно 7
Телефони – вкупно 4
Epson LCD projector – вкупно 1

Член 2
Се  задолжува  Одделението за сметководство и плаќање при Секторот за

финансиски прашања да спроведе соодветно книжење за отпис на наведените
средства согласно сметководствените вредности на средствата.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен Гласник

на Општина Ресен’’
Член 4

Одлуката да се достави до Градоначалникот на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1444/26 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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 отпис на средства во ТППЕ Ресен

Се прогласува Одлуката за отпис на средства во ТППЕ Ресен, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/24 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа член, 25 , 34 и 35  од Правилникот за сметководство за
буџетите и буџетските корисници (,,Службен весник на РМ’’ бр. 28/03, 62/06,
08/09, 175/2011 и 101/2013 ) член 23 ст. 1 т.36 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен Гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010,13/2013, 8/2015 и 11/2015
год), во  согласност со предлозите за отпис на  средства на  Комисијата за
попис на постојани средства, Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 27.06.2016 година, донесе

О Д Л У К А
За отпис на средства во ТППЕ Ресен

Член 1

Со оваа одлука се врши отпис на следните   средства во ТППЕ Ресен ,
ставени надвор од употреба заради физичка  дотраеност или техничка
застареност  и тоа:

Ситен инвентар во Стара зградаТППЕ  пожарна:

Р.број Назив Количина Забелешка

1 Машина за пишување 1

2 Правосмукалка 1

3 Шифoњер дрвен 3

4 Моторна пумпа Сара 1

5 Ормар двокрилен 1

6 Радио апарат 1

7 Печка трајножареча 1

8 Кауч 3

9 Полнач за акумулатор 1

10 ПП црева ф 52 21

11 ПП црева ф 25 2

12 ПП апарат за сув прав С9 12

13 ПП апарат со СО2 2

14 Брентачи 15

15 Сито за шмукање вода ф 110 2
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16 ПП метли 21

17 Вила 1

18 Лопата 2

19 Чатли 2

20 Гребло 1

21 ПП гребло 4

22 Секира обична 4

23 Спојки редуцир ф 75 на ф 52 4

24 Спојки обични ф 52 7

25 ПП апарат за сув прав С1 1

26 Млазница обична, турбо, комбинир 12

27 ПП црева ф 52 гумени 6

28 Долги усисни црева 4

29 Телефон 1

30 Напартњачи 19

31 Носила 5

32 Акумулатори стари 2

33 ПП апарати С2 1

34 Разделници 2

35 Стабилизатор за телевизор 1

36 Греалка 2

37 Ресивер за телевизор 2

38 Полнач за радиостаница 1

39 ПП опасачи 26

40 Краткоребресто црево ф 75 1

41 Рачна сирена 1
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42 Стол тапациран 2

43 Стари гуми од ФАП 2

44 ПП секири 3

45 Дизалица за камион 1

46 Казанче од WC 1

47 Чизми стари

48 Униформи стари бристолки

49 Монитор 1

50 Глувче 1

51 Телефон 1

52 ПП црева усисни ф 110 8

53 Телевизор 1

54 Хидрански наставак 2

55 Стари шлемови

56 Пумпа за влечење вода Албин 1

57 Усисна корпа 1

58 Хидрански клуч 1

59 Буре 200 l со стара пена 1

60 Буре 50 l со стара пена 1

61 Биро 1

62 Каса железна 1

Средства од стара зграда на противпожарниот дом

Ред
бр. Назив Количина

1. Камин 1
2. Трајножаречка печка 1
3. Машина за пишување 1
4. Правосмукалка 1
5. Шифоњер дрвен 3
6. Ормар двокрилен 2
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46. Фикесен телефон 1
47. Усисни ПП црева ф110 8
48. Телевизор 2
49. Буре 200 Л (стара пена) 2
50. Буре 50 (стара пена) 1
51. Биро 1
52. Хидрантски клуч 1
53. Усисна Корпа 1
54. Стари шлемови 20
55. Хидрантски настaвак 2

7. Радио апарат 1
8. Каучи 3
9. Полнач за акумулатори 1
10. ПП црева ф 52 21
11. ПП црева ф 25 2
12. ПП апарати со сув прав (C9) 12
13. ПП апарат со сув прав (С2) 1
14. ПП апарат со CO2 2
15. Брентачи 15
16. Сито за шмукање вода ф 110 2
17. ПП метли 21
18. Вила 1
19. Лопата 2
20. Чатли 2
21. Гребло 1
22. ПП гребла 4
23. Секира обична 4
24. Спојки ф 75 на ф 52 4
25. Спојки ф 52 7
26. ПП апарат со сув прав (С1) 1
27. Млазници (комбинирани) 12
28. ПП црева ф52 (гумени) 6
29. Телефон 1
30. Напартњачи 19
31. Носила 5
32. Акумолатори 135 А 2
33. Греалки 2
34. Стабилизатор за ТВ 1
35. Ресивер за ТВ 2
36. Полнач за радиостаница 1
37. ПП ремени 26
38. Кратко ребрасто црево ф 75 1
39. Рачна сирена 1
40. Стол Тапациран 2
41. Стари гуми (камионски) 2
42. ПП секири 3
43. Дигалка за камион 1
44. Казанче од ВЦ 1
45. Монитор и глувче 1
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Средства од новата зграда на противпожарниот дом

Р.број Назив Количина Забелешка
1 Столица тапацирана 1
2 Телевизор 1
3 Столици тапацирани 4
4 Радиостаница ГП 300 бр.2925 1
5 Полнач за радиостаница 1
6 Радиостаница ГП 300 бр.2926 1
7 Радиостаница мобилна ГМ-900-3947 1
8 Радиостаница мобилна ГМ-950Бр.871 1
9 Радиостаница ГП-340 1
10 Полнач единечен ГП-340 1
11 Столица 1
12 Столица 1
13 Електричен шпорет мини 1
14 Рдиокасетофон Фирст 1
15 Радиостаница рачна ГП-300 Бр.518 1
16 Кварцна печка 2

Ред бр. Назив Количина

1. Акумулатор 135 А 8

2. Акумулатор 55 А 1

3. Јажиња за влечење (2 тона) 2

4. ПП Црева ф 52 16

5. Млазници 13

6. Хидрантски наставак 2

7. Меѓумешалица 1

8. Разделница (дводелна) 2

9. Синџири за снег 2

10. Ретвовизори (камионски) 2

11. Воздушни тапани 2
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12. Гребла 3

13. Лопати 2

14. Ламела и потисна (од лада нива) 1

15. Мешина 2

16. Дрегер (филтри за гас маска) 20

17. Спојки за црева ф 25 4

18. Бежични телефони 2

19. Монитор за компјутер 1

20. Динамо од ФАП 1

21. Греач за термо печка 3

22. Радиостаници 6

23. Фиксни телефони 2

24. Батерии за радиостаници 9

25. Полначи за радиостаници 3

26. Ротациони светла 2

27. Електрични ламби 3

28. Синџир за моторна пила 1

29. Воздушен филтер (ДОЏ) 1

30. ПП Спојки ф 52 2

31. Чешма за вода (кујнска славина) 1

32. Секричиња 2

33. Сирена за ФАП 1

34. Телевизор (НЕО) 1

35. Ламела и потисна (од ФАП) 1

36. Пумпа за вода (САРА) 1

37. Приколка со сув прав ( С 250) 1
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Член 2

Се  задолжува  Одделението за сметководство и плаќање при Секторот
за финансиски прашања да спроведе соодветно книжење за отпис на
наведените средства согласно сметководствените вредности на средствата.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
Гласник на Општина

Член 4

Одлуката да се достави до Градоначалникот на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/27 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

38. Гуми од камион 8

39. Радиостаница од лада 1

40. Фиксна радиостаница 1

41. Кади од купатило 3

42. Вентилатор од термо печка 2
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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 вклучување на село Коњско во системот за

управување со  отпад

Се прогласува Одлуката за вклучување на село Коњско во системот за
управување со  отпад, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 27.06.2016 година.

Бр.09-1512/25 Градоначалник
30.06.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 23 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен“бр.07/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) а во
врска со член 47 од Законот за управување со отпадот („Службен весник на
Република Македонија” број 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 9/11 и
51/11, 123/2012, 147/2013, 163/2013, 51/2015, 146/2015, 156/2015, 192/2015,
39/2016, 63/2016), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
27.06.2016 година, донесе

ОДЛУКА
за вклучување на село Коњско во системот за управување со отпад

Член 1
Со оваа одлука во системот за управување на неопасен отпад (собирање,

транспортирање и депонирање) се вклучува селото Коњско.

Член 2
За давател на услугите од член 1 на оваа одлука се определува Јавното

комунално претпријатие “Пролетер“ Ресен.



30 Јуни 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 8

44

Член 3
За извршената услуга ќе се наплаќа надоместок од секој сопственик на

стамбениот објект во с.Коњско  за пет  месеци во годината и тоа : мај, јуни, јули,
август и септември, во вкупен  износ од 1600,00 денари.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен

гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1444/28 Претседател
27.06.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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