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1.
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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

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

извршување на Буџетот на Општина Ресен за III квартал.

Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Ресен за III квартал, што Советот на
Општината Ресен го донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/1 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за
III квартал, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Ресен за III квартал

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/3                                        Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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2.
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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за распределба на екстра лесно масло

за домаќинства ЕЛ-1 за греење во дел од училиштата во Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за распределба на екстра лесно масло
за домаќинства ЕЛ-1 за греење во дел од училиштата во Општина
Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/2 Градоначалник
14.12.2012 год.  на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Согласно Одлуката на Владата на Р. Македонија за отстапување
на нафтени деривати од задилжителните резерви на нафта и нафтени
деривати на Општината Ресен, бр. 41-8056/56 од 16.10.2012 год.( Сл.
весник на РМ бр. 133 од 26.10 2012 год.) , Советот на Општината Ресен
на седницата одржана на 10.12.2012 год. ја донесе следнава :

О Д Л У К  А
За распределба на екстра лесно масло за домаѓинства ЕЛ -1 за греење

во дел од  училиштата во општина Ресен

Член 1

Со оваа одлука се распределуаат 20 000 литри екстра лесно
масло за греење за домаќинства ЕЛ -1 одстапени од задолжителните
резерви на нафта и нафтени деривати , на дел од училиштата во кои
што користат нафта за греење за грејната сезона 2012-2013 год.

Член 2
Одстапените 20 000 литри екстра лесно масло за домаќинства ЕЛ-

1 , зависно од потрошените количини на нафта за греење во изминатиот
период , се распределуваат на следниве училишта :

- ОУ      ” Мите Богоевски” -7000 литри
- ОУ “Гоце Делчев “ -5000 литри
- ОУ      “Димитер Влахов” -3000 литри
- СОУ   “Цар Самоил” -5000 литри
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Член 3

Корисниците на распределените количини на нафта за греење
сразмерно на добиените количини на нафта , на трезорската сметка на
Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати бр.
090076144178718, и приходна шифра 718143, Програма 20, потребно е
да уплатат за 20 000 литри екстра лесно масло ЕЛ – 1 на име на акциза
64.600.00 денари и 171.256.00 денари на име ДДВ.

         Корисник                                                Акциза
ДДВ

- ОУ    “ Мите Богоевски” 22.610.00                          59.940.00
- ОУ “Гоце Делчев” 16.150.00                          42.814.00
- ОУ    “Димитер Влахов”   9.690.00       25.688.00
- СОУ “ Цар Самоил” 16.150.00       42.814.00

Член 4

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни
трошоци за превземање на одстапените нафтени деривати паѓаат на
товар на општината Ресен.

Член 5

Се задолжуваат корисниците на одстапените количини на нафта
за греење да ја спроведат оваа одлука

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/4                                                                      Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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3.
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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година на

ЈОУДГ „11 ти Септември“ Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година
на ЈОУДГ „11 ти Септември“ Ресен, што Советот на Општината Ресен го
донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/3 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2013 година на ЈОУДГ „11 ти Септември“ Ресен, го
донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2013 година на ЈОУДГ „11 ти
Септември“ Ресен

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/5                                 Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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4.
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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година на

ОУ  Дом на култура “Драги Тозија“  Ресен

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година
на ОУ  Дом на култура “Драги Тозија“, што Советот на Општината Ресен
го донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/4 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2013 година на ОУ Дом на култура “Драги Тозија“
Ресен, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2013 година на ОУ Дом на
култура “Драги Тозија“ Ресен.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/6                                                                      Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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5.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година на

О.У “ Гоце Делчев“ Ресен

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година
на О.У “ Гоце Делчев “ Ресен , што Советот на Општината Ресен го
донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/5 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако го разгледа Финансиски
план за 2013 година на  О.У “ Гоце Делчев“ Ресен, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансиски план за 2013 година на  О.У “ Гоце
Делчев“ Ресен.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/7                                                                      Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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6.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година на

О.У “ Мите Богоевски“ Ресен
.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година
на О.У “ Мите Богоевски“ Ресен , што Советот на Општината Ресен го
донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/6 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2013 година на  О.У “ Мите Богоевски“ Ресен, го
донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2013 година на  О.У “ Мите
Богоевски“Ресен.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/8                                                                   Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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7.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година на

О.У “Славејко Арсов “ с. Подмочани

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година
на О.У “Славејко Арсов “ с. Подмочани, што Советот на Општината
Ресен го донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/7 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако го разгледа Финансиски
план за 2013 година на  О.У “Славејко Арсов “ с. Подмочани, го донесе
следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансиски план за 2013 година на  О.У “Славејко
Арсов “ с. Подмочани

.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/9                                                                      Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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8.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година на

О.У “Димитар Влахов “ с. Љубојно
.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година
на О.У “Димитар Влахов “ с. Љубојно, што Советот на Општината Ресен
го  донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/8 Градоначалник
14.12.2012 год.  на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако го разгледа Финансиски
план за 2013 година на  О.У “Димитар Влахов “ с. Љубојно, го донесе
следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансиски план за 2013 година на  О.У “Димитар
Влахов “ с. Љубојно

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/10          Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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9.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година на

О.У “Браќа Миладиновци “ с. Царев Двор

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година
на О.У “Браќа Миладиновци “ с. Царев Двор, што Советот на Општината
Ресен го  донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/9 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако го разгледа Финансиски
план за 2013 година на  О.У “Браќа Миладиновци “ с. Царев Двор, го
донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансиски план за 2013 година на  О.У “Браќа
Миладиновци “ с. Царев Двор.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/11                                                                      Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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10.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година на

СОУ “ Цар Самоил “ Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2013 година
на СОУ “ Цар Самоил “ Ресен, што Советот на Општината Ресен го
донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/10 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако го разгледа Финансиски
план за 2013 година на  СОУ “ Цар Самоил “ Ресен го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансиски план за 2013 година на  СОУ “ Цар
Самоил “ Ресен.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/12                                                                      Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

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

што се финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за културни активности
што се финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2013 година, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
10.12.2012 година.

Бр.08-3374/11 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако ja разгледа Програмата
за културни активности што се финансираат од Буџетот на Општина
Ресен за 2013 година,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Програмата за културни активности што се
финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2013 година.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/13 Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

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

значајни настани  и личности од општината Ресен за 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за одбележување на
значајни настани  и личности од Општината Ресен за 2013 година, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
10.12.2012 година.

Бр.08-3374/12 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако ја Програмата за
одбележување на значајни настани  и личности од Општината Ресен за
2013 година го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Програмата  за одбележување на значајни настани
и личности од општината Ресен за 2013 година

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/14                                                                      Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Програмата за спортски активности
што ќе се финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2013 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за спортски активности
што ќе се финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2013 година,
што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
10.12.2012 година.

Бр.08-3374/13 Градоначалник
14.12.2012 год.  на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако ја разгледа Програмата
за спортски активности што ќе се финансираат од Буџетот на Општина
Ресен за 2013 година го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Програмата за спортски активности што ќе се
финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2013 година.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/15                                           Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

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

здравствената и социјалната заштита во Општина Ресен за 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за унапредување на
здравствената и социјалната заштита во Општина Ресен за 2013 година,
што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
10.12.2012 година.

Бр.08-3374/14 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако ја разгледа Програмата
за унапредување на здравствената и социјалната заштита во Општина
Ресен за 2013 година го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Програмата за унапредување на здравствената и
социјалната заштита во Општина Ресен за 2013 година.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/16      Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Оперативаната програма за

организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на
Општина Ресен за сезона 2012/2013

Се прогласува Заклучокот по Оперативана програма за
организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на
Општина Ресен за сезона 2012/2013, што Советот на Општината Ресен
ја донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/15 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако ја разгледа
Оперативана програма за организирање и функционирање на зимската
служба на подрачјето на Општина Ресен за сезона 2012/2013,  го донесе
следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Оперативана програма за организирање и
функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен за
сезона 2012/2013.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/17                                                                     Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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16.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Годишната Програма за обука на

државните службеници за 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Годишната Програма за обука на
државните службеници за 2013 година, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/16 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако ја разгледа Програмата
за обука на државните службеници за 2013 година го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Програмата за обука на државните службеници за
2013 година.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/18                                                                     Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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17.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

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

општинската организација на Црвен крст на Ресен за 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за работа на
општинската организација на Црвен крст на Ресен за 2013 година, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
10.12.2012 година.

Бр.08-3374/17 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако ја разгледа Програмата
за работа на општинската организација на Црвен крст на Ресен за 2013
година го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Програмата за работа на општинската организација
на Црвен крст на Ресен за 2013 година.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/19                                                          Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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18.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Програмата за работа на ТППЕ Ресен

за 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за работа на ТППЕ
Ресен за 2013 година, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/18 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако ја разгледа Програма за
работа на ТППЕ Ресен за 2013 година го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Програмата за работа на ТППЕ Ресен за 2013
година.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/20                                                                    Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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19.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Програмата за проекти од областа на

културата за 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за проекти од областа на
културата за 2013 година, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/19 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако ја разгледа Програмата
за проекти од областа на културата за 2013 година го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Програма за проекти од областа на културата за
2013 година.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/21                                                                     Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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20.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Програмата за дополнување и изменување на
Програмата за донесување на урбанистички планови за 2012 година.

Се прогласува Програма за дополнување и изменување на
Програмата за донесување на урбанистички планови за 2012 година, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
10.12.2012 година.

Бр.08-3374/20 Градоначалник
14.12.2012 год.  на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 17 став 1 и 2 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање( " Службен весник на РМ " Бр. 60/11, 144/12 ) и
член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен ( " Службен
гласник на Општина Ресен " бр. 07/10 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 10.12.2012 година, донесе

П Р О Г Р А М А
За дополнување и изменување на Програмата

за донесување на урбанистички планови за 2012година

1. Во Програмата за донесување на урбанистички планови за
2012 година под бр.07-2900/28 од 16.12.2011 година во
Глава I – Планови кои ќе ги финансира Општина Ресен во
точка 1 ДУП за УЕ 3 се врши измена која гласи:

Границите на планскиот опфат на Деталниот урбанистички план се
:
-  Граница на ГУП на град Ресен, осовина на ул." Наум

Веслиевски", осовина на ул." 11-ти Октомври ", осовина на ул."
Јосиф Јосифовски", осовина на ул. "Мите Трајчевски", граница
на К.П. бр.2784, 2790, 2889, 2812, 2815, 2817, 2818, 2889, 2847,
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2846, осовина на пристапна улица, осовина на ул."Јосиф
Јосифовски".

Планскиот опфат ќе изнесува 25,90ха.

1. Во Програмата за дополнување на Програмата за
донесување на Урбанистички планови за 2012 година бр.07-
2310/10 од 24.08.2012 година точка 2 се менува и гласи :

Во Глава II Планови кои се финансираат од физички и
правни лица и други донации точка 5 се менува и гласи :
-  изменување и дополнување на Деталниот урбанистички

план за Т.Н. Сирхан блок 1 Општина Ресен.
Границите на планскиот опфат се
-  Осовина на планирана улица согласно планот за населба

Сирхан, осовина на регионалниот пат Р-1307 – делница Царев
Двор – Отешево.

-  Граница на К.П. бр.197/3 и К.П. бр.194/1 КО Шурленци,
Општина Ресен. Север – спојот помеѓу пат Отешево –Ресен.

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 0,6ха.

3.  Во Глава II Планови кои ќе се финансираат од
физички, правни лица и други донатори се додава точка 6
која гласи :
 Донесување на Урбанистички план вон населено место

Стење- за изградба на стопански комплекс Г2- лесна и
незагадувачка индустрија на м.в. Чукалица, КО Стење, Општина
Ресен.

 Границите на планскиот опфат се :
 Од Север :

 К.П. бр.9/30, К.П. бр.9/37, К.П. бр.9/38 и дел од патниот
правец Р-503 Макази – Царина – Граница со Република Албанија,

 Од Исток :
 Дел од патниот правец Р-503 ( Макази – Царина – граница со

Р. Албанија ),
 Од јужната страна :
 К.П. бр.308/1 и К.П. бр.9/1
Од Запад :

 К. П. Бр.9/1
 Површината на планскиот опфат изнесува 1,07 ха.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/22          Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен
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21.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за отпочнување постапка за пристапување

кон изработка и донесување на Детален урбанистички план за дел од
УЕ – 3, Блок 1, Ресен

Се прогласува Одлуката за отпочнување постапка за
пристапување кон изработка и донесување на Детален урбанистички
план за дел од УЕ – 3, Блок 1, Ресен, што Советот на Општината Ресен
ја донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/21 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 11, 17 и член 26 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( “Службен весник на РМ” бр. 24/08, 91/09 и
18/2011 ) и член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот
на Општина Ресен ( “Службен гласник на Општина Ресен” бр. 07/2010 ),
Советот на општина Ресен, на седницата одржана на ден 10.12.2012
година, донесе

О Д Л У К А
За отпочнување постапка за пристапување кон изработка и

донесување на Детален урбанистички план
за дел од УЕ – 3, Блок 1, Ресен

Член 1
 Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и донесување

на Детален урбанистички план за дел од УЕ-3, Блок 1, Ресен
 Границите на опфатот на Деталниот урбанистички план, се:

-Граница на ГУП на град Ресен, осовина на ул.„Наум Веслиевски“,
осовина на ул.„11-ти Октомври“, осовина на ул.„Јосиф Јосифовски“,
осовина на ул.„Мите Трајчевски“, граница на к.п.бр.2784, 2790, 2889,
2809, 2812, 2815, 2817, 2818, 2889, 2847, 2846, осовина на пристапна
улица, осовина на ул.„Јосиф Јосифовски“

 Планаскиот опфат ќе изнесува 25,90 ха.
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Член 2
 Финансирањето на изработката и донесувањето на планот ќе биде од

средства на Буџет на Општина Ресен.

Член 3
 Со стапување на оваа Одлука , претстанува да важи Одлуката бр. 07-

390/17 од 17.02.2012 година.

Член 4
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен

гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-3263/23 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен

22.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за

пристапување кон измена и дополнување на Деталниот урбанистички
план за ТН Сирхан, Блок 1,Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за
пристапување кон измена и дополнување на Деталниот урбанистички
план за ТН Сирхан, Блок 1,Општина Ресен, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/22 Градоначалник
14.12.2012 год.  на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р



14 Декември  2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9

25

Врз основа на член 11, 17 и член 26 став 5 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање( „ Слузбен весник на РМ “ бр.
60/11 - пречистен текст) и член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1 точка 7
од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен “
бр. 07/2010), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
10.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за пристапување кон измена и

дополнување на Деталниот урбанистички план за ТН Сирхан,
Блок 1,Општина Ресен

Член 1

 Се отпочнува постапка за пристапување кон измена и дополнување на
Деталниот урбанистички план за ТН Сирхан , Блок 1 ,Општина Ресен.

 Границите на опфатот на измените и дополнувањето се:

-Осовина на планирана улица согласно планот за населба Сирхан,
осовина на регионалниот пат Р- 1307- делница Царев Двор-
Отешево

-Граница на к.п.бр.197/3 и к.п.бр.194/1 КО Шурленци, Општна
Ресен. Север – спојот помеѓу пат Отешево – Ресен

 Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 0,6 ха.

Член 2
 Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на

приватни лица ,а  донесувач на планот е Општина Ресен.

Член 3
Со стапување во сила на оваа Одлука, претставува да важи Одлуката

бр.07-2310/12 од 24.08.2012 год.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен

гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-3263/24 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен
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23.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за

пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон
населено место Стење, за изградба на стопански комплекс Г2-лесна и
незагадувачка индустрија, м.в. Чукалица, КО  Стење, Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за
пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон
населено место Стење, за изградба на стопански комплекс Г2-лесна и
незагадувачка индустрија, м.в. Чукалица, КО  Стење, Општина Ресен,
што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
10.12.2012 година.

Бр.08-3374/23 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 12, 17 и 26 став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање( „ Службен весник на РМ “ бр. 60/11- пречистен
текст) член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен “ бр. 07/10 ),

Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 10.12.2012 година,
донесе

О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и

донесување на Урбанистички план вон населено место Стење, за
изградба на стопански комплекс Г2-лесна и незагадувачка индустрија,

м.в. Чукалица, КО  Стење, Општина Ресен

Член 1
 Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и донесување

на Урбанистички план вон населено место Стење,  за изградба на
стопански комплекс Г2-лесна и незагадувачка индустрија, м.в. Чукалица,
КО Стење, Општина Ресен.

 Границите на планскиот опфат се:
 Од Север:

к.п.бр. 9/30, к.п.бр.9/37, к.п.бр.9/38 и дел од патниот правец Р-
503  Макази Царина - Граница со Република Албанија,
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 Од исток:
 дел од патниот правец Р-503 ( Макази - Царина-граница со

Р.Албанија )
 Од јужната страна:
 к.п.бр. 308/1 и к.п.бр. 9/1
 Од запад:
 к.п. Бр. 9/1

 Површината на планскиот опфат изнесува 1,07 ха.

Член 2
 Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на

правно лице, а  донесувач на планот е Општина Ресен.

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

гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/25 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен

24.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) 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 објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план за УЕ-2, за Наум

Митановски
Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој

може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план за УЕ-2, за Наум
Митановски, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/24 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р. М ," бр.5/02, чл.2 ст.1 алинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр.56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен (" Сл.гласник на Општина Ресен" бр.07/2010)
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 10.12.2012 год.
донесе :

ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

План за УЕ- 2

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-1307 од 24.08.2011год. од страна на
Наум Митановски а кое се однесува на објект кој лежи на К.П. бр. 4583/2
КО Ресен на ул. " Корчуланска " бр.23 Советот на Општина Ресен
констатира дека може да се изврши поместување на улицата дадена во
важечката планска документација заради вклопување на бесправно
изградениот објект, согласно одредбите од чл.2 ст.1 алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (" Сл.весник на РМ." Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/26 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати  с.р
 Ресен
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25.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлука за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планска

документација за Деталниот урбанистички план за УЕ-2 град Ресен, за
Анастасије Пластиновски

Се прогласува Одлука за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план за УЕ-2 град Ресен, за
Анастасије Пластиновски, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/25  Градоначалник
14.12.2012 год.  на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р. М ," бр.5/02, чл.2 ст.1 алинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр,56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( " Сл.гласник на Општина Ресен "
бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 10.12
2012 год. донесе,

ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

план за УЕ- 2  град Ресен

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-968 од 22.08.2011год. од страна на
Анастасије Пластиновски а кое се однесува на објект кој лежи на К.П. бр.
5234 КО Ресен на ул. "Иво Лола Рибар" бр.8 Советот на Општина Ресен
констатира дека може да се изврши поместување на улицата дадена во
важечката планска документација заради вклопување на бесправно
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изградениот објект, согласно одредбите од чл.2 ст.1 алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (" Сл.весник на РМ." Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/27 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен

26.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) 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 објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план за УЕ-4 Јанковец, за

Марковски Спасе.

Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план за УЕ-4 Јанковец, за
Марковски Спасе, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/26 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р



14 Декември  2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9

31

Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р. М ," бр.5/02, чл.2 ст.1 алинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр.56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( " Сл.гласник на Општина Ресен "
бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на  10.12
2012  год. донесе :

ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

план за УЕ- 4 Јанковец

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-1052 од 22.08.2011год. од страна на
Марковски Спасе с.Јанковец а кое се однесува на објект кој лежи на К.П.
бр. 1515 КО Јанковец на ул. " /" бр./ Советот на Општина Ресен
констатира дека може да се изврши поместување на улицата дадена во
важечката планска документација заради вклопување на бесправно
изградениот објект, согласно одредбите од чл.2 ст.1 алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (" Сл.весник на РМ." Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/28 Претседател
10.12.2012 гододина Мемет Мурати с.р
 Ресен
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27.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) 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 објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план за УЕ-5 “Центар“ град

Ресен за Екурон Јусуфовски и Пемба Јусуфовска

Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план за УЕ-5 “Центар“ град
Ресен за Екурон Јусуфовски и Пемба Јусуфовска, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/27 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р. М ," бр.5/02, чл.2 ст.1 алинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр,56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( " Сл.гласник на Општина Ресен "
бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на  10.12.
2012 год. донесе :

ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

план за УЕ- 5  "Центар" град Ресен

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-814 од 19.08.2011год. од страна на
Екурон Јусуфовски и Пемба Јусуфовска а кое се однесува на објект кој
лежи на К.П. бр. 3441 КО Ресен на ул. "Милан Думов" бр.13 Советот на
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Општина Ресен констатира дека може да се изврши поместување на
улицата дадена во важечката планска документација заради вклопување
на бесправно изградениот објект, согласно одредбите од чл.2 ст.1
алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (" Сл.весник на РМ."
Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/29 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
Ресен

28.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) 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 објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план за УЕ-5 “Центар“ град

Ресен за Доновски Маре и Наде.

Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план за УЕ-5 “Центар“ град
Ресен за Доновски Маре и Наде, што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/28 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р



14 Декември  2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9

34

Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р. М ," бр.5/02, чл.2 ст.1 алинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр,56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( " Сл.гласник на Општина Ресен "
бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на  10.12
2012 година донесе :

ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

План за УЕ- 5 "Центар"  град Ресен

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-2589 од 31.08.2011год. од страна на
Доновски Маре и Наде а кое се однесува на објект кој лежи на К.П. бр.
3448 КО Ресен на ул. " Милан Думов" бр./ Советот на Општина Ресен
констатира дека може да се изврши поместување на улицата дадена во
важечката планска документација заради вклопување на бесправно
изградениот објект, согласно одредбите од чл.2 ст.1 алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (" Сл.весник на РМ." Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/ 30 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен
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29.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесува

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 објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за

Исмаиловски Зекерија

Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за
Исмаиловски Зекерија, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/29 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р. М ," бр.5/02, чл.2 ст.1 алинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр,56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( " Сл.гласник на Општина Ресен "
бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 10.12.
2012 год. донесе :

ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

план   нас. "Починалиште"

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-464 од 28.07.2011год. од страна на
Исмаиловски Зекерија а кое се однесува на објект кој лежи на К.П. бр.
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2910 КО Ресен на ул. " Јосиф Јосифовски " бр.2 Советот на Општина
Ресен констатира дека може да се изврши поместување на улицата
дадена во важечката планска документација заради вклопување на
бесправно изградениот објект, согласно одредбите од чл.2 ст.1 алинеја 6
од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (" Сл.весник на РМ." Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/31 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен

30.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) 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 објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Пролет“  за

Ибраимов Ајхан и Билсер.

Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Пролет“  за
Ибраимов Ајхан и Билсер, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/30 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р. М ," бр.5/02, чл.2 ст.1 алинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр,56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( "Сл.гласник на Општина Ресен "
бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на  10.12.
2012 год. донесе :

ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

план   нас. "Пролет"

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-157 од 05.05.2011год. од страна на
Ибраимов Ајхан и Биљсер а кое се однесува на објект кој лежи на К.П.
бр. 5818/1 КО Ресен на ул. "Ѓупски рид" бр./ Советот на Општина Ресен
констатира дека може да се изврши поместување на улицата дадена во
важечката планска документација заради вклопување на бесправно
изградениот објект, согласно одредбите од чл.2 ст.1 алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (" Сл.весник на РМ." Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/32 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен
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31.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) 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 објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за

Куртев Рамадан

Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за
Куртев Рамадан, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/31 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р.М," бр.5/02, чл.2 ст.1 алинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр,56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( "Сл.гласник на Општина Ресен "
бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 10.12
2012 год. донесе :

ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

план   нас. "Починалиште"

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-1319 од 25.08.2011год. од страна на
Куртев Рамадан а кое се однесува на објект кој лежи на К.П. бр.3258/1
КО Ресен на ул. " Преспанска  " бр.48 Советот на Општина Ресен
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констатира дека може да се изврши поместување на улицата дадена во
важечката планска документација заради вклопување на бесправно
изградениот објект, согласно одредбите од чл.2 ст.1 алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (" Сл.весник на РМ." Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/33 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен

32.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) 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 објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за

Торковски Крсте

Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за
Торковски Крсте, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/32 Градоначалник
14.12.2012 год.  на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р. М ," бр.5/02, чл.2 ст.1 алинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр,56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( " Сл.гласник на Општина Ресен "
бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
10.12.2012 година  донесе :

    ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

план   нас. "Починалиште"

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-351 од 24.06.2011год. од страна на
Торковски Крсте а кое се однесува на објект кој лежи на К.П. бр. 3317/1
КО Ресен на ул. " Преспанска  " бр.13 Советот на Општина Ресен
констатира дека може да се изврши поместување на улицата дадена во
важечката планска документација заради вклопување на бесправно
изградениот објект, согласно одредбите од чл.2 ст.1 алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (" Сл.весник на РМ." Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/34 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен
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33.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) 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 објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за

Џељаљ Нуредин

Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за
Џељаљ Нуредин, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/33 Градоначалник
14.12.2012 год.  на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р. М ," бр.5/02, чл.2 ст.1 алинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр,56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( " Сл.гласник на Општина Ресен "
бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на  10.12.
2012 год. донесе :

ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

план   нас. "Починалиште"

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-661 од 16.08.2011год. од страна на
Џељаљ Нуредин а кое се однесува на објект кој лежи на К.П. бр. 3216/1
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КО Ресен на ул. " Преспанска " бр.146 Советот на Општина Ресен
констатира дека може да се изврши поместување на улицата дадена во
важечката планска документација заради вклопување на бесправно
изградениот објект, согласно одредбите од чл.2 ст.1 алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (" Сл.весник на РМ." Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/35 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен

34.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) 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 објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за

Муневер Незировска
Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој

може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за
Муневер Незировска, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/34 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р. М ," бр.5/02, чл.2 ст.1 алинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр,56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( " Сл.гласник на Општина Ресен "
бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 10.12
2012 год.  донесе :

ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

план   нас. "Починалиште"

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-3555 од 02.09.2011год. од страна на
Муневер Незировска а кое се однесува на објект кој лежи на К.П. бр.
3220 КО Ресен на ул. "Нијази Бег " бр.25 Советот на Општина Ресен
констатира дека може да се изврши поместување на улицата дадена во
важечката планска документација заради вклопување на бесправно
изградениот објект, согласно одредбите од чл.2 ст.1 алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (" Сл.весник на РМ." Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/36 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен
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35.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) 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 објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за

Јашари Љатив и Јашари Мерзука.

Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за
Јашари Љатив и Јашари Мерзука., што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/35 Градоначалник
14.12.2012 год.  на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р. М ," бр.5/02, чл.2 ст.1 алинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр,56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( " Сл.гласник на Општина Ресен "
бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
10.12.2012 год. донесе :

ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

план   нас. "Починалиште"

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-597 од 12.08.2011год. од страна на
Јашари Љатиф и Јашари Меркуза а кое се однесува на објект кој лежи
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на К.П. бр. 3224/1 КО Ресен на ул. " Преспанска " бр.132 Советот на
Општина Ресен констатира дека може да се изврши поместување на
улицата дадена во важечката планска документација заради вклопување
на бесправно изградениот објект, согласно одредбите од чл.2 ст.1
алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација (" Сл.весник на РМ."
Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/37 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен

36.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) 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   објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за

Неби Махмудовски
Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој

може да се изврши вклопување на   објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план нас. “Починалиште“ за
Неби Махмудовски, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/36 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 36 ст.1 од Законот за локална самоуправа ("
Сл. весник на Р. М ," бр.5/02, чл.2 ст.1 aлинеја 6 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација ( " Сл.весник на РМ."бр,56/11 ) и чл.23 ст.1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( " Сл.гласник на Општина Ресен "
бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
10.12.2012 год. донесе :

ОДЛУКА
За утврдување на бесправен објект за кој може

да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –
планска документација за Деталниот урбанистички

план   нас. "Починалиште"

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. Уп-1-12-221од 30.05.2011год. од страна на Неби
Махмудовски а кое се однесува на објект кој лежи на К.П. бр.3257/1 и
3257/2 КО Ресен на ул. " Преспанска  " бр.31 Советот на Општина Ресен
констатира дека може да се изврши поместување на улицата дадена во
важечката планска документација заради вклопување на бесправно
изградениот објект, согласно одредбите од чл.2 ст.1 алинеја 6 од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (" Сл.весник на РМ." Бр.56/11).

Заради вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се
изработи и донесе урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/38 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен
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37.
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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) 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   објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план УЕ-2 град Ресен, за

Бајовски Илија

Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на   објектот во урбанистичко планска
документација за Деталниот урбанистички план УЕ-2 град Ресен, за
Бајовски Илија, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/37 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа ( "
Службен весник на Р.М." бр. 5/02 ) член 2 став 1 алинеја 5 од
Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планската документација ( " Службен весник на Р.М." бр. 56/11) и член 23
став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен ( " Службен гласник на
Општина Ресен" бр. 07/10) Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на 10.12.2012 година,  донесе

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

да се изврши вклопување на објектот во
урбанистичко – планска документација за

Деталниот – урбанистички план за УЕ-2 Ресен

Член 1

 Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус
на бесправно изграден објект бр. УП-1 -12-403 од 13.07.2011 година, од
страна на Илија Бајовски од Ресен, а кое се однесува на објект кој лежи
на КП.бр. 4950/1 КО Ресен на ул." Корчуланска" бр. 50 Советот на
Општина Ресен констатира дека може да се изврши измена на намената
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на земјиштето на кое е изграден објектот кое сега е зеленило со
донесување на урбанистичко – планска документација со што ќе се
изврши усогласување на намената. Сето наведено се врши согласно
член 2 став 1  алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планската документација.( " Службен весник на
Р.М." бр. 56/11 ).

 Заради вклопување  на објектот од став 1 на овој член ќе се изработи
и донесе урбанистичко-планска документација.

Член 2

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-3263/39 Претседател
10.12.2012 година Мемет Мурати с.р
 Ресен

38.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Информацијата за состојбата со

депонијата за отпад во Ресен

Се прогласува Заклучокот по Информацијата за состојбата со
депонијата за отпад во Ресен, што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 10.12.2012 година.

Бр.08-3374/38 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако ја разгледа
Информацијата за состојбата со депонијата за отпад во Ресен, го донесе
следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Информацијата за состојбата со депонијата за
отпад во Ресен

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/40                                                                      Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен

39.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Информацијата за извршените

инспекциски надзори над работата на “НОВА  СЛОГА- 2007“

Се прогласува Заклучокот по Информацијата за извршените
инспекциски надзори над работата на “НОВА  СЛОГА- 2007“, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
10.12.2012 година.
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Бр.08-3374/39 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски 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 10.12.2012 година, откако ја разгледа
Информацијата за извршените инспекциски надзори над работата на
“НОВА  СЛОГА- 2007“, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Информацијата за извршените инспекциски надзори
над работата на “НОВА  СЛОГА- 2007“

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3263/41                               Претседател,
10.12.2012год. Мемет Мурати  с.р
Ресен

40.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за исплата на долгот на име на потрошена

електрична енергија на Месната заедница во с.Кривени

Се прогласува Одлуката за исплата на долгот на име на
потрошена електрична енергија на Месната заедница во с.Кривени, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
10.12.2012 година.
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Бр.08-3374/40 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа  (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002 година) и  член 23 точка
47 од Статутот на Општина Ресен  (“Службен гласник на Општина Ресен”
бр. 7/2010 година),  Советот на Општина Ресен на  седницата  одржана
на  ден 10.12.2012 година ја донесе следната,

О Д Л У К А
за исплата на долгот на име потрошена електрична

енергија на Месната заедница во с.Кривени

Член 1

Со оваа Одлука се одобруваат средства од Буџетот на Општина
Ресен заради исплата на неплатениот долг на име електрична енергија
на Месната заедница на с.Кривени спрема ЕВН Македонија, АД Скопје
направени при користење на водоснабдителниот сиситем во с.Кривени,
по доставена фактура.

Член 2

Општината Ресен го задржува правото на поврат на средства, во
постапка пред надлежните органи во случај на неправилно пресметан
долг.

                                                Член 3

Се овластува Градоначалкникот на Општина Ресен, преку
службите да изврши плаќање на долгот на Месната заедница с.Кривени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во
Службен гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-3263/42                                            Претседател
10.12.2012 год. Мемет Мурати с.р
Ресен
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41.

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката  за доделување на парична помош

Се прогласува Одлуката за доделување на парична помош, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
10.12.2012 година.

Бр.08-3374/41 Градоначалник
14.12.2012 год.   на Општина Ресен
Р е с е н Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002 година) и  член 23 точка 47 од
Статутот на Општина Ресен  (“Службен гласник на Општина Ресен” бр.
7/2010 година),  Советот на Општина Ресен на  седницата  одржана на
ден 10.12.2012 година ја донесе следната,

О Д Л У К А
за доделување парична помош

Член 1

Со оваа Одлука се определува висината на паричната помош,
изворот од каде ќе се обезбедат средствата како и начинот на
доделување.

Член 2

Паричната помош се доделува на лицето Тони Ѓорѓевиќ од
с.Болно.

Паричната помош се доделува за лекарски третман и операции на
горедаведеното лице кое боледува од дијабетична ретинопатија.
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Член 3

Висината на паричната помош изнесува 60.000,00 денари.

Член 4

Средствата за паричната помош ќе се обезбедат и исплатат од
Буџетот на општина Ресен – буџетска резерва.

Паричните средства ќе се исплатат на банкарска сметка на име на
барателот.

Член 5

Оваа Одлука ќе ја изврши Градоначалникот на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-3263/43   Претседател
10.12.2012 год. Мемет Мурати с.р
Ресен
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