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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ОХРИД

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ОХРИД
ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Реден
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5.
6.
7.
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10.

ОХРИД
13.07.2022 год.
БРОЈ 7 ГОДИНА 57

СО Д Р Ж И Н А
Име на одлука
Одлука за усвојување на програмски документ - препораки за видовите,
критериумите, висината и начинот на спроведување постапки за
финансиска поддршка од средствата предвидени во буџетот на општина
Охрид и во годишните програми за работа од Секторот за образование,
детска, здравствена и социјална заштита за учебната 2022/2023 година
наменети за ученици, студенти и наставници
Одлука за престанување на важност на одлуката за донесување правилник
за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на
подрачјето на општина Охрид
Одлука за престанување на важност на одлуката за донесување правилник
за субвенционирање на линиски превоз на патници кој заеднички го
организираат општина Охрид и општина Дебарца
Одлука за измени и дополнувања на одлуката за остварување на
субвенции во линискиот превоз на патници, кој заеднички го
организираат општина Охрид и општина Дебарца
Одлука за дополнување на одлуката за изменување и дополнување на
одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Охрид
Одлука за прифаќање донација на спортска веслачка опрема и веслачки
реквизити
Одлука за пренесување на правото на користење на спортска веслачка
опрема и веслачки реквизити, сопственост на општина Охрид на
веслачкиот клуб „Горица Ремо“ - Охрид
Одлука за пренесување на правото на користење на товарно моторно
возило за специјална намена - пајак од општина Охрид на ЈП„Билјанини
извори“ Охрид
Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување вредност на
бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Охридски
Комуналец“ Охрид во нето-бруто износ
Одлука за субвенционирање трошоци за потрошена електрична енергија
на ЈП „Водовод“ - Охрид
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 2948 КО Коњско
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 181 КО Косел
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 279/1 КО Косел
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 753/4 и 766/5 КО Косел
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 912/11 КО Оровник
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 1098/1 КО Долно Лакочереј Вон град
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 1120/19, 954/1 и 1120/34 КО Оровник
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 1313 КО Долно Лакочереј
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 1511 КО Лескоец
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 1537 КО Лескоец
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 1710/1 КО Горно Лакочереј
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 1818/1 КО Лескоец
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 1885 КО Лескоец
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 1950/4 КО Горно Лакочереј
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко
документација со цел вклопување на бесправно изградениот
Кп.бр. 2148/1 и 2147/2 КО Лескоец
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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33.

Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на
Кп.бр. 2334 КО Долно Лакочереј
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на
Кп.бр. 2650 КО Долно Лакочереј
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на
Кп.бр. 2750/1 КО Коњско
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на
Кп.бр. 3195/2 КО Коњско
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска
документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 3/1
КО Рамне
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска
документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.
9277/8 КО Охрид 2
Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска
документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.
13858 и 13854/2 КО Охрид 3
Јавна објава
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ ДОКУМЕНТ ПРЕПОРАКИ ЗА ВИДОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ
ПОСТАПКИ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА
ОПШТИНА ОХРИД И ВО ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА ОД СЕКТОРОТ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ, ДЕТСКА, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023
ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ И НАСТАВНИЦИ

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на програмски документ - препораки за
видовите, критериумите, висината и начинот на спроведување постапки за финансиска
поддршка од средствата предвидени во буџетот на општина Охрид и во годишните
програми за работа од Секторот за образование, детска, здравствена и социјална заштита
за учебната 2022/2023 година наменети за ученици, студенти и наставници, што ја донесе
Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/35
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 22 став 1 точка 8 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02 ) и член 18 став 1 точка 15 од
Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10,
05/11, 09/14, 14/14 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата оддржана на ден
12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ ДОКУМЕНТ - ПРЕПОРАКИ ЗА ВИДОВИТЕ,
КРИТЕРИУМИТЕ, ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКИ ЗА
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА
ОХРИД И ВО ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА ОД СЕКТОРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ,
ДЕТСКА, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
НАМЕНЕТИ ЗА УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ И НАСТАВНИЦИ

Член 1
Се усвојува програмски документ – препораки за видовите, критериумите,
висината и начинот на спроведување постапки за финансиска поддршка од средствата
предвидени во буџетот на општина Охрид и во годишните програми за работа од Секторот
за образование, детска, здравствена и социјална заштита за учебната 2022/2023 година
наменети за ученици, студенти и наставници.
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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Документот е составен дел од оваа одлука и истиот секогаш ќе биде во согласност
и ќе биде прилагодуван со соодветните одлуки на Советот на општина Охрид донесени по
однос на овие прашања.
Член 2
Со документот се утврдуваат начинот, постапките и критерумите за доделување
финансиска поддршка на ученици и студенти од Општина Охрид, поддршка на лица со
ретки болести и посебни образовни потреби, спроведување мерки за подобрување на
квалитетот на образовниот процес во основните и средните училишта од општина Охрид
и мерки за поддршка на наставниците, во учебната 2022/23 година.
Член 3
Правилата и процедурите содржани во овој документ се дополнување на законски
утврдените норми за наменско користење на планираните средства во Буџетот на
Општина Охрид. Целта е на едно место да се прикажат начинот и условите за добивање
финансиска поддршка преку Секторот за образование, детска, здравствена и социјална
заштита, а со нивното јавно промовирање да се обезбеди поголема транспарентност и
отчетност за реализираните активности кои се дел од Годишните програми на овој сектор.
Член 4
Оваа одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на општина Охрид.
Број 08- 9420/3
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

ПРЕПОРАКИ
за видовите, критериумите, висината и начинот на спроведување постапки за
доделување финансиска поддршка од средствата предвидени во буџетот на
општина Охрид и во годишните програми за работа од Секторот за образование,
детска,здравствена и социјална заштита за учебната 2022/2023 година наменети за
ученици, студенти и наставници
Член 1
Со овој документ се утврдуваат видовите, начинот, висината, постапките и
критерумите за доделување финансиска поддршка на ученици и студенти од Општина
Охрид , поддршка на лица со ретки болести и посебни образовни потреби, спроведување
мерки за подобрување на квалитетот на образовниот процес во основните и средните
училишта од општина Охрид и мерки за поддршка на наставниците , во учебната 2022/23
година.
Член 2
Правилата и процедурите содржани во овој документ се дополнување на законски
утврдените норми за наменско користење на планираните средства во Буџетот на
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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Општина Охрид. Целта е на едно место да се прикажат начинот и условите за добивање
финансиска поддршка преку Секторот за образование, детска, здравствена и социјална
заштита а со нивното јавно промовирање да се обезбеди поголема транспарентност и
отчетност за реализираните активности кои се дел од Годишните програми на овој сектор.
Член 3
Проектот „Нашите првачиња„ предвидува финансиска поддршка од 3000 денари
за секое запишано прваче во основните училишта во општина Охрид.
До 20-ти септември, основните училишта треба да достават до Секторот за
образование, детска, здравствена и социјална заштита список со запишани првачиња во
тековната учебна година и трансакциска сметка на еден од родителите или старателите.
Комисија формирана од Градоначалникот ги проверува доставените списоци и изготвува
предлог –решение а Градоначалникот носи решение за исплата на средства.
Овие средства ќе се предвидат со Ребаланс на буџетот на Општина Охрид во
рамки на Годишната програма за основно образование -Н1.
Член 4
Општина Охрид за учебната 2022/2023 година ќе додели стипендии на ученици од
општинските основни училишта и тоа:
- стипендии за талентирани ученици од I до IХ одделение кои освоиле прво,второ и
трето место на регионални, државни и меѓународни натпревари организирани од
акредитирани здруженија на наставници.
-стипендии за ученици од I до IХ одделение кои живеат во потешки социјални
услови односно во семејства кои остваруваат ниски месечни примања- во висина до
износот на минимална плата во Македонија, или пак се социјални случаи – приматели на
еднократна или постојана парична помош;
-стипендии за посебни остварувања на ученици од I до IХ одделение кои
постигнале значајни резултати во областа на спортот,литературата, музичката, ликовната
уметност и други вештини.
Висината на стипендиите ќе изнесува 2.000,00 денари месечно,за 9 (девет) месеци
од учебната 2022/2023 година. Пред објавување на јавниот повик за доделување
стипендии ,Градоначалникот на општина Охрид формира комисија и носи правилник со
кој детално ќе се уредат постапките и критериумите за доделување и исплаќање на
стипендиите,како и начинот на бодување и проверка на поднесените документи на
апликантите. Комисијата изготвува предлог- решение и ранг листа а градоначалникот
носи решение за доделување стипендии. Членовите на комисијата изготвуваат договори
за секој апликант –добитник на стипендија и истите ги доставуваат до Секторот за
финансии.Одбиените апликанти ,во законски утврден рок , имаат право на жалба до
второстепена комисија формирана од страна на Градоначалникот.
Постапката за доделување ученички стипендии ќе започне на почетокот на 2023
година а средствата ќе бидат обезбедени во Буџетот за 2023 год.- Програм Н1.
Член 5
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Општина Охрид за учебната 2022/2023 година ќе додели стипендии на ученици од
општинските средни училишта и тоа:
- стипендии за талентирани ученици од I,II, III и IV година, кои освоиле
прво,второ и трето
место на регионални, државни и меѓународни натпревари
организирани од акредитирани здруженија на наставници.Општина Охрид ќе додели
стипендии на талентирани ученици од I година запишани во средните училишта, кои
критериумот за талентираност го постигнале како ученици во IX одделение , со цел да ги
поттикне учениците кои учат во завршната година на основното образование да
учествуваат на натпревари од областа на науката и да постигнуваат врвни резултати;
- стипендии за ученици од I, II,III и IV година кои живеат во потешки
социјални услови ,односно во семејства кои остваруваат ниски месечни примања- во
висина до износот на минимална плата во Македонија, или пак се социјални случаи –
приматели на еднократна или постојана парична помош;
- стипендии за посебни остварувања на ученици од I, II, III и IV година кои
постигнале значајни резултати во областа на: спортот, литературата, музичката, ликовната
уметност и други вештини.
Висината на стипендиите ќе изнесува 2.000,00 денари месечно,за 9 (девет) месеци
од учебната 2022/2023 година. Пред објавување на јавниот повик за доделување
стипендии ,Градоначалникот на општина Охрид формира комисија и носи правилник со
кој детално се уредуваат постапките и критериумите за доделување и исплаќање на
стипендиите,како и начинот на бодување и проверка на поднесените документи на
апликантите. Комисијата доставува предлог- решение и ранг листа до Градоначалникот
кој носи решение за доделување стипендии. Членовите на комисијата изготвуваат
договори за секој апликант –добитник на стипендија и истите ги доставуваат до Секторот
за финансии.Одбиените апликанти ,во законски утврден рок , имаат право на жалба до
второстепена комисија формирана од страна на Градоначалникот.
Постапката,односно јавниот повик за доделување стипендии ќе започне на
почетокот на 2023 година а средствата ќе бидат обезбедени во Буџетот за 2023 год.Програм Н2.
Член 6
Општина Охрид за академската 2022/2023 година ќе додели студентски
стипендии и тоа:
-стипендии за редовни студенти од општина Охрид на додипломски студии во I
година на државни универзитети во други земји, кои живеат во потешки социјални услови
односно имаат примања во висина до просечна плата во Македонија;
- стипендии за редовни студенти од општина Охрид, на додипломски студии во I
година, на државните универзитети во РМ, за академската 2022/2023 година, кои живеат
во потешки социјални услови односно во семејства кои остваруваат ниски месечни
примања- во висина до износот на минимална плата во Македонија, или пак се социјални
случаи – приматели на еднократна или постојана парична помош;
- стипендии за студенти од општина Охрид запишани во прва година на
факултети односно струки кои се дефицитарни во општина Охрид (дефицитарноста ќе се
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одредува според податоци добиени од Агенцијата за вработување и потребата од одреден
кадар );
Висината на стипендиите ќе изнесува 3.000,00 денари месечно,за 9 (девет) месеци
од академската 2022/2023 година. Пред објавување на јавниот повик за доделување
стипендии ,Градоначалникот на општина Охрид формира комисија и носи правилник со
кој детално ќе се уредат постапките и критериумите за доделување и исплата на
стипендиите,како и начинот на бодување и проверка на поднесените документи на
апликантите. Комисијата доставува предлог- решение и ранг листа до Градоначалникот
кој носи решение за доделување стипендии. Членовите на комисијата изготвуваат
договори за секој апликант –добитник на стипендија и истите ги доставуваат до Секторот
за финансии .Одбиените апликанти ,во законски утврден рок , имаат право на жалба до
второстепена комисија формирана од страна на Градоначалникот.
Постапката,односно јавниот повик за доделување стипендии ќе започне на
почетокот на 2023 година. Средствата ќе се предвидат во Буџетот за 2023 година во рамки
на програмата А0 ( а програмски ќе влезат во рамки на Годишната програма за средно
образование -Н2).
Член 7
Образовен додаток е мерка наменета за студенти од општина Охрид кои
студираат надвор од Охрид а потекнуваат од семејства со социјален ризик-со примања до
износот на минимална плата во Македонија, многудетни семејства и еднородителски
семејства .
Еднократно ќе се доделат по 6000 денари на најмногу 120 студенти .
Пред објавување на јавниот повик за доделување образовен додаток
Градоначалникот на општина Охрид формира комисија и носи правилник со кој детално
ќе се уредат постапките и критериумите за доделување и исплаќање на образовниот
додаток, како и начинот на бодување и проверка на поднесените документи на
апликантите. Членовите на комисијата изготвуваат ранг- листа и предлог решение а
Градоначалникот носи решение за доделување образовен додаток на 120 студенти од
ранг- листата.
Јавниот повик ќе започне на почетокот на академската 2022/2023 година.
Средствата ќе се предвидат со Ребаланс на буџетот за 2022 година во рамки на
Програмата за социјална заштита.
Член 8
Општина Охрид за учебната ,односно академска 2022/2023 година ќе додели
стипендии на ученици во основно и средно образование, студенти, магистранти и
докторанти кои се лица со ретки болести и посебни образовни потреби а живеат во
општина Охрид.
За учениците е предвиден износ од 2000 денари месечно за 9 месеци а за студенти,
магистранти и докторанти износ од 3000 денари месечно за 9 месеци.
Пред објавување на јавниот повик за доделување стипендии ,Градоначалникот на
општина Охрид формира комисија и носи правилник со кој детално се уредуваат
постапките и критериумите за доделување и исплата на стипендиите како и начинот на
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бодување и проверка на поднесените документи на апликантите. Комисијата доставува
предлог а Градоначалникот носи решение за доделување стипендии. Членовите на
комисијата изготвуваат договори за секој апликант –добитник на стипендија и истите ги
доставуваат до Секторот за финансии.Одбиените апликанти ,во законски утврден рок ,
имаат право на жалба до второстепена комисија
формирана од
страна на
Градоначалникот.
Средствата ќе бидат предвидени во Програмата за социјална заштита на општина
Охрид за 2023 година. Постапката ќе започне на почетокот на 2023 година .
Член 9
Во согласност со член 40 став 5 од Законот за основно образование „ако се
обезбедени услови и средства од основачот, основното училиште може да организира
продолжен престој за учениците во групи и тоа, од прво до петто одделение со ученици
од исто одделение или од прво до трето и од четврто и петто одделение со ученици од
различни одделенија. Во продолжен престој учениците се вклучуваат во согласност со
родителот, односно старателот.. Оваа законска можност Општина Охрид ,како основач на
основните училишта , години наназад ја реализира со сопствени средства обезбедени во
Буџетот. Наставниците ќе се ангажираат за период од 9 месеци , на пола работно време
преку Агенција за привремени вработувања .Износот на нето примањата за нивната
работа да изнесува 15.000 денари месечно. Средствата ќе бидат предвидени со Ребаланс
на буџетот во рамки на Програмата Н1.
Член 10
Согласно член 39 став 3 од Законот за основно образование „ во основните
училишта може да се реализираат и проекти за унапредување на воспитно-образовниот
процес или за истражувачки цели“.Во тој контекст , од учебната 2022/2023 год. во две
основни училишта во Општина Охрид: ООУ „Св.Климент Охридски„ и ООУ „Христо
Узунов“, ќе отпочне да се реализира пилот-проектот „Италијански јазик во основното
образование“ каде ќе се воведе факултативно изучување на италијанскиот јазик по два
часа неделно за учениците од 5- то и 6 -то одделение.
Од спроведените анкети во двете училишта за заинтересираноста на родителите и
учениците од 4 -то и 5- то одделение во учебната 2021/2022 година , добиени се следните
резултати:
-Во ООУ „Христо Узунов“ -Охрид ,во 4- то одделние од вкупно 112 ученици ,75 од
нив односно 67% се изјасниле за изучување на италијански јазик, а во 5- то
одделние од вкупно 98 ученици, 73-ца односно 74% се изјасниле за изучување на
италијански јазик.
- Во ООУ „Св. Климент Охридски„ Охрид , во 4- то одделние од вкупно 42
ученици 32-ца односно 76% се изјасниле за изучување на италијански јазик, а во 5то одделние од вкупно 38 ученици, 18 од нив односно 47% се изјасниле за
изучување на италијански јазик.
Со овој пилот –проект, на почеток ќе бидат опфатени само последната година од
одделенска настава и првата година од предметна настава( во овие две училишта) а
понатамошниот опфат ќе оди согласно потребите и интересот на учениците и
родителите.
Во средно образование, години наназад учениците го изучуваат
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италијанскиот јазик, кој единствено од трите изборни јазици не се изучува и во основно
образование (за разлика од францускиот и германскиот јазик кои се изучуваат и во
основните училишта).
Со реализацијата на овој проект ќе се обезбеди континуитет во учењето на јазикот
и запознавање на учениците од помала возраст со италијанскиот јазик и култура .
Министерството за образование и наука има дадено согласност за спроведување на
Проектот.
Наставниот кадар по италијански јазик ќе се ангажира преку Агенција за
привремени вработувања .Предност ќе има постојниот кадар во средните училишта
(доколку некој нема полн фонд на часови). Средствата за финансирање на овој проект ќе
се предвидат во рамки на Програмата Н1, со Ребаланс на буџетот.
Член 11
Согласно член 40 став 1 од Законот за основно образование ,се поттикнуваат
директорите на основните училишта во општина Охрид, сериозно внимание да посветат
на законската можност за реализирање проширена програма во училиштата, особено во
делот на организирање секции, клубови и натпревари надвор од наставната програма.Со
тоа би се детектирале надарените и талентираните ученици со кои, согласно член 32 и
член 34 од Законот за основно образование и член 51-а од Законот за средно образование
би се изведувала додатна настава. Доколку има потреба од ангажирање на дополнителен
наставен кадар за работа со овие ученици, ,Општина Охрид на барање од училиштата за
ангажирање на потребниот кадар ќе обезбеди средства во Буџетот Програм Н1 и Н2 .
Член 12
Општина Охрид се обврзува да обезбеди бесплатен превоз за учениците и
наставниците кои ќе учествуваат на регионални, државни и меѓународни натпревари.
Средствата се предвидени во Годишните програми Н1 и Н2. Изборот на превозникот ќе се
врши согласно одредбите во Законот за јавни набавки.
Член 13
Општина Охрид за учебната 2022/23 година дополнително ќе го вреднува
остварениот успех на учениците на напреварите во знаење кои се организираат по
наставните предмети. За таа цел ,покрај доделување стипендии и традиционалното
доделување признанија на денот на сесловенските просветители „ Св. Кирил и Методиј„
ќе се доделуват и парични награди за учениците и нивните ментори и тоа:
- За освоено прво место на државен натпревар во знаење по наставен предмет ќе се
доделува еднократно по 10.000 денари за ученикот и неговиот ментор;
- За освоено второ место на државен натпревар ќе се доделува по 7000 денари за
ученикот и неговиот ментор;
- За освоено трето место на државен натпревар ќе се доделува по 4000 денари за
ученикот и неговиот ментор;
- За освоено прво место на меѓународни натпревари (според член 45 став 2 од
Законот за Основно образование и член 24-б од Законот за средно образование
„под меѓународен натпревар од ставот (1) на овој член, се подразбира натпревар на
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кој учествуваат ученици од најмалку десет различни држави, на кој се споредуваат
знаењата помеѓу учениците од различните држави, се врши рангирање на
најдобрите ученици од сите земји кои учествуваат“) ќе се доделува еднократно по
18.000 денари за ученикот и неговиот ментор;
За освоено второ место на меѓународен натпревар ќе се доделува по 15.000 денари
за ученикот и неговиот ментор;
За освоено трето место на меѓународен натпревар ќе се доделува по 12. 000 денари
за ученикот и неговиот ментор;
Се доделува награда и за „Првенец на генерацијата„ во основните и средните
општински училишта. По изброт согласно процедурите на училиштето, директорот
на училиштето доставува известување до општина Охрид по што на ученикот ќе му
биде исплатена награда во вредност од 10.000,00 денари

Се задолжуваат сите основни и средни училишта од Општина Охрид навремено да
доставуваат прегледи со ученици и ментори за освоени прво,второ или трето место на
државен или меѓународен натпревар во тековната учебна година.Во прилог со прегледот
треба да достават и доказ за освоените награди(копии од дипломи или признанија).
Комисија формирана од страна на Градоначалникот ќе ја проверува веродостојноста на
доставените документи , и ќе изготви предлог- решение а Градоначалникот носи
решение за исплата на средства .
Целтта на овие мерки е да се поттикнат учениците и нивните ментори да учествуваат
на натпреварите во знаење и да постигнуваат врвни резултати. Средствата за оваа намена
ќе бидат предвидени во Програмите Н1 и Н2 за 2023 година а ќе се однесуваат на
достигнувања во учебната 2022/2023 година.
Член 14
За учениците со посебни образовни потреби во основните и средните училишта во
општина Охрид( според член 35 од Законот за основно образование „ученици со
попреченост се оние кои имаат долготрајни физички, ментални, интелектуални или
сетилни оштетувања, кои во интеракција со различните општествени бариери може да го
попречат нивното целосно и ефективно учество во општеството на еднаква основа со
другите, ученици со нарушување во однесувањето или емоционални проблеми или со
специфични тешкотии во учењето и ученици кои потекнуваат од неповолни социоекономски, културни, и/или јазични депривирани средини.“) а кои имаат потреба од
тутори или медијатори истите ќе бидат обезбедени согласно член 36 и член 37 од Законот
за Основно образование и член 48-б од Законот за средно образование.
Доколку има потреба од ангажирање персонални асистенти за работа со ученици
од основните и средните училишта ,финансирањето ќе оди преку Програмата за
социјална заштита на Општина Охрид .
Член 15
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Се препорачува на Градоначалникот на општина Охрид и стручните служби да
спроведат мерки и активности со кои ќе се овозможи целосна имплементација на
насоките и препораките дадени во овој документ.
Број 08- 9420/3-1
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ ПРАВИЛНИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за
престанување на важност на одлуката за
донесување правилник за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници
на подрачјето на општина Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата
одржана на ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/36
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Службен весник на РМ“ бр.68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011,
53/2011, 6/2012, 23/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 42/2014, 112/2014, 166/2014,
44/2015, 97/2015, 124/2015, 129/2015, 193/2015, 37/2016, 71/2016, 64/2018, 140/2018,
163/2018, 275/19),член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весникна РМ“ бр.5/02),
член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08,
10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и Одлуката за измена и дополнување на
Програмата за одржување и заштита на локални патишта и улиции регулирање на режим
на сообраќај (Ј6) бр.08-7805/4 од 08.06.2022 година, Советот на општина Охрид на
седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРАВИЛНИК
ЗА СУБВЕНЦИНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

13.07.2022 година
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Со оваа Одлука престануваат да важат Одлуката за донесување правилник за
субвенционирање на општински линиски превоз на патници бр.08-1332/7 донесена од
Советот на општина Охрид бр.08-1332/7 од 10.02.2022 година како и Одлуката за
изменување на правилникот за субвенционирање на општински линиски превоз на
патници донесена од Советот на општина Охрид бр.08-4989/14 од 18.04.2022 година.
Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Охрид“
Број 08-9420/4
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ ПРАВИЛНИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
КОЈ ЗАЕДНИЧКИ ГО ОРГАНИЗИРААТ ОПШТИНА ОХРИД И ОПШТИНА ДЕБАРЦА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за престанување на важност на одлуката за донесување
правилник за субвенционирање на линиски превоз на патници кој заеднички го
организираат општина Охрид и општина Дебарца, што ја донесе Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/37
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Службен весник на РМ“ бр.68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011,
53/2011, 6/2012, 23/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 42/2014, 112/2014, 166/2014,
44/2015, 97/2015, 124/2015, 129/2015, 193/2015, 37/2016, 71/2016, 64/2018, 140/2018,
163/2018, 275/19),член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весникна РМ“ бр.5/02),
член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08,
10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и Одлуката за измена и дополнување на
Програмата за одржување и заштита на локални патишта и улиции регулирање на режим
на сообраќај (Ј6) бр.08-7805/4 од 08.06.2022 година, Советот на општина Охрид на
седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

13.07.2022 година
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ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРАВИЛНИК
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ КОЈ ЗАЕДНИЧКИ ГО
ОРГАНИЗИРААТ ОПШТИНА ОХРИД И ОПШТИНА ДЕБАРЦА

Член 1
Со оваа Одлука престанува да важи Одлуката за донесување правилник за
субвенционирање на линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина
Охрид и општина Дебрца бр.08-4989/13 донесена од Советот на општина Охрид бр.084989/13 од 18.04.2022 година.
Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Охрид“
Број 08- 9420/5
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ НА СУБВЕНЦИИ ВО ЛИНИСКИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, КОЈ ЗАЕДНИЧКИ
ГО ОРГАНИЗИРААТ ОПШТИНА ОХРИД И ОПШТИНА ДЕБАРЦА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за измени и дополнувања на одлуката за остварување
на субвенции во линискиот превоз на патници, кој заеднички го организираат општина
Охрид и општина Дебарца, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата
одржана на ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/38
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

13.07.2022 година
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Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Службен весник на РМ“ бр.68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011,
53/2011, 6/2012, 23/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 42/2014, 112/2014, 166/2014,
44/2015, 97/2015, 124/2015, 129/2015, 193/2015, 37/2016, 71/2016, 64/2018, 140/2018,
163/2018, 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весникна РМ“
бр.5/02), член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07,
01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и Одлуката за измена и дополнување на
Програмата за одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим
на сообраќај (Ј6) бр.08-7805/4 од 08.06.2022 година, Советот на општина Охрид на
седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СУБВЕНЦИИ
ВО ЛИНИСКИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, КОЈ ЗАЕДНИЧКИ ГО ОРГАНИЗИРААТ
ОПШТИНА ОХРИД И ОПШТИНА ДЕБАРЦА

Член 1
Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за остварување на
субвенции во линиски превоз на патници, кој заеднички го организираат општина Охрид и
општина Дебарца, донесена од Советот на општина Охрид бр.08-1332/9 од 10.02.2022
година.
Член 2
Членот 3 од Одлуката за остварување на субвенции во линиски превоз на патници,
кој заеднички го организираат општина Охрид и општина Дебарца бр.08-1332/9, се менува
и гласи:
„Должината на линијата која е предмет на субвенционирање ќе биде утврдена од
страна на комисија формирана од страна на Градоначалникот на општина Охрид, согласно
утврдените стојалишта, во присуство на претставник на превозникот кој го добил
одржувањето на линијата на јавниот повик за доделување на линии во линискиот превоз
на патници, кој заеднички го организираат општина Охрид и општина Дебарца“.
Член 3
После членот 7 од Одлуката, се додава нов член 8 кој гласи:
„Се задолжува градоначалникот на општина Охрид да донесе Правилник со кој ќе
се регулира начинот и критериумите на распределба на субвенциите во линискиот превоз
на патници кој заеднички го организираат општина Охрид и општина Дебарца и
општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид “.
Членот 8 од Одлуката за остварување на субвенции во линиски превоз на патници
бр. 08-1332/9, станува член 9.
Член 4
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Охрид“.
Број 08-9420/6
СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
12.07.2022 год.
Претседател,
Охрид
Сашо Донев,с.р.
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

13.07.2022 година
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО
ОПШТИНА ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за дополнување на одлуката за изменување и
дополнување на одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Охрид,
што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/39
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02), член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 15/20), а во врска со член 22 од Законот
за превоз во патниот сообраќај („Сл.Весник на РМ“ бр.68/04, 128/06, 114/09, 83/10, 140/10,
17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 97/15, 124/15, 129/15,
193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18, 163/18, 275/19), Советот на општина Охрид на
седницата оддржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука се врши дополнување на одлуката за изменување и дополнување на
одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Охрид, донесена од
Советот на општина Охрид со број 08-12305/34 од 06.12.2021 година и тоа:
- Во член 25-а, во став 1 во табеларниот приказ се додава нова релација која гласи:
Охрид - Орман за која максималната цена треба да изнесува 40 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник
на општина Охрид“.
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

13.07.2022 година
Број 08 -9420/7
12.07.2022 год.
Охрид

„Службен гласник“ бр. 7
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СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ ДОНАЦИЈА НА СПОРТСКА
ВЕСЛАЧКА ОПРЕМА И ВЕСЛАЧКИ РЕКВИЗИТИ.

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за прифаќање донација на спортска веслачка опрема и
веслачки реквизити., што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на
ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/40
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на
седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА ПРИФАЌАЊЕ ДОНАЦИЈА НА СПОРТСКА ВЕСЛАЧКА ОПРЕМА И ВЕСЛАЧКИ РЕКВИЗИТИ

Член 1
Со оваа одлука се прифаќа донацијата на спортска веслачка опрема и веслачки
реквизити согласно договорот бр. 09-7947/1 од 03.06.2022 година. Давател на донацијата
е Сееклуб Биел, Неуенбургстрассес 162 Ц, 2502 Биел – Р. Швајцарија.
Донацијата се состои од:
Бр.
1
2
3

Предмет
Веслачки скул двоец / Пар. Empacher користен
Веслачки скул – четверец Stampli користен
Веслачки скул четверец (4х/-) Empacher e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Парчиња
1
1
1

13.07.2022 година

4
5
6
7
8
9

„Службен гласник“ бр. 7
користен
Веслачки скиф, Hudson, - користен
Веслачки скиф (тренинг) - користен
Веслачки чамец (тренинг) - четверец користен
Весла - користени
Сет скул весла - користени
Сет скул весла - нови

страна 18

1
1
1
4
10
4

Член 2
Општина Охрид како примател на донацијата се обврзува по приемот на предметот
на донацијата на давателот на донацијата да му издаде потврда за примена донација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/8
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА
СПОРТСКА ВЕСЛАЧКА ОПРЕМА И ВЕСЛАЧКИ РЕКВИЗИТИ, СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА
ОХРИД НА ВЕСЛАЧКИОТ КЛУБ „ГОРИЦА РЕМО“ - ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за пренесување на правото на користење на спортска
веслачка опрема и веслачки реквизити, сопственост на општина Охрид на веслачкиот клуб
„Горица Ремо“ - Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана
на ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/41
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на
седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА СПОРТСКА ВЕСЛАЧКА ОПРЕМА И
ВЕСЛАЧКИ РЕКВИЗИТИ, СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ОХРИД НА ВЕСЛАЧКИОТ КЛУБ
„ГОРИЦА РЕМО“ – ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука се пренесува правото на користење од Општина Охрид на
Веслачкиот клуб „Горица Ремо“ - Охрид на следната опрема:
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Предмет
Веслачки скул двоец / Пар. Empacher користен
Веслачки скул – четверец Stampli користен
Веслачки скул четверец (4х/-) Empacher користен
Веслачки скиф, Hudson, - користен
Веслачки скиф (тренинг) - користен
Веслачки чамец (тренинг) - четверец користен
Весла - користени
Сет скул весла - користени
Сет скул весла - нови

Парчиња
1
1
1
1
1
1
4
10
4

Член 2

Наведената спортска веслачка опрема и веслачки реквизити од член 1 на оваа одлука се
отстапуваат на трајно користење на веслачкиот клуб „Горица Ремо“ - Охрид, со можност
истиот да биде прекинат доколку се јават дополнителни потреби за користење од страна
на Општина Охрид.
Користењето на спортската веслачка опрема и веслачки реквизити од страна на
веслачкиот клуб „Горица Ремо“ - Охрид ќе биде без надомест.
Член 3
Сите трошоци за одржување и користење на спортската веслачка опрема и веслачките
реквизити ќе ги сноси веслачкиот клуб „Горица Ремо“ – Охрид.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Охрид“.
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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Број 08-9420/9
12.07.2022 год.
Охрид

страна 20

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА
ТОВАРНО МОТОРНО ВОЗИЛО ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА - ПАЈАК ОД ОПШТИНА ОХРИД НА
ЈП„БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ“ ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за пренесување на правото на користење на товарно
моторно возило за специјална намена - пајак од општина Охрид на ЈП„Билјанини извори“
Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022
година.
Број 09-9420/42
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 10 од Статутот на општина
Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14,
10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година,
ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ТОВАРНО МОТОРНО ВОЗИЛО ЗА
СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА - ПАЈАК ОД ОПШТИНА ОХРИД НА ЈП„БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ“ ОХРИД

Член 1

Со оваа Одлука се пренесува правото на користење од општина Охрид на
ЈП„Билјанини Извори“ Охрид на товарно моторно возило за специјална намена - пајак со
следните технички карактеристики:
- Вид: Товарно
- Регистарска ознака: СК-120-РЈ
- Марка: Iveco
- Тип: ML 120 EI 17/37
- Број на шасија: ZCFA1EC0202509150
- Година на произвотство: 2007
- Сила на мотор: KW 125
- Зафатнина на мотор: 3920
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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Места за седење: 3
Боја на каросерија: Bela/01,Sina/90

Член 2
Наведеното возило од член 1 на оваа Одлука се отстапува на времено користење во
времетраење од 5 години на корисникот ЈП „Билјанини извори“ Охрид. Користењето на
возилото од страна на корисникот ќе биде без надомест.
Член 3
Сите трошоци за одржување и користење на возилото вклучително и сервисирање,
осигурување и регистрација ќе ги сноси корисникот ЈП „Билјанини извори“ Охрид.
Член 4
Се задолжува Градоначалникот на општина Охрид да склучи договор со директорот
на ЈП „Билјанини извори“ Охрид со кој ќе се уредат правата и обврските за користење на
наведеното возило за специјална намена.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Охрид“.
Број 08-9420/10
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ
ВО ЈП „ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ“ ОХРИД ВО НЕТО-БРУТО ИЗНОС

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на одлуката за утврдување
вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Охридски
Комуналец“ Охрид во нето-бруто износ, што ја донесе Советот на општина Охрид на
седницата одржана на ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/43
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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Врз основа нa член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“
бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на
седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАTA ЗА УТВРДУВАЊЕ ВРЕДНОСТ
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО
ЈП „ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ“ ОХРИД ВО НЕТО - БРУТО ИЗНОС

Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за утврдување вредност на бодот за
пресметување на платите на вработените во ЈП „Охридски Комуналец“ Охрид во нетобруто износ, донесена од Управниот одбор на ЈП „Охридски Комуналец“ - Охрид бр.021345/6 од 07.06.2022 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08-9420/11
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 17 од Статутот на ЈП Охридски Комуналец Охрид, а во врска со
член 116 од Колективниот договор на Јавното претпријатие, Управниот Одбор на својата
седница одржана на ден 07.06.2022 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
За утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените
во ЈП Охридски Комуналец Охрид во нето- бруто износ
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на административните
службеници, која е и вредност за давателите на услуги и помошно техничките лица, во ЈП
Охридски Комуналец Охрид изнесува 45,оо денари нето вредност односно 67,5о денари
бруто вредност.
Член 2
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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Новата вредност на бодот се утврдува согласно Колективниот договор, Аналитичката
процена на работните места, Правилникот за систематизација во ЈП Охридски Комуналец
Охрид и Економско-финансиско вештачење, Финансиска анализа за пресметка на вредност
на бод на ЈП Охридски Комуналец Охрид.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на добивање согласност од Советот на
општина Охрид.
УО на ЈП „Охридски Комуналец“-Охрид
Претседател,
Александар Буџакоски,с.р.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ ТРОШОЦИ ЗА ПОТРОШЕНА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЈП „ВОДОВОД“ - ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за субвенционирање трошоци за потрошена
електрична енергија на ЈП „Водовод“ - Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид
на седницата одржана на ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/44
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на
седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ ТРОШОЦИ ЗА ПОТРОШЕНА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЈП „ВОДОВОД“ - ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука, од страна на Општина Охрид се обезбедуваат средства од буџетот
на општината за субвенционирање на ЈП „ВОДОВОД“ - ОХРИД со цел надминување на
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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тешката финансиска состојба, односно исплата на трошоците за потрошена електрична
енергија.
Член 2
Средствата за субвенционирање на трошоците за потрошена електрична енергија
на ЈП „ВОДОВОД“ - ОХРИД ќе бидат обезбедени од конто 461130 - Субвенции за јавни
комунални претпријатија, програма А0 - Совет на општина Охрид, на износ од
4.000.000,оо ден.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на општина Охрид”
Број 08- 9420/12
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 2948 КО КОЊСКО

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2948
КО Коњско, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден
12.07.2022 година.
Број 09-9420/45
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

13.07.2022 година

„Службен гласник“ бр. 7

страна 25

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 2948 КО КОЊСКО

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.2948 КО Коњско, којшто е
надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/13
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 181 КО КОСЕЛ

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 181
КО Косел, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден
12.07.2022 година.
Број 09-9420/46
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

13.07.2022 година
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Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 181 КО КОСЕЛ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр. 181 КО Косел, којшто е
надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/14
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 279/1 КО КОСЕЛ

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.
279/1 КО Косел, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден
12.07.2022 година.
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 279/1 КО КОСЕЛ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр. 279/1 КО Косел, којшто е
надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08-9420/15
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 753/4 И 766/5 КО КОСЕЛ

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.
753/4 и 766/5 КО Косел, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана
на ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/48
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 753/4 И 766/5 КО КОСЕЛ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр. 753/4 и 766/5 КО Косел,
којшто е надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08-9420/16
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 912/11 КО ОРОВНИК

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.
912/11 КО Оровник, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на
ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/49
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 912/11 КО ОРОВНИК

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.912/11 КО Оровник, којшто
е надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/17
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 1098/1 КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ ВОН ГРАД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.
1098/1 КО Долно Лакочереј Вон град, што ја донесе Советот на општина Охрид на
седницата одржана на ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/50
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 1098/1 КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ ВОН ГРАД

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.1098/1 КО Долно Лакочереј
вон град, којшто е надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08-9420/18
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 1120/19, 954/1 И 1120/34 КО ОРОВНИК

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.
1120/19, 954/1 и 1120/34 КО Оровник, што ја донесе Советот на општина Охрид на
седницата одржана на ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/51
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 1120/19, 954/1 И 1120/34 КО ОРОВНИК
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Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр. 1120/19, 954/1 и 1120/34
КО Оровник, којшто е надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/19
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 1313 КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1313
КО Долно Лакочереј, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на
ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/52
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
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ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 1313 КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.1313 КО Долно Лакочереј,
којшто е надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/20
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 1511 КО ЛЕСКОЕЦ

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1511
КО Лескоец, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден
12.07.2022 година.
Број 09-9420/53
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
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162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид
на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 1511 КО ЛЕСКОЕЦ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.1511 КО Лескоец, којшто е
надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/21
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 1537 КО ЛЕСКОЕЦ

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1537
КО Лескоец, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден
12.07.2022 година.
Број 09-9420/54
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.
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Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 1537 КО ЛЕСКОЕЦ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.1537 КО Лескоец, којшто е
надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/22
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 1710/1 КО ГОРНО ЛАКОЧЕРЕЈ

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

13.07.2022 година

„Службен гласник“ бр. 7

страна 36

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.
1710/1 КО Горно Лакочереј, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата
одржана на ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/55
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид
на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 1710/1 КО ГОРНО ЛАКОЧЕРЕЈ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.1710/1 КО Горно Лакочереј,
којшто е надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08-9420/23
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 1818/1 КО ЛЕСКОЕЦ

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.
1818/1 КО Лескоец, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на
ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/56
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 1818/1 КО ЛЕСКОЕЦ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.1818/1 КО Лескоец, којшто
е надвор од урбанистичка документација.
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Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/24
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 1885 КО ЛЕСКОЕЦ

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1885
КО Лескоец, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден
12.07.2022 година.
Број 09-9420/57
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид
на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
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ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 1885 КО ЛЕСКОЕЦ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.1885 КО Лескоец, којшто е
надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/25
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 1950/4 КО ГОРНО ЛАКОЧЕРЕЈ

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.
1950/4 КО Горно Лакочереј, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата
одржана на ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/58
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
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162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 1950/4 КО ГОРНО ЛАКОЧЕРЕЈ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.1950/4 КО Горно Лакочереј,
којшто е надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/26
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 2148/1 И 2147/2 КО ЛЕСКОЕЦ

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.
2148/1 и 2147/2 КО Лескоец, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата
одржана на ден 12.07.2022 година.
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ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 2148/1 И 2147/2 КО ЛЕСКОЕЦ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр. 2148/1 и 2147/2 КО
Лескоец, којшто е надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/27
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
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ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 2334 КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2334
КО Долно Лакочереј, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на
ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/60
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 2334 КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.2334 КО Долно Лакочереј,
којшто е надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
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СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 2650 КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2650
КО Долно Лакочереј, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на
ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/61
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 2650 КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.2650 КО Долно Лакочереј,
којшто е надвор од урбанистичка документација.
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Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08-9420/29
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 2750/1 КО КОЊСКО

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.
2750/1 КО Коњско, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на
ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/62
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид
на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
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ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 2750/1 КО КОЊСКО

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.2750/1 КО Коњско, којшто
е надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08-9420/30
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ НА КП.БР. 3195/2 КО КОЊСКО

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.
3195/2 КО Коњско, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на
ден 12.07.2022 година.

Број 09-9420/63
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 и член 19 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011,
155/2012, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15,31/16,190/17 и 174/21),
како и член 2 став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и
162/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина
Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО ЦЕЛ ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП.БР. 3195/2 КО КОЊСКО

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување урбанистичко-планска
документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр.3195/2 КО Коњско, којшто
е надвор од урбанистичка документација.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/31
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА
ЗЕМЈИШТЕТО НА КП.БР. 3/1 КО РАМНЕ
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СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичкопланска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 3/1 КО
Рамне, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022
година.
Број 09-9420/64
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1 и член 19 од Законот за постапување
со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011, 155/2012, 53/13,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 174/21), како и член 2
став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011, 162/2012,
95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид
(„Службен гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и
15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја
донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА
КП.БР. 3/1 КО РАМНЕ

Член 1
Со оваа одлука, а согласно Законот за постапување со бесправно изградени
објекти, се утврдува потреба од донесување урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.3/1 КО Рамне, на која се наоѓа
бесправно изграден објект.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/32
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА
ЗЕМЈИШТЕТО НА КП.БР. 9277/8 КО ОХРИД 2

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичкопланска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 9277/8 КО
Охрид 2, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден
12.07.2022 година.
Број 09-9420/65
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1 и член 19 од Законот за постапување
со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011, 155/2012, 53/13,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 174/21), како и член 2
став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011, 162/2012,
95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид
(„Службен гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и
15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја
донесе следната:
ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА
КП.БР. 9277/8 КО ОХРИД 2

Член 1
Со оваа одлука, а согласно Законот за постапување со бесправно изградени
објекти, се утврдува потреба од донесување урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.9277/8 КО Охрид 2, на која се наоѓа
бесправно изграден објект.
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Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08 - 9420/ 33
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот
на Општина Охрид го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА
ЗЕМЈИШТЕТО НА КП.БР. 13858 И 13854/2 КО ОХРИД 3

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичкопланска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 13858 и
13854/2 КО Охрид 3 , што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на
ден 12.07.2022 година.
Број 09-9420/66
12.07.2022 год.
Охрид

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1 и член 19 од Законот за постапување
со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011, 155/2012, 53/13,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 174/21), како и член 2
став 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011, 162/2012,
95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид
(„Службен гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и
15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 12.07.2022 година, ја
донесе следната:
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА
КП.БР. 13858 И 13854/2 КО ОХРИД 3

Член 1
Со оваа одлука, а согласно Законот за постапување со бесправно изградени
објекти, се утврдува потреба од донесување урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.13858 и 13854/2 КО Охрид 3, на која се
наоѓа бесправно изграден објект.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е извод од планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Охрид“.
Број 08- 9420/34
12.07.2022 год.
Охрид

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донев,с.р.

ЈАВНА ОБЈАВА
Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште на Општина Охрид,
објавува дека по барањето на инвеститорите ИНГ А4 ДООЕЛ Струга, со седиште на
ул.Плоштад на Револуцијата бр.2 Струга, Рејхан Чутра со адреса на ул.Богомилска бр.37,
Хазал Чутра со адреса на ул.Богомилска бр.37 Охрид и Џејда Чутра со адреса на
ул.Богомилска бр.37 Охрид, им се одобрува изградба на колективна станбена зграда А2–
колективно домување од Втора категорија, со катност По+Пр+4, на Г.П.7.1.127 на дел од
КП бр.11022/5 на КП бр.11022/21, дел од КП бр.11044 и дел од КП бр.11051/3 во КО
Охрид 2, согласно ДУП Урбана Заедница 7 блок 7.1 Охрид Општина Охрид, донесен со
Одлука бр.07-8141/18 од 25.12.2013 год
Се повикуваат лицата Никола Здравески 7 Конорс Роад Мернда Викториа 3754
Австралија, Гордана Здравеска 9 Конорс Роад Мернда Викториа 3754 Австралија,
Катерина Зафироска 9 Конорс Роад Мернда Викториа 3754 Австралија, Гоце Спасески
с.Лактиње Дебарца Охрид, Серафимоски Насте ул.Д.Поповиќ бр.21 Гостивар, се
известуваат за донесеното одобрение и се задолжуваат во рок од 15 дена од денот на
објавата да дојдат во просториите на Секторот за урбанизам и управување со градежно
земјиште да изврши увид во предметот
Доколку не се јавите или не назначите полномошник, ќе сметаме дека е извршена уредна
достава и евентуалните последици ќе ги сносите сами.
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

13.07.2022 година

„Службен гласник“ бр. 7

страна 51

По Овластување на Градоначалник
Советник
Богдан Настески Герман ,с.р.
ЈАВНА ОБЈАВА
Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште на Општина Охрид,
објавува дека по барањето на инвеститорот Лилјана Смилеска од Охрид, ул. ,,Јане
Сандански - Број : 67 ,,и се одобрува надградба на Пк на Индивидуален Стамбен Објект,
со намена А1 со катност Сут+Пр+к1 на дел од Кп.бр.11701 и Кп.бр.11705/3 Охрид 2 за
Г.П 2.51 согласно извод бр.8708/2 од 26.10.2020 год. за ДУП за 6 –та УЗ УБ 6.2 опфат 1
Охрид Општина Охрид измена и дополнување донесен со Одлука бр.07-2508/9 од
30.09.2009 год.
Митаноска Јорданка ул.бул.Туристичка бр.12 Охрид сопственик на Кп.бр.11702 КО
Охрид 2, преку информации добиени од АКН Охрид се известува за донесеното
одобрение и се задолжува во рок од 15 дена од денот на објавата да дојде во просториите
на Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште да изврши увид во
предметот.
Доколку не се јавите или не назначите полномошник, ќе сметаме дека е извршена
уредна достава и евентуалните последици ќе ги сносите сами.
По Овластување на Градоначалник
Советник
Богдан Настески Герман ,с.р.
ЈАВНА ОБЈАВА
Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште на Општина Охрид,
објавува дека по барањето на инвеститорите Илија Кумбароски со адреса на ул.Солунска
бб Струга и Весна Кумбароска со адреса на ул.Солунска бб Струга, им се одобрува
изградба на објект А1–индивидуално домување од Втора категорија, со катност Пр, на Г.П
за КП бр.352 во КО Велгошти, согласно Општ акт за село Велгошти донесен со Одлука
бр.08-9194/9 од 18.07.2017 год.
Се повикуваат лицата Нединковска Македонка со адреса на ул.Пере Тошев бр.1
Охрид, Шибакоска Ангеле Стеванка со адреса на ул.7 ми Ноември бр.268 Охрид, се
известуваат за донесеното одобрение и се задолжуваат во рок од 15 дена од денот на
објавата да дојдат во просториите на Секторот за урбанизам и управување со градежно
земјиште да изврши увид во предметот
Доколку не се јавите или не назначите полномошник, ќе сметаме дека е извршена
уредна достава и евентуалните последици ќе ги сносите сами.
По Овластување на Градоначалник
Советник
Богдан Настески Герман ,с.р
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk
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ЈАВНА ОБЈАВА
Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште на Општина Охрид,
објавува дека по барањето nа инвеститорот Горан Апостолоски со адреса на
ул.Бул.Туристичка бр.50/4/7 Охрид, му се одобрува надградба и реконструкција на
индивидуална станбена куќа А1 од Втора категорија, на КП бр.9487/1 во КО Охрид 2.
Се повикува лицето Миле Илиески со адреса на ул.Васил Главинов Охрид, се
известува за донесеното одобрение и се задолжува во рок од 15 дена од денот на објавата
да дојде во просториите на Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште да
изврши увид во предметот
Доколку не се јавите или не назначите полномошник, ќе сметаме дека е извршена
уредна достава и евентуалните последици ќе ги сносите сами.
По Овластување на Градоначалник
Советник
Богдан Настески Герман ,с.р.
ЈАВНА ОБЈАВА
Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште на Општина Охрид,
објавува дека по барањето на инвеститорот Сандре Цизалоски , од Охрид, ул. ,,Пере
Тошев, - Број : Б1/1-6 ,,му се одобрува изградба на Индивидуален Стамбен Објект, со
намена А1 со катност По+Пр+к1 на на Г.П ЗА дел од Кп.бр.4891/5 КО Охрид 4
согласно извод бр.20-386/2 од 18.01.2022 год. за ДУП за 11-та УЕ Охрид МЗ Видовишта
Општина Охрид донесен со Одлука бр.08-7496 од 29.09.1992 год..
Ангеловски Живко од Охрид сопственик на Кп.бр.4891/3 КО Охрид 4, преку
информации добиени од АКН Охрид се известува за донесеното одобрение и се задолжува
во рок од 15 дена од денот на објавата да дојде во просториите на Секторот за урбанизам и
управување со градежно земјиште да изврши увид во предметот
Доколку не се јавите или не назначите полномошник, ќе сметаме дека е извршена
уредна достава и евентуалните последици ќе ги сносите сам
По Овластување на Градоначалник
Советник
Богдан Настески Герман ,с.р.

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

