Службен гласник на
Општина Ресен
Излегува по потреба

Вторник, 13.04.2010 година

Уредува

Бр.5 год. 45
Ресен

Стручна служба
Тел. 047/551-903

AKTI NA OP[TINA RESEN
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47.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за утврдување на текстот од Нацртот на
Статутот на Општина Ресен.
Се прогласува Заклучокот за утврдување на текстот од Нацртот на
Статутот на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 09.04.2010 година.
Бр. 08-676 /1
13.04.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 09.04.2010 година, откако го разгледа
Нацрт Статутот на Општина Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се утврдува текстот од Нацртот на Статутот на Општина Ресен.
2. Да се спроведе јавна расправа по нацртот во рок од 15 дена од неговото
утврдување.
3. Јавната расправа да ја организира општинската администрација и
истата да се одржи на 27 април 2010 година.
4. Извештајот од одржаната расправа заедно со предлози да се достави
до Комисијата за статут и прописи.
СОВЕТ

Бр. 07-596/4
09.04.2010 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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48.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за набавка на основно средство.
Се прогласува Одлуката за набавка на основно средство , што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 09.04.2010 година.
Бр. 08-676 /2
13.04.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на 64 став 1 од Законот за локална самоуправа(„Службен
весник на РМ„ бр.5/О2 член 80 од Статутот на Општинатa Ресен("Службен гласник
на Општина Ресен" бр. 4/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на ден 09.04.2010 година донесе

ОДЛУКА
за набавка на основно средство
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата, начинот и овластувањето за
купување на основно средство.
Член2
Заради воведување на електронска евиденција за доаѓање и одење од
работа, како и користење на работното време од страна на вработените во
општинската администрација, потребно е да се набави електронска опрема за
таа намена.
Член 3

13 април 2010 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.5 страна 274
Набавката да се спроведе согласно Законот за јавни набавки.

Член4
Средства за набавка на електронската опрема да се обезбедат од Буџетот
на Општина Ресен за 2010 година
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник
на Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-596/5
09.04.2010 год.
Ресен.

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

49.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за давање согласност за намена и за обезбедени
средства за Проектот „Изградба на велосипедски и пешачки патеки во с. Стење“.

Се прогласува Одлуката за давање согласност за намена и за обезбедени
средства за Проектот „Изградба на велосипедски и пешачки патеки во с. Стење“,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 09.04.2010
година.
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Бр. 08-676 /3
13.04.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02 ) и член 21, став 1, точка 44 од
Статутот на Општина Ресен (Службен гласник на Општина Ресен бр. 4/02),
,Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 09.04.2010 година, ја донесе
следната

ОДЛУКА
за давање согласност за намена и за обезбедени средства за Проектот „
Изградба на велосипедски и пешачки патеки во с. Стење"
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за реализација на проектот,, Изградба на
велосипедски и пешачки патеки во с. Стење , во должина од 1км и широчина до 3
метри, во врска со објавениот јавен оглас бр. 01/2010 од Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Член 2
Средства за реализација на проектот,, Изградба на велосипедски и пешачки
патеки во с. Стење се обезбедени во Буџетот на Општина Ресен за 2010
година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Ресен ".

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-596/6
09.04.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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50.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Планот за заштита и спасување
на Општина Ресен од природни непогоди и воени дејствија.
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Планот за заштита и спасување
на Општина Ресен од природни непогоди и воени дејствија, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 09.04.2010 година.
Бр. 08-676 /4
13.04.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 09.04.2010 година, откако го разгледа
Планот за заштита и спасување на општина Ресен од природни непогоди и воени
дејствија, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Планот за заштита и спасување на Општина Ресен од
природни непогоди и воени дејствија.

СОВЕТ

Бр. 07-596/7
09.04.2010 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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51.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за реализација
на урбанистичките планови на Општина Ресен.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Информацијата за реализација
на урбанистичките планови на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 09.04.2010 година.
Бр. 08-676 /5
13.04.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 09.04.2010 година, откако го разгледа
Извештајот за реализација на урбанистички планови на општина Ресен за 2009
година , го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Информација за реализација на урбанистичките планови на
Општина Ресен .
2. Со оглед на тоа дека следните детални урбанистички планови не се
целосно реализирани, а нема потреба од нивно изменување односно
дополнување, а со цел да се продолжи со нивната реализација се продолжува
нивната важноста до нивно целосно реализирање, но не повеќе од пет години на
следните:
- ДУП за УЕ 5 Центар на град Ресен.
- ДУП за локалитет Ѓупски Рид.
- ДУП за УЕ 2.
- ДУП за станбена населба Црквиште.
- ДУП – зона за сервиси и мало стопанство.
- ДУП за УЕ 4 с. Јанковец.
- План реализација на станбена населба Пролет.
- План реализација на станбена населба Починалиште.

13 април 2010 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.5 страна 279

- ДУП населба Кумсал 1.
- ДУП населба Кумсал 2.
- ДУП с. Асамати.
- ДУП за т.н Асамати.
- План за реализација за Станбена населба Сирхан.

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

Бр. 07-596/8
09.04.2010 год.
Ресен

РЕСЕН

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

52.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта и улици во Општина Ресен.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта и улици во Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 09.04.2010 година.

Бр. 08-676 /6
13.04.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 09.04.2010 година, откако го разгледа
Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Ресен за 2009
година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Oпштина
Ресен за 2009 година.

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

Бр. 07-596/9
09.04.2010 год.
Ресен

РЕСЕН

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

53.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички план за
вон населено место на м.в. „Макази“ во КО Козјак.
Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички план за
вон населено место на м.в. „Макази“ во КО Козјак, што Советот на Општина Ресен
го донесе на седницата одржана на 09.04.2010 година.
Бр. 08-676 /7
13.04.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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Врз основа на член 7 став 2 , член 22 став 1 и член 26 став 5 алинеја 4, од
Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ"
бр.51/05, 137/07 и 91/09 ) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен" бр. 04/02 ),Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 29.12.2009 година, донесе
О Д Л У К А
за утврдување на Нацрт на Урбанистички план за вон
населено место на м.в.„Макази" во КО Козјак
Член1
Се утврдува Нацрт на Урбанистички план за вон населено место на
м.в.„Макази" во КО Козјак. општина Ресен, за изградба на стопански комплекс за
откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи.

Член2
Границите на опфатот на Урбанистичкиот план за вон населено место се
катастарските парцели број : 125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 145, 146, 147,
148, 149 сите во КО Козјак.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 6,3 ха.
Член 3
Финансирањето на изработката и донесувањето на планот ќе биде од
средства од Буџетот на општината.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на
Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-596/10
09.04.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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54.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за давање согласност на висината на
надоместокот за доделување на употреба на гробно место и уредување на
гробишта со бетонска платформа и рамки определени во член 2 од Одлуката за
утврдување на димензии и цена на гробно место бр. 02-866 од 31.12.2009 година.

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на висината на
надоместокот за доделување на употреба на гробно место и уредување на
гробишта со бетонска платформа и рамки определени во член 2 од Одлуката за
утврдување на димензии и цена на гробно место бр. 02-866 од 31.12.2009 година,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 09.04.2010
година.
Бр. 08-676 /8
13.04.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 09.04.2010 година, откако ја разгледа
Одлуката за утврдување на димензии и цена на гробно место, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се дава согласност на висината на надоместокот за доделување на
употреба на гробно место и уредување на гробишта со бетонска платформа и
рамки определени во член 2 од Одлуката за утврдување на димензии и цена на
гробно место бр. 02-866 од 31.12.2009 година.

СОВЕТ
Бр. 07-596/11
09.04.2010 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН
Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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55.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за отпочнување постапка за преименување на
улици, плоштади и други инфраструктурни објекти.

Се прогласува Одлуката за отпочнување постапка за преименување на
улици, плоштади и други инфраструктурни објекти, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 09.04.2010 година.
Бр. 08-676 /9
13.04.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 4 од Законот за определување на имиња на улици ,
плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти (Сл.Весник на РМ
бр.66/04 и 55/07), член 22 став 1 точка 4 од Законот за Локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 21 точка 25 од Статутот на Општина
Ресен , Совет на Општина Ресен на седница одржана на ден 09.04.2010 година ,
донесе
ОДЛУКА
За отпочнување постапка за преименување на улици , плоштади и
други и инфраструктурни објекти

Член 1
Се отпочнува постапка за преименување на улици , плоштади и други
инфраструктурни објекти во општина Ресен .,
Член2
Да се изработи листа на можни имиња за инфраструктурните објекти и за
истата да се побара согласност од Владата на Република Македонија.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на општина Ресен,, .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-596/ 14
09.04.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

56.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за службено патување во странство.

Се прогласува Одлуката за службено патување во странство, што Советот
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 09.04.2010 година.

Бр. 08-676 /10
13.04.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа(„Службен весник на РМ„ бр. 5/02), член 21 точка 43 од Статутот на
Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, бр.4/02) и член 5 од
Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на
органите на управата им се признаваат во тековни трошоци („Службен весник на
РМ,, бр.50/00 и 64/01), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 09.04.2010 година донесе
ОДЛУКА
за службено патување во странство
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од патување во странство, лицата
кои ќе патуваат и надоместокот што треба да се исплати.
Член 2
Потребата од патување во Соединетите Американски Држави произлезе од
поканата на Генералниот Конзулата на Р.Македонија во Чикаго САД.
Од одржаната средба помеѓу Генералниот конзул на РМ и Градоначалникот
на Крун Поинт Индијана САД произлезе потреба од организирање на работна
средба помеѓу Градоначалникот на Општина Ресен, Градоначалникот на Краун
Поинт и Генералниуот конзул на РМ.
На средбата ќе се разговара за изнајдување на можности за изнаоѓање на
потенцијални инвеститори од Соединетите Американски Држави во Општина
Ресен.
Патувањето и посетата на Соединетите Американски Држави ќе биде во
период од 23 мај до 05 јуни 2010 година.
Претставник од Општина Ресен е:
- Михаил Волкановски - Градоначалник на општината
Член 3
На членот на делегацијата кој ќе патува во Соединетите Американски
Држави му следува надоместок за патни и дневни трошоци согласно Уредбата за
издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на
управата им се признаваат во тековни трошоци.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Ресен,,.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-596/15
09.04.2010 год
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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