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1.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка кон
изработка и донесување на измени и дополнување
на ДУП за дел од УЕ – 2 Ресен
Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка кон
изработка и донесување на измени и дополнување на ДУП за дел од УЕ
– 2 Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 27.04.2011 година.

Бр.08-1011/1
03.05.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 11,17 и 26 став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( „Сл. Весник на Р.Македонија бр.51/2005,
137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011) и член 23 став 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „Сл. Гласник на Општина Ресен бр.7/2010) Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на ден 27.04.2011 година донесе

ОДЛУКА
За отпочнување на постапка кон изработка
и донесување на измени и дополнување
на ДУП за дел од УЕ – 2 Ресен

Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и
донесување на измени и дополнување на Деталниот Урбанистички План
за дел од УЕ – 2 Ресен
Границите на опфатот на измената и дополнување се:
на север дел од ул„ 29ти Ноември“
на запад во правец север-југ покрај ОУ „ Мите Богоевски“( а тоа е
дел од ул„ Иво Лола Рибар“)
на исток дел од ул „ Мите Богоевски“ до пресек со ул „ Ленинова“
на југ дел од ул „ Ленинова“ до пресек со дел од ул„ Иво Лола
Рибар“
Планскиот опфат е во површина од 3,00ха.
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Член 2
Финансирањето на изработката и донесувањето на планот ќе биде
од страна на физички и правни лица
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во
Службен Гласник на Општина Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-950/3
27.04.2011 година
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

2.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за отпочнува на постапка за изработка и
донесување на Детален Урбанистички План за дел од УЕ – 3 Ресен
(поранешна текстилна фабрика Преспатекс).

Се прогласува Одлуката за отпочнува на постапка за изработка и
донесување на Детален Урбанистички План за дел од УЕ – 3 Ресен
(поранешна текстилна фабрика Преспатекс), што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.04.2011 година.

Бр.08-1011/2
03.05.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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Врз основа на член 11,17 и 26 став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( „Сл. Весник на Р.Македонија бр.51/2005,
137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011) и член 23 став 7 од Статутот на
Општина Ресен ( „Сл. Гласник на Општина Ресен бр.7/2010) Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на ден 27.04.2011 година донесе

ОДЛУКА
За отпочнување на постапка за изработка
и донесување на Детален Урбанистички План
за дел од УЕ – 3 Ресен
( поранешна текстилна фабрика Преспатекс)

Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување за изработка
и
донесување на Детален Урбанистички План за дел од УЕ – 3 Ресен
(поранешна текстилна фабрика Преспатекс).
Границите на опфатот за изработка и донесување:
на север дел од ул„ 29ти Ноември“
на запад по течението на Голема Река
на исток – со границата на Генералниот Урбанистички План за
Град Ресен
на југ со ул „ Димитар Влахов“
Планскиот опфат е во површина од 22,50ха.
Член 2
Финансирањето на изработката и донесувањето на планот ќе биде
од страна на физички и правни лица
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во
Службен Гласник на Општина Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 03-950/4
27.04.2011 година
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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3.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска
соработка меѓу Општина Ресен и Општина Демир Хисар

Се прогласува Одлуката за воспоставување меѓуопштинска
соработка меѓу Општина Ресен и Општина Демир Хисар, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.04.2011 година.

Бр.08-1011/3
03.05.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 ),член 4 став 3 и член 7
став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка ( „Сл. весник на РМ “
бр.79/09 ), член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен
(„
Службен гласник на Општина Ресен “, бр. 4/10 ) , Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 27.04.2011 година, донесе
О Д Л У К А
за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу
Општина Ресен и Општина Демир Хисар
Член 1
Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка, меѓу
Општина Ресен и Општина Демир Хисар ,за вршење на определени
работи од надлежност на општините од страна на Општина Демир Хисар
за сметка на Општина Ресен.
Член 2
Меѓопштинската соработка опфаќа извршување на работи од
надлежност на внатрешна ревизија и вршење на инспекторски надзор
од областа на градење – градежен инсектор, од страна на Општина
Демир Хисар,а за сметка на Општина Ресен.
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Член 3
Меѓуопштинската соработка ќе се остварува преку склучување на
Договор за вршење на определени работи од страна на Општина Демир
Хисар за сметка на Општина Ресен, врз основа на член 9 став 2 алинеја
2 од Законот за меѓуопштинска соработка.

Член 4
Сите трошоци поврзани со меѓуопштинската соработка,односно
трошоците за вршење на надлежноста на внатрешна ревизија и вршење
на инспекторски надзор на овластениот градежен инсспектор, за
Општина Ресен ќе паднат на товар на Општина Ресен.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07- 950/5
27.04.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

4.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Ресен за квартал I

Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај заизвршување
на Буџетот на Општина Ресен за квартал I,што Советот на Општината
Ресен го донесе на седницата одржана на 27.04.2011 година.

Бр.08-1011/4
03.05.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 27.04.2011 година, откако
го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за
квартал I го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Ресен за квартал I

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-950/6
27.04.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

5.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Програмата за донесување на
урбанистички планови за 2011 година, со измени и дополнување
на ГУП Ресен, дел од УЕ-3 и измена на ДУП
за дел од УЕ-Кумсал 3

Се прогласува Заклучокот по Програмата за донесување на
урбанистички планови за 2011 година, со измени и дополнување на ГУП
Ресен, дел од УЕ-3 и измена на ДУП за дел од УЕ-Кумсал 3, што Советот
на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на 27.04.2011
година.

Бр.08-1011/5
03.05.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 27.04.2011 година, откако ја разгледа ПредлогПрограмата за донесување на урбанистички планови за 2011 година, со
измени и дополнување на ГУП Ресен, дел од УЕ-3 и измена на ДУП за
дел од УЕ-Кумсал 3 го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Предлог-Програмата за донесување на
урбанистички планови за 2011 година, со измени и дополнување на ГУП
Ресен, дел од УЕ-3 и измена на ДУП за дел од УЕ-Кумсал 3

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-950/7
27.04.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

6.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката определување начин на
паркирање и на утврдувањена условите за
сообраќај на возилата во паркиралиштето

Се прогласува Одлуката
за определување
начинот
на
паркирање и на утврдувањена условите за сообраќај на возилата во
паркиралиштето, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 27.04.2011 година.

Бр.08-1011/6
03.05.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 ), член 6 став 1,2 и став 3
точка 6 и 13 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
(„Службен весник на РМ“,бр.54/07) и член 23 став 1 точка 28 од Статутот
на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен “, бр. 7/2010 )
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 27.04.2011
година, донесе
О Д Л У К А
За определување начин на паркирање и на утврдување
на условите за сообраќај на возилата во паркиралиштето
Член 1
Со оваа одлука се определува начинот на паркирање и условите
за сообраќај на возилата во паркиралиштето.
Член 2
Просторот зад зградата на Општина Ресен,кој е дел од улица
„Илинденска“ во Ресен,согласно Деталниот урбанистички план за УЕ5/1,Центар Ресен,е наменет за паркирање на возила.
Влезот во паркиралишето е од ул.„Илинденска“, а излезот ќе биде
на улица„Таше Милишевски“.

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- 950/8
27.04.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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