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1.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по Годишната програма за работа на
јавната општинска установа за деца – детска градинка „11-ти Септември“
Ресен за учебната 2011-2012 год
Се прогласува заклучокот по Годишната програма за работа на
јавната општинска установа за деца – детска градинка „11-ти Септември“
Ресен за учебната 2011-2012 год., што Советот на Општината Ресен го
донесе на седницата одржана на 31.10.2011 година.

Бр.08- 2532/1
03.11.2011год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 31.10.2011 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на јавната општинска установа за деца – детска
градинка „11-ти Септември“ Ресен за учебната 2011-2012 год., го донесе
следнио
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Годишната
програма за работа на јавната
општинска установа за деца – детска градинка „11-ти Септември“ Ресен
за учебната 2011-2012 год
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2448/3
31.10.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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2.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за подршка на проектот „ Жените во
мрежа на иновативност и претприемништво
Се прогласува заклучокот по Одлука за подршка на проектот „
Жените во мрежа на иновативност и претприемништво, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 31.10.2011 година.
Бр.08-2532/2
03.11.2011год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на чл.50 ст.1 т.6. од Законот за Локална самоуправа
(Сл Весник на Р.М: бр.5/2002) и чл.23 т . 36 oд Статутот на Општина
Ресен (Сл.Гласник на Општина Ресен бр 7/2010) , Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 31.10.2011 год., ја донесе следната
ОДЛУКА
За поддршка на проектот
„Жените во мрежа за иновативност и претприемништво„
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност и поддршка за реализација на
проектот со назив „Жените во мрежа за иновативност и
претприемништво„ со скратен назив „ВИН-ВИН“ кој ќе се реализира по
Програмата
за
прекугранична
соработка
„Грција-поранешна
југословенска Република Македонија – ИПА Прекугранична Програма“
2007-2013 и во партнерски однос со Здружението на уметници
ракотворци МАКЕДОНСКИ РАКОТВОРБИ од Битола, Здружението за
развој на алтернативен туризам Љубојно, Центарот за подршка на жени
при вработувањето и претприемништво ЕРГАНИ од Тесалоники, Грција и
Регионот на Западна Македонија од Кожани, Грција.
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Член 2
Проектот е од областа на зајакнување на прекуграничниот
економски развој а ќе опфати промоција на активното учество на жените
во регионалниот развој и раст, вработувањето и претприемништвото и ќе
донесе до унапредување на нивните претприемнички вештини,
започнувањето и унапредувањето на деловните активности на жените на
териториите на Ресен, Битола и другите предвидени прекугранични
региони.
Член 3
Се овластува градоначалникот на Општината Ресен во својство
на одговорно лице на националниот водечки партнер, Општината Ресен,
да потпише договор за грант со Овластениот орган на Европската Унија
во име и за сметка на трите партнери од македонската страна, како и
протокол за партнерство со Здружението на уметници ракотворци
МАКЕДОНСКИ РАКОТВОРБИ од Битола и Здружението за развој на
алтернативен туризам Љубојно.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во
Службен Гласник на Општина Ресен
Бр. 07-2448/4
31.10.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

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 заклучокот по Програма за
дополнување на програмата за донесување на урбанистички
планови за 2011 год.
Се прогласува заклучокот по Програма за дополнување на
програмата за донесување на урбанистички планови за 2011 год., што
Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на
31.10.2011 година.
Бр.08- 2532/3
03.11.2011год.
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 Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 31.10.2011 година, откако ја разгледа Програма за
дополнување на програмата за донесување на урбанистички планови за
2011 год, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Програмата за дополнување на програмата за
донесување на урбанистички планови за 2011 год
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2448/5
31.10.2011 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 Одлуката за отпочнување на постапка за
пристапување на изработка и донесување на Урбанистички план вон
населено место Туристичка населба на брегот на Преспанското Езеро на
потегот Царина – Отешево, Општина Ресен.
Се прогласува заклучокот по Одлуката за отпочнување на
постапка за пристапување на изработка и донесување на Урбанистички
план вон населено место Туристичка населба на брегот на
ПреспанскотоЕзеро на потегот Царина – Отешево, Општина Ресен, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
31.10.2011 година.
Бр.08- 2532/4
03.11.2011год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 11,17 и член 26 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ”бр.24/08,91/09 и
18/2011) и член 16 став 1 т.1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
општина Ресен (“Службен гласник на општина Ресен”бр.07/2010 ),
Советот на општина Ресен на седницата одржана на ден 31.10.2011
година, донесе
ОДЛУКА
За отпочнување постапка за пристапување кон
изработка и донесување на Урбанистички план вон населено
место – Туристичка населба на брегот на Преспанското Езеро
на потегот Царина – Отешево, Општина Ресен
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Урбанистички план вон населено место – Туристичка
населба на брегот на Преспанското Езеро на потегот Царина – Отешево,
Општина Ресен
Границите на опфатот на Урбанистичкиот план вон населено
место, се:
- од север по границата на кп.бр.37/2
- на запад по осовината на регионалниот пат Р-503, МаказиЦарина- Граница со Р.Албанија,
- на исток со границата по брегот на Преспанското Езеро
- на југ оди по границата со кп.бр.155/1,кп.бр.158 и кп.бр.159
Опфатот е со површина од 45.50 ха.
Член 2
Финансирањето на изработката и донесувањето на планот ќе биде
од средства на правно лице.
Член 3
Со донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката за
отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување на
Урбанистички план вон населено место – Туристичка населба на брегот
на Преспанското Езеро на потегот Царина – Отешево,Општина Ресен,
бр.07-1273/16 од 25.06.2007 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2448/6
31.10.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

03 Ноември 2011 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 8 страна 6

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 Одлуката за отпочнување на постапка за
пристапување на изработка и донесување на Урбанистички план вон
населено место м.в.„Макази1“,за изградба на стопански комплекс за
откуп, скалдирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи
Се прогласува
заклучокот по
Одлуката
Одлуката за
отпочнување на постапка за пристапување на изработка и донесување
на Урбанистички план вон населено место м.в.„Макази1“,за изградба на
стопански комплекс за откуп, скалдирање, преработка и дистрибуција на
земјоделски производи, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 31.10.2011 година.
Бр.08- 2532/5
03.11.2011год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 11,17 и член 26 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање(„ Службен весник на РМ“,бр.24/08,91/09 и
18/2011) и член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен („ Службен гласник на општина Ресен“, бр.07/2010 ),
Советот на општина Ресен на седницата одржана на ден 31.10.2011
година, донесе
О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка
и донесување на Урбанистички план вон населено место на
м.в.„Макази1“,за изградба на стопански комплекс за откуп,
скалдирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи.
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Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донес
ување на Урбанистички план вон населено место на м.в. „Макази1“ во
КО Козјак,општина Ресен, за изградба на стопански комплекс за откуп,
скалдирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи.
Член 2
Границите на опфатот на Урбанистичкиот план вон населено
место се :
- На север се движи источно по границата на кп.бр.226, ја сече
кп.бр.225, се движи на исток по дел на границата на кп.бр.226;
- На исток се движи јужно по дел од кп.бр.204 и кп.бр.203;
- На југ се движи југозападно по дел од кп.бр.202 и кп.бр.199,
потоа се движи западно и ја сече кп.бр.198,а потоа северозападно ги
сече парцелите и тоа:кп.бр.197,196,195,194,193,192 и кп.бр.191;
- На запад се движи северно по границата на кп.бр.191, а потоа
кон север ги сече парцелите и тоа; кп.бр.214,215,216/1,217/1.218, 219 и
кп.бр.220/1, а потоа се движи северно по границите на парцелите
кп.бр.220/1,222 и кп.бр.223, каде се спојува северната појдовна точка на
кп.бр.226.
Локалитетот на опфатот лежи на територијата која како крајни
точки ги има следните координати:
Површина 159833,64 м2.
Обиколка 1566,48 м.
Вкупната површина на опфатот изнесува 15,98 ха.
Член 3
Финансирањето на изработката и донесувањето на планот ќе биде
од средства на Влада на Република Македонија преку Програмата за
финансирање на урбанистички планови за 2011 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2448/7
31.10.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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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 отпочнување на постапка за
пристапување кон донесување на Детален урбанистички
план- дел од Зона 2, блок 1, Општина Ресен

Се прогласува заклучокот по Одлуката отпочнување на постапка за
пристапување кон донесување на Детален урбанистички план- дел од
Зона 2, блок 1, Општина Ресен, што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 31.10.2011 година.

Бр.08- 2532/6
03.11.2011год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 11,17 и 26 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање(„Сл.весник на РМ“ бр.24/08 и 91/09 и 18/2011) и
член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен („Сл.гласник на Општина Ресен“бр.07/2010),Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 31.10.2011 година, донесе
О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на
Детален урбанистички план – дел од Зона 2,блок 1,Општина Ресен
Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување донесување на Детален
урбанистички план – дел од Зона 2, блок 1, Општина Ресен.
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Член 2
Границите на опфатот се:
- север – границата на наменската зона индустрија
- исток – границата на наменска зона индустрија и границата на
кп.бр 5862
- југ - границата на кп.бр.5858/1, кп.бр.5852/1 и границата на ГУП
на град Ресен.
- запад – осовината на улица „29-ти Ноември“.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 5,4 ха.
Член 2
Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства
на правно лице ,а донесувач на планот е Општина Ресен.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2448/8
31.10.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

7.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по барање на група родители за
отворање на целодневен престој на деца од предшколска и школска
возраст
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Се прогласува заклучокот по барање на група родители за отворање
на целодневен престој на деца од предшколска и школска возраст, што
Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на
31.10.2011 година.
Бр.08- 2532/7
03.11.2011год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр. 5/02) и член 23 точка 47 од
Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010 ) по барање на група родители за отворање на целодневен
престој на деца од школска и предшколска возраст, Советот на
Општината Ресен на седницата одржана на 31.10.2011 година донесе:
З А К Л У Ч О К
1.Заради немање на просторни и финансиски можности во
детската градинка,,11-ти септември,, и на соодветен кадар ,од друга
страна блокирана сметка на Општина Ресен,по барањето на родителите
за отворање на целодневен престој,за прешколска и школска возраст, во
моментот не може позитивно да се произнесе на барањето.
2.Кога ќе се створат условите, советот ќе може повторно да
расправа за исто вакво барање.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2448/9
31.10.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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