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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по Кварталниот извештај за извршување
на буџетот на Општина Ресен за III квартал
јануари- септември 2011 год

Се прогласува
заклучокот по Кварталниот извештај за
извршување на буџетот на Општина Ресен за III квартал јануарисептември 2011 год., што Советот на Општината Ресен го донесе на
седницата одржана на 30.11.2011 година.
Бр.08- 2869/1
06.12.2011 год.
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 30.11.2011 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Ресен за
III квартал јануари- септември 2011 год., го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на буџетот на
Општина Ресен за III квартал јануари- септември 2011 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2715/3
30.11.2011 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по Годишниот извештај за работењето
на Центарот за развој на Пелагонискиот Плански регион за 2010 год
Се прогласува заклучокот по Годишниот извештај за работењето
на Центарот за развој на Пелагонискиот Плански регион за 2010 год.,
што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на
30.11.2011 година.
Бр.08- 2869/2
06.12.2011 год.
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 30.11.2011 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот
Плански регион за 2010 год.го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Центарот за
развој на Пелагонискиот Плански регион за 2010 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2715/4
30.11.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

06 Декември 2011 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 9 страна 3

3.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам,
З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по Годишниот извештај за спроведување
на програмата за развој на Пелагонискиот Плански регион 2010-2015
година од страна на центарот за развој на Пелагонискиот плански регион
за 2010 година
Се прогласува
заклучокот по Годишниот извештај за
спроведување на програмата за развој на Пелагонискиот Плански регион
2010-2015 година од страна на центарот за развој на Пелагонискиот
плански регион за 2010 година, што Советот на Општината Ресен го
донесе на седницата одржана на 30.11.2011 година.
Бр.08- 2869/3
06.12.2011 год.
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 30.11.2011 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за спроведување на програмата за развој на Пелагонискиот
Плански регион 2010-2015 година од страна на центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2010 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Годишниот извештај за спроведување на
програмата за развој на Пелагонискиот Плански регион 2010-2015 година
од страна на центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за
2010 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2715/5
30.11.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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4.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за отстапување на управување
и користење на Спортската сала на СОУ „Цар Самоил“ Ресен
Се прогласува
заклучокот по Одлуката за отстапување и
користење на Спортската сала на СОУ „Цар Самоил“ Ресен, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
30.11.2011 година.

Бр.08- 2869/4
06.12.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 став1 точка 10 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 36
од Статутот на Општина Ресен
(„ Службен гласник на Општина Ресен
“, бр. 7/2010 ) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
30.11.2011 година, донесе
О Д Л У К А
За отстапување на управување и користење
на Спортската сала на СОУ Цар Самоил Ресен
Член 1
Со оваа Одлука Општина Ресен му отстапува на управување и
користење на СОУ „Цар Самоил “ Ресен спортската сала, изградена
во дворот на училиштето на градежна парцела кп.3304/1 во КО Ресен
согласано одобрението за градба бр. 09-1459/4 од 28.05.2009 год.
издадено од Општина Ресен, како и нагледни средства и спортска
опрема.
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Член 2
Училишната спортска сала, нагледните средства и спортската
опрема , кои со записник
за примопредавање составен на ден
13.09.2011 год. помеѓу Министерството за образование и наука и
Општина Ресен, му се предадени на Општина Ресен, истите, со
записник за примопредавање, кој ќе го потпишат Градоначалникот на
Општина Ресен и Директорот на СОУ „Цар Самоил“ Ресен ќе му бидат
предадени на училиштето на управување и користење, согласно
задолжението по одредбите од склучениот договор помеѓу
Министерството за образованиеи наука, заверен18-55/120 од 27.05. 2010
год. и Општина Ресен, истиот во Општина заверен под бр. 08-1812 од
07.07.2009 год
Член 3
Со отстапување на Спортската сала на управување и користење,
како и нагледните средства и спортската опрема, Средното училиште е
должно да се придржува кон задолженијата на одредбите од договорот
цитиран,од членот 4 односно да го користи објектот наменски,исклучиво
за спорт и рекреација, тековно да го одржува , да го користи секој
работен ден до 20 часот, исклучиво за неговата намена во наставнонаучен процес, за спорт и физичка култура на учениците , согласно
наставната програма, како и објектот може да се изнајмува на
надворешни лица и клубови во периодот од 20-24 часа секој работен ден
и во слободните термини за време на викендите исклучиво за спорт и
спотски активности , а средствата добиени од издавањето на просторот

по утврден ценовник за користење на истиот , да ги користи исклучиво
за тековно одржување на спортската сала или за работи поврзани со
училишниот спорт.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник“ на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2715/6
30.11.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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5.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување на овластување на
градоначалникот на Општина Ресен за одговорно лице, и потписник на
апликации за проекти (одобрени од Советот), со цел користење средства
од Европска Инвестициона Банка

Се прогласува
заклучокот по Одлуката за утврдување на
овластување на градоначалникот на Општина Ресен за одговорно лице,
и потписник на апликации за проекти (одобрени од Советот), со цел
користење средства од Европска Инвестициона Банка, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.11.2011 година.
Бр.08- 2869/5
06.12.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на чл.22, ст.1, т.1, чл.36 и чл.50 од Законот за локална
самоуправа ( “Сл.весник на РМ“ бр.5/02), чл.16 ст.1 т.1 и чл.23 од
Статутот на општина Ресен (“Сл. Гласник на општина Ресен бр.7/2010) ,
а во врска со одредби од Допис на Министерството за транспорт и врски
на Влада на РМ ( со број 26-12-868/43 од 28.12.2010 год.), Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на ден 30.11.2011 год., донесе:
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА
РЕСЕН ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ, И ПОТПИСНИК НА АПЛИКАЦИИ ЗА ПРОЕКТИ
(ОДОБРЕНИ ОД СОВЕТОТ), СО ЦЕЛ КОРИСТЕЊЕ СРЕДСТВА ОД ЕВРОПСКА
ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

Чл.1
Во врска со Одлуката за распределба на средства на Општина
Ресен, согласно Договорот за заем по проектот “ Водоснабдување и
одведување на отпадни води“ (“Сл. Весник на РМ“ бр.154/10). Склучен со
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Евроската инвестициона банка, Министерството за транспорт и врски на
Владата на РМ, бара од Општината исполнување на одредени услови
при аплицирање на проектната документација.
Чл.2
За одобрените проекти, кои се планирани, управувани
и
одржувани од правен субјект- ЈКП “Пролетер“, Советот утврди
декларативна Изјава дадена од претпријатието (број 07-686/4 од
30.03.2011 год.)
Чл.3
Апликацијата за одобрениот проект во контекс на областа од
Договорот за заем, е :
РЕКОНСТРУЦИЈА,
ДОГРАДБА
НА
ВОДОВОДНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ВО ГРАДОТ РЕСЕН.
се верифицира преку поплнет Прашалник со соодветни параметри
за проектот од страна на надлежната служба во Општината, на барање
на Министерството за транспорт и врски на Владата на Р.Македонија.
Чл.4
Пополнетиот Прашалник, во кој се назначува Лице за контакт, е
потпишан Градоначалникот на Општината, преку овластувањето дадено
со оваа Одлука.
Чл.5
Лице за контакт назначено од редот на надлежната служба во
Општината, е утврдено преку Решението издадено од Градоначалникот
( 08-2716/1 од 22.11.2011 год.)
Чл.6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Ресен“

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2715/7
30.11.2011 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за определување на приоритетен
проект на Општина Ресен од Програмата за Рурален Развој на
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството
и руралниот развој
Се прогласува заклучокот по Одлуката за определување на
приоритетен проект на Општина Ресен од Програмата за Рурален
Развој на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.11.2011 година.
Бр.08- 2869/6
06.12.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.5/02) и член 23 ст.1 т.47 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
30.11. 2011 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на приоритетен проект на Општина Ресен
од Програмата за Рурален Развој на Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Член 1
Со оваа Одлука се определува проект кој има приоритет во
неговото реализирање како и начинот на неговото финанирање.
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Член2
За приоритетeн проект се определува Проектот “ Патокази кон
потпелистерските села
за
зачувување
и
унапредување
на
традиционалните вредности на Баба Планина ,со кој се аплицира преку
Програмата за Рурален Развој на Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој – Јавен повик бр.01/2011, во Мерка
3.1.” Подобрување на квалитетот на животот во руралните средини”.
Носител на проектот е Општина Ресен, а ќе биде имплементиран
од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот Плански Регион врз
основа на Договор потпишан помеѓу Општина Ресен и Центарот.
Член З
Основната цел која придонесува за зачувување и унапредување на
традиционалните вредности на руралните подрачја преку одбележување
на традиционалните, културни и природни вредности во руралните места
на Баба Планина, ги опфаќа и конкретните цели како:
1. Поврзување на културните, историските и природните вредности
во руралните подрачја на Баба Планина ;
2. Зачувување и унапредување на квалитетот на животната средина
во руралните подрачја:
3. Промоција на традиционалните вредности во руралните подрачја
на Баба Планина со цел зголемување на квалитетот на животниот
стандард на жителите во руралните подрачја.
Член 4
За реализација на основната цел и специфичните цели на Проектот,
следните активности ќе бидат реализирани како дел од Проектот:
Во рамките на првата специфична цел - поврзување на културните
, историските и природните вредности во руралните подрачја на Баба
Планина ќе бидат реализирани следните активности :
1. Изработка на Елаборат за поставување на инфо табли и патокази
на шумските патеки во и кон руралните подрачја на Баба Планина;
2. Дизајн и изработка на инфо таблите и патоказите кои ќе бидат
поставени;
3. Поставување инфо таблите и патоказите на шумските патеки во
руралните подрачја на Баба Планина.
Како дел од втората специфична цел - Зачувување и унапредување на
квалитетот на животната средина во руралните подрачја ке бидат
изработени и дизајнирани корпите за отпадоци како и нивно

06 Декември 2011 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 9 страна 10

поставување по текот на шумските патеки во функција на унапредување
на квалитетот на животна средина во руралните средини а и со тоа и
квалитетот на живот во потпелистерските села.
Во третата специфична цел од проектот - Промоција на
традиционалните вредности во руралните подрачја на Баба Планина со
цел зголемување на квалитетот на животниот стандард на жителите во
руралните подрачја - ќе бидат опфатени следните активности:
-

Дизајн и продукција на мапи и друг останат промотивен материјал
на македонски и англиски јазик кои ќе послужат како поддршка на
обележаните рути ( патеки) и кој се неопходни за домашните и
странските туристи кои доаѓаат да ги посетат овие рурални места.
Изработка и одржување на веб промоција преку порталот
visitpelagonia.mk
Член 5
Со имплементацијата на Проектот “ Патокази кон потпелистерските
села за зачувување и унапредување на традиционалните вредности во
рауралните места на Баба Планина”, ќе бидат постигнати следните
резултати:
-

Поставени 100 патокази и инфо табли на шумските патеки на
Баба Планина, со цел поврзување на потпелистерските села ;
Поставени корпи за отпадоци на шумските патеки за поврзување
на потпелистерските села кои се во функција на заштита на
животната средина во руралните подрачја;
Промовирани и маркетирани одбележаните шумските патеки за
поврзување на руралните подрачја на Баба Планина.
Член 6

Времетраењето на Договорот, односно имплементацијата на
Проектот е 2- два месеци по добивањето на одобрението за користење
на средства од Програмата за Рурален Развој.
Член 7
Центарот за развој на Пелагонискиот развој како институција надлежна
за регионален развој и со голема експертиза и искуство во изработка и
имплементација на проекти , ќе биде одговорна за имплементацијата на
активностите кои се дел од овој проект. Центарот за развој е формиран
со Одлука од страна на Општината Ресен па оттука и заедничката
соработка за имплементацијата на овој проект.
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Член 8
Плаќањето на вредноста на Договорот, ќе се изврши по
добивањето на одобрението за доделени средства од Програмата за
Рурален Развој на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството
и руралниот развој
– Повик бр.01/2011.
Вкупната вредност на Договорот изнесува 1.840.000,00, според
пресметаниот буџет кој е Анекс кон овој Договор.
Плаќањето ќе се изврши вирмански со трансферирање на
добиените средствата од сметката на Општина Ресен одобрени од
Програмата за Рурален Развој на сметката на Центарот за Развој на
Пелагонискиот Регион, во износ од 80% од вредноста на договорот,
односно 1.472.000,00 денари.
Остатокот од 20% од вредноста на Договорот, односно 368.000,00
денари се сопствен придонес на Центарот за развој на Пелагонискиот
Плански Регион.
Член 9
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2715/8
30.11.2011 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утвдрување на Нацрт на Деталниот
урбанистички план за дел од УЕ- 2, Ресен
Се прогласува заклучокот по Одлуката за утвдрување на Нацрт на
Деталниот урбанистички план за дел од УЕ- 2, Ресен , што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.11.2011 година.
Бр.08- 2869/7
06.12.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 7 став 2,член 24 став 2 и член 26 став 5 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“
бр.60/2011)
и член 23 став 7
од Статутот на Општина Ресен
(„Сл.гласник на Општина Ресен“бр.07/2010),Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на 30.11.2011 година,донесе
О Д Л У К А
За утвдрување на Нацрт на Деталниот урбанистички план за дел
од УЕ- 2, Ресен
Член 1
Се утврдува Нацрт на Деталниот урбанистички план за дел од УЕ2, Ресен.
Член 2
Границите на опфатот на измените и дополнувањето се:
- север – дел од улица„ 29 Ноември“,
- исток – дел од ул.„Мите Богоевски“ до пресек со
улица„Ленинова“,
- југ- дел од улица„ Ленинова“ до пресек со дел од улица „Иво
Лола Рибар“
- запад – во правец север- југ покрај ОУ„Мите Богоевски“(тоа е
дел од улица „Иво Лола Рибар“
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 3 ха.
Член 3
Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства
на приватни инвеститори ,а донесувач на планоте Општина Ресен.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2715/9
30.11.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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8.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за
пристапување кон измена и дополнување на Деталниот урбанистички
план за дел од УЕ- 4,с.Јанковец

Се прогласува
заклучокот по Одлуката за отпочнување на
постапка за пристапување кон измена и дополнување на Деталниот
урбанистички план за дел од УЕ- 4,с.Јанковец, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.11.2011 година.

Бр.08- 2869/8
06.12.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 7 став 2, член 11,17 и член 26 став 5 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање(„Сл.весник на РМ“ бр. 60/2011)
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 30.11.2011 година,донесе
О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за пристапување кон измена и
дополнување на Деталниот урбанистички план за дел
одУЕ- 4,с.Јанковец
Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон измена и
дополнување на Деталниот урбанистички план за УЕ-4, дел ,с.Јанковец.
Границите на планскиот опфат на измените и дополнувањето се:
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-

север – осовина на новопроектирана
пристапна улица
согласно ДУП за УЕ-4,с.Јанковец.
- исток – осовина на улица „Јосиф Јосифовски“
- југ- осовина на пешачка патека на согласно ДУП за УЕ – 4
с.Јанковец
- запад – осовина на новопроектираната станбена улица
согласно ДУП за УЕ 4,с.Јанковец.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 0,6 ха.
Член 2
Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства
на приватни инвеститори ,а донесувач на планоте Општина Ресен.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2715/10
30.11.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

9.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување на Нацрт на Детален
урбанистички план – дел од Зона 2,блок 1,Општина Ресен

Се прогласува заклучокот по Одлуката за За утврдување на
Нацрт на Детален урбанистички план – дел од Зона 2,блок 1, Општина
Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 30.11.2011 година.
Бр.08- 2869/9
06.12.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 7 став 2,член 24 став 2 и член 26 став 5 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање(„Сл.весник на РМ“
бр.60/2011 ) и член 23 став 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.гласник
на Општина Ресен“бр.07/2010),Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на 30.11.2011 година, донесе
О Д Л У К А
За утврдување на Нацрт на Детален урбанистички план – дел
од Зона 2,блок 1,Општина Ресен
Член 1
Се утврдува Нацрт на Детален урбанистички план – дел од Зона
2, блок 1, Општина Ресен.
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.07-2715/11
30.11.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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10.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за За утврдување на Нацрт на Детален
урбанистички план – за дел од УЕ – 3, Ресен (Поранешна текстилна
фабрика Преспатекс)
Се прогласува заклучокот по Одлуката за За утврдување на
Нацрт 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 30.11.2011 година.
Бр.08- 2869/10
06.12.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 7 став 2,член 24 став 2 и член 26 став 5 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање(„Сл.весник на РМ“
бр.60/2011 ) и член 23 став 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл.гласник
на Општина Ресен“бр.07/2010),Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на 30.11.2011 година, донесе
О Д Л У К А
За утврдување на Нацрт на Детален урбанистички план – за дел
Од УЕ – 3, Ресен (Поранешна текстилна фабрика Преспатекс)
Член 1
Се утврдува Нацрт на Детален урбанистички план – дел Од УЕ –
3, Ресен (Поранешна текстилна фабрика Преспатекс)
Член 2
Границите на планскиот опфат на ДУП – дел, од УЕ – 3, Ресен
(Поранешна текстилна фабрика Преспатекс), се:
- на север – дел од ул.„ 29 ти Ноември“
- на исток – со границата на Генералниот урбанистички план
за град Ресен
- на југ - со ул.„ Димитар Влахов “
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- на запад – по течението на Голема Река
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 22,50 ха.
Член 3
Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства
на физички и правни лица ,а донесувач на планот е Општина Ресен.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2715/12
30.11.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

11.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решението за разрешување и именување на
член на Управниот одбор на ЈУ „Центар за социјални работи “ Ресен
Се прогласува заклучокот по Решението за разрешување и
именување на член на Управниот одбор на ЈУ „Центар за социјални
работи “ Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.11.2011 година.
Бр.08- 2869/11
06.12.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на чл. 100 од Законот за социјалната заштита (
„Службен гласник на РМ“ бр.79/2009, 36/11 и 51/11) а во врска со чл.110
од истиот, чл.36. ст.1 т.5 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ„ бр.5/02) и член 23 став 1 точка 32 од Статутот на
Општина Ресен („Сл.гласник на Општина Ресен“бр.07/2010),Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на 30.11.2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член на
Управниот одбор на ЈУ „Центар за социјални работи “ Ресен
1. Се разрешува досегашниот член на Управниот одбор на ЈУ
„Центар за социјални работи “ Ресен .
- Александра Јосифовска од Ресен
2. За член во Управниот одбор на ЈУ „Центар за социјални работи
“ Ресен се именува лицето:
- Кице Нонкуловски од Ресен
3. Мандатот на членовите трае четири години.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во
,,Службен гласник на општината Ресен,,

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2715/13
30.11.2011 год.
Ре сен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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12.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решението за разрешување и именување на
членови на Училишен одбор на СОУ „ Цар Самоил Ресен.

Се прогласува заклучокот по Решението за разрешување и
именување на членови на Училишен одбор на СОУ „ Цар Самоил Ресен.
, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
30.11.2011 година.

Бр.08- 2869/12
06.12.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на чл.99 од Законот за средно образование (
„Службен гласник на РМ“ бр.52/02), чл.36. ст.1 т.5 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.5/02) и член 23 став 1 точка 32
од Статутот на Општина Ресен („Сл.гласник на Општина
Ресен“бр.07/2010), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
30.11.2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на членови на
Училишен одбор на СОУ „ Цар Самоил Ресен.
1. Се разрешуваат досегашните членови на Училишен одбор на
СОУ „ Цар Самоил Ресен.
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- Мутаир Максуд
- Борис Марковски
2. За членови во Училишниот одбор на СОУ „ Цар Самоил Ресен
се именуваат лицата:
- Турџан Зејнеловски
- Лилјана Чоневска
3. Мандатот на членовите трае четири години.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во
,,Службен гласник на општината Ресен,,
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2715/14
30.11.2011 год.
Ре сен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

13.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решението за разрешување и именување на член
на Управниот одбор на на ЈОУДГ “11- ти Септември “ Ресен.

Се прогласува заклучокот по Решението за за разрешување и
именување на член на Управниот одбор на на ЈОУДГ “11- ти Септември
“ Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 30.11.2011 година.
Бр.08- 2869/13
06.12.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на чл.96 и чл.97 од Законот за заштита на децата (
„Службен гласник на РМ“ бр.98/2000, бр.170/2010), чл.36. ст.1 т.5 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.5/02) и член
23 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Ресен („Сл.гласник на
Општина Ресен“ бр.07/2010), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на 30.11.2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член на
Управниот одбор на на ЈОУДГ “11- ти Септември “ Ресен.

1. Се разрешува досегашниот член на Управниот одбор на ЈОУДГ
“11- ти септември “ Ресен.
- Томе Думовски од Ресен
2. За член во Управниот одбор на ЈОУДГ “11- ти септември “
Ресен се именува лицето:
- Наумче Ташовски од Ресен
3. Мандатот на членовите трае четири години.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во
,,Службен гласник на општината Ресен,,

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2715/15
30.11.2011 год.
Ре сен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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14.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по барање на жители на
Туристичката вилска населба Претор
Се прогласува
заклучокот по Барањето од жители на
Туристичката вилска населба Претор,, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.11.2011 година.

Бр.08- 2869/14
06.12.2011 год.
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 од жители на Туристичката вилска населба
Претор, Советот на Општината Ресен на седницата одржана на
30.11.2011 година донесе:
З А К Л У Ч О К
1. Со оглед на тоа дека во тек е носење на нова Одлука за
комунален ред, која ќе биде во согласност со сите законски прописи, дел
од барањата кои се наведени од страна на жителите на Туристичката
вилска населба Претор, ќе се регулирани со таа одлука.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2715/16
30.11.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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15.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по Барање од Златко Ѓорѓиевски од
с.Долно Дупени за доделување на помош за
настанатата непогода пожар
Се прогласува заклучокот по Барање од Златко Ѓорѓиевски од
с.Долно Дупени за доделување на помош за настанатата непогода
пожар, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 30.11.2011 година.
Бр.08- 2869/15
06.12.2011 год.
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 Bарање од Златко Ѓорѓиевски од с.Долно Дупени за
доделување на помош за настанатата непогода пожар, Советот на
Општината Ресен на седницата одржана на 30.11.2011 година донесе:
З А К Л У Ч О К
1 Заради блокираната сметка и неможноста да им се помогне со
парични средства Советот на Општина Ресен му доделува помош во
ќерамиди кои се останати со препокривање на покривот на Детската
градинка “11 ти Септември“ Ресен.
2. Ваквата помош ќе му се додели, откако претходно Општинската
администрација ќе контактира со него во врска со помошта, и доколку
истиот во рок од 3 дена позитивно одговори дека ја прифаќа помошта.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2715/17
30.11.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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