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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 квартал I
Се прогласува заклучокот по Кварталниот извештај за извршување
на буџетот на Општина Ресен за квартал I, што Советот на Општината
Ресен го донесе на седницата одржана на 20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/1
23.04.2012 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 20.04.2012 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за I
квартал, го донесе следниот,
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Ресен за I квартал
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1068/4
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет 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 Програма за изведување на
тридневна ексурзија на ОУ “ Гоце Делчев“ Ресен
Се прогласува заклучокот по Програма за изведување на
тридневна ексурзија на ОУ “ Гоце Делчев“ Ресен, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 20.04.2012 година.

Бр.08- 1152/2
23.04.2012 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 20.04.2012 година, откако ја разгледа Програмата
за изведување на тридневна ексурзија на ОУ “ Гоце Делчев“ Ресен, го
донесе следниот,
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Програма за изведување на тридневна ексурзија на
ОУ “ Гоце Делчев“ Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1068/ 5
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот Програма за изведување на
тридневна ексурзија на ОУ “ Мите Богоевски“ Ресен

Се прогласува заклучокот по Програма за изведување на
тридневна ексурзија на ОУ “ Мите Богоевски“ Ресен, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 20.04.2012
година.
Бр.08- 1152/3
23.04.2012 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 20.04.2012 година, откако ја
разгледа Програмата за изведување на тридневна ексурзија на ОУ “
Мите Богоевски“ Ресен, го донесе следниот,
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Програма за изведување на тридневна ексурзија на
ОУ “ Мите Богоевски“ Ресен
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/ 6
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет 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 заклучокот Програмата за поставување на
урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен за 2012 година
Се прогласува заклучокот по Програмата за поставување на
урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен за 2012 година, што
Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на
20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/4
23.04.2012 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 20.04.2012 година, откако ја
разгледа Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Ресен за 2012 година, го донесе следниот,
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Програмата за поставување на урбана опрема на
подрачјето на Општина Ресен за 2012 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/ 7
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет 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 Програмата за измена на Програмата за
дополнување на програмата за донесување на урбанистички
планови за 2011 година
Се прогласува Програмата за измена на Програмата за
дополнување на програмата за донесување на урбанистички планови за
2011 година, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/5
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен (Сл. гласник на Општина Ресен 07/2010) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 20.04.2012 година, донесе

ПРОГРАМА
За измена на Програмата за дополнување на програмата за
донесување на урбанистички планови за 2011 година
Член 1
Во точка 4 – Донесување на Детален урбанистички план за УЕ-3дел (поранешна текстилна фабрика Преспатекс) од Програмата за
дополнување на програмата за донесување на урбанистички планови за
2011 година бр.07-686/5 од 30.03.2011 година се менува плански опфат
во вкупна површина од 22,50 ха и треба да гласи:
Вкупна површина на планскиот опфат од 23,50
ха.
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Член 2
Ова програма влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се
објави во „Службен Гласник “ на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/ 8
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за измена на Одлуката за
отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Деталниот урбанистички план за дел од УЕ- 3,
Ресен (Поранешна текстилна фабрика Преспатекс)
Се прогласува Одлука за измена на Одлуката за отпочнување на
постапка за пристапување кон изработка и донесување на Деталниот
урбанистички план за дел
од УЕ- 3, Ресен (Поранешна текстилна
фабрика Преспатекс), што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 20.04.2012 година.

Бр.08- 1152/6
23.04.2012 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 20.04.2012 година,донесе
О Д Л У К А
За измена на Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон изработка и донесување на Деталниот урбанистички план за дел
од УЕ- 3,Ресен (Поранешна текстилна фабрика Преспатекс)
Член 1
Во членот 2 од Одлуката за отпочнување на постапка за
пристапување кон изработка и донесување на Детален урбанистички
план – за дел од УЕ – 3, Ресен (Поранешна текстилна фабрика
Преспатекс),бр.07-950/4 од 27.04.2011, се менува вкупната површина на
планскиот опфат од 22,50 ха и треба да гласи: вкупната површина на
планскиот опфат 23,50 ха.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/ 9
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р
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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 утврдување на Нацрт на
Деталниот урбанистички
план за УЕ- 3-Блок 1, Ресен
,Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт на Деталниот
урбанистички
план за УЕ- 3-Блок 1, Ресен ,Општина Ресен, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/7
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11 и 53/11) член 22 став 1 точк1 и член 36 од Законот за
локална самоуправа ( Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и член 23 став 1 точка
7 од Статутот на Општина Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен бр. 7/10)
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 20.04. 2012 година,
донесе
ОДЛУКА
За утврдување на Нацрт на на Деталниот урбанистички
план за УЕ- 3-Блок 1, Ресен ,Општина Ресен
Член 1
За утврдување на Нацрт на Деталниот урбанистички план за УЕ3-Блок 1, Ресен Општина Ресен како што е означено во графичките
прилози кои се составен дел на оваа Одлука. (во натамошен текст
Планот).
Планскиот опфат го дефинираат следните граници:
-

север – границата на УЕ-3.
исток – границата на ГУП,Ресен
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-

југ- осовина на улицата „Наум Веслиевски“
запад – дел од осовина од ул.„Мите Трајчевски“ и
к.п.бр.2784,2889,2809,2812,2815,2817,2847,2846 до осовина на
пристапка улица и осовина на ул.„Јосиф Јосифовски“

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 23,07 ха.
Член 2
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:
1. Деталниот урбанистички план за УЕ- 3-Блок 1, Ресен Општина
Ресен фаза Нацрт план со тех,. Бр. У04-07/09 од Декември 2011 година,
изработен од Иванов инжинеринг ДООЕЛ, Битола.
ОПШТ ДЕЛ
1. Насловна страна
2. Содржина
3. Извод од регистрација на фирмата
4. Лиценца на правното лице за работа
5. Овластување на планерот и соработниците
6. Планска програма
7. Геодетски елаборат за aжурирана подлога
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
А. Текстуален дел
1. Вовед
2. Географски и геодетски податоци за просторот на планскиот опфат
3. Историјат на план ирање на просторот на планскиот опфат
4. Податоци за природните чинители
- природни фактори
- сеизмика на просторот
- климатски услови
- културно наследство
5. Податоци за содадени вредности и чинители
- инвентаризација на постоен градежен фонд
-инвентаризација на постојна комунална инфраструктура
- билансни показатели
6. Анализа на степенот на реализација на постојниот план со можности
за развој
- степен на реализација
- извод од постоен ГУП
- програмска задача
- концепт за просторен развој
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Б. Графички прилози
Микролокација-ситуација----------------- м = 1:1000
Извод од ГУП-Ресен
Ажурирана геодетска подлогa................. м = 1:3000
Инвентаризација и снимање на постоен градежен фонд,
Инфраструктура и вкупна
Физичка супраструктура...................... м = 1:1000
Инвентаризација и снимка на бесправно
Изградени градби.
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А. Текстуален дел
1. Вовед
2. Опис и образложение на планските решенија за изградба и намена на
градежното земјите и објектите
- групи на класи и намени
- парцелација и регулација
- површини за градба и висински план
3. Нумерички и билансни показатели на планираниот развој.
4. Опис и образложение на планските решенија за сообракајна и
комунална инфраструкруа
- примарна и секундарна сообракајна мрежа.
- нивелациско решение
- хидротехничка инфраструктура
- електроенергетика на планските решенија....................м = 1:1000
5. Извештај од извршена Стручна ревизија – тех.бр _________ од
___________
6. Останато
-делумно обработени барања
- економско образложение
7. Услови за изградба, развој и користење на земјштето и градбите во
планскиот опфат
- општи услови
- посебни услови
8. Мерки за заштита
- мерки за заштита на животната средина
- мерки за заштита од пожар и други природни и технички непогоди
- останати мерки
Б ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1. План на намена на земјиштето и градбите .................... м = 1:1000
2. Регулационен план и план на површини за градење..... м = 1:1000
3. Сообраќаен план и нивелациски план заедно со план на зеленило..м =
1:1000
4. Инфраструктурен план ............................................ м = 1:
- водовод
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- канализација
- електрика
- ПТТ
5. Синтезен план и проект од Иванов инжинеринг Дооел,Битола
Одговор
на
забелешките
од
стручната
ревизија
тех.бр.
________изработен од изработувачот _____________________________
Програма за дополнување на програмата за урбанистички планови на
територијата на општина Ресен.
Одобрение Планска прогрма .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во „Службен гласник на општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/ 10
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р

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 утврдување на Нацрт за измена
и дополнување на Деталниот урбанистички план за УЕ- 4Јанковец , Општина Ресен
Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт за измена и
дополнување на Деталниот урбанистички план за УЕ- 4- Јанковец ,
Општина Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/8
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл. Весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и
53/11) член 22 став 1 точк1 и член 36 од Законот за локална самоуправа
( Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен бр. 7/10) Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на 20.04. 2012 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на Нацрт за измена и дополнување на Деталниот
урбанистички план за УЕ- 4- Јанковец , Општина Ресен
Член 1
Се утврдува Нацртот на измена и дополнување на Деталниот
урбанистички план за УЕ- 4 - Јанковец, Општина Ресен како што е
означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука.
(во натамошен текст Планот).
Планскиот опфат го дефинираат следните граници:
-

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
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:
1. Деталниот урбанистички план за измени и дополнувања на УЕ4 –Јанковец, Општина Ресен фаза Нацрт план со тех,. Бр. У02-11/11од
Ноември 2011 година, изработен од Иванов инжинеринг ДООЕЛ, Битола.
ОПШТ ДЕЛ
1. Насловна страна
2. Содржина
3. Извод од регистрација на фирмата
4. Лиценца на правното лице за работа
5. Овластување на планерот и соработниците
6. Планска програма
7. Геодетски елаборат за aжурирана подлога
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
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А. Текстуален дел
1. Вовед
2. Географски и геодетски податоци за просторот на планскиот опфат
3. Историјат на план ирање на просторот на планскиот опфат
4. Податоци за природните чинители
- природни фактори
- сеизмика на просторот
- климатски услови
- културно наследство
5. Податоци за содадени вредности и чинители
- инвентаризација на постоен градежен фонд
-инвентаризација на постојна комунална инфраструктура
- билансни показатели
6. Анализа на степенот на реализација на постојниот план со можности
за развој
- степен на реализација
- извод од постоен ГУП
- програмска задача
- концепт за просторен развој
Б. Графички прилози
Микролокација-ситуација----------------- м = 1:1000
Извод од ГУП-Ресен
Ажурирана геодетска подлогa................. м = 1:3000
Инвентаризација и снимање на постоен градежен фонд,
Инфраструктура и вкупна
Физичка супраструктура...................... м = 1:1000
Инвентаризација и снимка на бесправно
Изградени градби.
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А. Текстуален дел
1. Вовед
2. Опис и образложение на планските решенија за изградба и намена на
градежното земјите и објектите
- групи на класи и намени
- парцелација и регулација
- површини за градба и висински план
3. Нумерички и билансни показатели на планираниот развој.
4. Опис и образложение на планските решенија за сообракајна и
комунална инфраструкруа
- примарна и секундарна сообракајна мрежа.
- нивелациско решение
- хидротехничка инфраструктура
- електроенергетика на планските решенија....................м = 1:1000
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5. Извештај од извршена Стручна ревизија – тех.бр 59/2011 од Ноември
2011.
6. Останато
-делумно обработени барања
- економско образложение
7. Услови за изградба, развој и користење на земјштето и градбите во
планскиот опфат
- општи услови
- посебни услови
8. Мерки за заштита
- мерки за заштита на животната средина
- мерки за заштита од пожар и други природни и технички непогоди
- останати мерки
Б ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1. План на намена на земјиштето и градбите .................... м = 1:1000
2. Регулационен план и план на површини за градење..... м = 1:1000
3. Сообраќаен план и нивелациски план заедно со план на зеленило..м =
1:1000
4. Инфраструктурен план ............................................ м = 1:
- водовод
- канализација
- електрика
- ПТТ
5. Синтезен план и проект од Иванов инжинеринг Дооел,Битола
Одговор на забелешките од стручната ревизија тех.бр. Декември 2011
година изработен од изработувачот Иванов инжинеринг Битола.
Програма за дополнување на програмата за урбанистички планови на
територијата на општина Ресен.
Одобрение Планска прогрма .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина Ресен“.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1068/ 11
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р
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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 нова локација и
капацитет за авто-такси станица за превоз на патници во Град
Ресен
Се прогласува Одлуката за утврдување на нова локација и
капацитет за авто-такси станица за превоз на патници во Град Ресен,
што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/9
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 23 став 1 точка 28 од Статутот на Општина
Ресен (,,Службен гласник на Општината Ресен бр.07/10) и член 3 од
Одлуката за утврдување на условите за авто-такси превоз на патници во
Општина Ресен, бр.07-442/7 од 28.02.2008 година, Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 20.04. 2012 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на нова локација и капацитет за
Авто-такси станица за превоз на патници во
Град Ресен
Член 1
Со оваа одлука се утврдува нова локација за авто-такси станица
за превоз на патници во Ресен која ќе се протега:
Од крстосницата на улица ,,Мите Богоевски,, со ул. ,,Илинденска“
(со почеток од поранешната продавница на Жито-Битола) до влезот на
градскиот пазар од десната страна на ул. ,,Илинденска“
Член 2
Такси станицата ќе биде со капацитет од 6 (шест) паркинг места.
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во
,,Службен гласник“ на Општината Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/ 12
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р

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 донесување на Детален
урбанистички план- дел од Зона 2, блок 1, Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за донесување на Детален урбанистички
план- дел од Зона 2, блок 1, Општина Ресен, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 20.04.2012 година.

Бр.08- 1152/10
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 4, од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр.51/05,
137/07,91/09,124/10, 18/11 и 53/11) 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 ден 20.04.2012 година, донесе
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О Д Л У К А
За донесување на Детален урбанистички план- дел
Од Зона 2, блок 1, Општина Ресен
Член 1
Се донесува Одлука за донесување на Детален урбанистички
план- дел од Зона 2, блок 1, Општина Ресен, по добиена Согласност
бр.16-7470/2 од 05.04.2012 на Министерство за транспорт и врски.
Член 2
Границите на опфатот се:
- север- границата на наменската зона индустрија
- исток- границата на наменската 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 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/13
20.04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет 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 Листа за определување на имиња, улици,
плоштади, мостовои и други инфраструктурни објекти на
подрачјето на Општина Ресен
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Се прогласува Листа за определување на имиња, улици,
плоштади, мостовои и други инфраструктурни објекти на подрачјето на
Општина Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 20.04.2012 година.

Бр.08- 1152/11
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 23 став 1 точка 29 од Статутот на Општина
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010), и чл.5 од
Законот за определување на имиња на улици, плоштади и мостови и на
други инфраструктурни објекти ( Службен весник на РМ бр. 66/04 ,
55/07,145/10,136/11, Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на ден 20.04 .2012 год. утврди
ЛИСТА
за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други
инфрастуктурни објекти на подрачјето на Општина Ресен
I. За имиња на улици, плоштади, мостови и други инфрастуктурни
објекти на подрачјето на Општина Ресен се определуваат:
1. Др. Христо Татарчев
2. Цар Самоил
3. Методија Андонов –Ченто
4. Преспанско советување
5. 23- Октомври
6. Кераца Висулчева
7. Ахмед Нијази бег
8. Наим Фрашери
9. Фикри Абдулаи
10. 8- ми Септември
11. Мустафа Кемал Ататурк
12. Неџати Зекирија
II. Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови
и други инфрастуктурни објекти на подрачјето на Општина Ресен доби
претходна согласност од Владата на Република Македонија и истата е
составен дел на листата.
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III.Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и
на други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Ресен ,
влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Ресен“ и истата ќе се објави.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/ 14
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р

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 Одлука за организацијата, делокругот и
начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Ресен

Се прогласува Одлука за организацијата, делокругот и начинот
на извршување на задачите на општинската администрација на
Општина Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 20.04.2012 година.

Бр.08- 1152/12
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 57 ст. 4 од Законот за локална самоуправа
(Службен Весник на РМ бр. 5/02 ) и член 23 ст.1 т.30 од Статутот на
Општина Ресен (Сл. Гласник на Општин Ресен бр. 7/2010), Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на ден 20.04.2012 година донесе
О Д Л У К А
за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите
на општинската администрација на Општина Ресен

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа Одлука се уредува организацијата, делокругот и
начинот на извршување на задачите на Општинската администрација на
Општината Ресен, видовите на организационите единици, условите за
нивно образување и раководењето со нив.
Член 2
Општинската администрација на Општина Ресен работите ги
извршува согласно Законот за локалната самоуправа, други закони,
Статутот на Oпштината и актите на Советот и Градоначалникот на
Oпштината.
Член 3
Внатрешната организација на општинската администрација на
општината се утврдува во зависност од надлежностите на општината
утврдени со закон, групирањето на работите и задачите според видот,
обемот, сложеноста, нивната меѓусебна сродност и поврзаност, како и
други услови потребни за утврдувањето на внатрешната организација.
Член 4
Општинската администрација ги врши следните работи:
- Ги подготвува актите за советот и за градоначалникот
- Ги подготвува седниците на советот, како и седниците на
неговите постојани и повремени комисии
- Врши стручни работи за советот и за градоначалникот
- Го организира и спроведува финансиското работење на
општината;
- Ја следи проблематиката во областите од надлежност на
општината врши анализи на состојбата и дава иницијативи и
предлози за нивното решавање
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-

-

-

Доставува информации и податоци во врска со активностите на
општината на барањето на надлежните органи и врз основа на
закон
Ракува со докумените на општината и ги чува се до нивно
уништување, односно предавање на Државниот Архив на
Република Македонија
Врши и други работи што ќе и ги определи советот и
градоначалникот
Општинската администрација ги извршува работите од
надлежноста на органите на Општината во согласност со
Уставот, законите , Статутот на Општината и другите прописи и
општи акти донесени врз основа на закон.

Член 5
Работата на општинската администрација се организира во
Сектори и Одделенија.
Органограмот е составен дел на оваа одлука.
Член 6
Секторот се образува заради обединување на повеќе меѓусебно
поврзани подрачја од надлежност на органите на општината, како и
заради организирање, следење, координирање и контрола на работите
од надлежност на одделенијата во неговиот состав и унапредување на
меѓусебната соработка на одделенијата.
Одделение се образува заради непосрдено извршување на една
од следните работи: нормативноправни, управување со човечки ресурси,
стручно
аналитички,
управни,
управо-надзорни,
информативно
документациони, информативно комуникациски, стручно оперативни,
инвестациони, информатичко технолошки, стручно административни и
други работи.
Територијална противпожарна единица на Општината се образува
заради вршење на со Закон утврдени работи од областа на заштитата од
пожари.
II. ВИДОВИ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ
Член 7
Општинската администрација се организира во следните сектори и
одделенија и Територијална противпожарна единица;
1.Сектор за правни и општи работи и јавни дејности :
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Одделение за правни и општи работи, и
- Одделение за јавни дејности ;
2. Сектор за финансиски прашања:
-

Одделение за буџетска координација;
Одделение за буџетка контрола;
Одделение за сметководство и плаќања, и
Одделение
за администрирање на
надоместоци;

даноци,

такси

и

3.Сектор
за урбанизам, комунални работи, заштита на
животна средина,
локален
економски развој и
прекугранична соработка:
Одделение за урбанизам и комунални работи, и
Одделение за локален економски развој и прекугранична
соработка и заштита на животна средина,
4. Одделение за управување со човечки ресурси;
5. Одделение за внатрешна ревизија;
6. Одделение за инспекциски надзор- Инспекторат;
7. Територијална противпожарна единица на Општината.
-

-

III. ДЕЛОКРУГ И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ
ЗАДАЧИ
Член 8
1.Сектор за правни и општи работи и јавни дејности, ги врши
работите што се однесуваат на:
-

-

Подготвување на акти за Советот и Градоначалникот;
Подготвување на
седниците на советот и седниците на
неговите комисии;
вршење на стручни работи за советот и градоначалникот;
ракување со документите на општината и чување се до нивно
уништување, односно предавање на Државниот Архив на
Р.Македонија;
мислења на прописи од аспект на нивна законитост;
грижа за извршување на одлуките од надлежност на советот;
информирање на корисниците на услугите за полесно
остварување на нивните права;
канцелариски работи;
пратење на состојбите во областа на културата, спортот,
социјалната заштита, образованието и здравството во рамките
на надлежност на општината;
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-

-

примена на законите, подзаконските акти и други прописи од
областа на јавните набавки;
следењето и согледувањето на потребите од набавки во
општината;
изготвување на годишен план за јавни набавки и негова
реализација;
стручна и техничка помош на Комисијата за јавни набавки,
водење на евиденција и документација во врска со јавните
набавки;
информатичко технички работи;
работи за возниот парк и други помошно технички работи;
и други работи во согласност со законите и другите прописи.
Член 9

Одделение за правни
работите што се однесуваат на :
-

-

-

-

и општи работи, ги врши

вршење на работите што се однесуваат на подготвување на
нормативните акти (одлуки и други општи акти) од надлежност
на Советот односно Градоначалникот
давање на мислење на прописи од аспект
на нивната
законитост кога предлагачи се други органи
следење на прописите и нивните измени и дополнувања;
вршење на стручни и органициони работи за функционирање
на Советот и на неговите тела, односно Градоначалникот на
Општината.
давање на правна помош на граѓаните
вршење на
информативни и протоколарни работи за
потребите на Советот и градоначалникот
канцелариско работење кое го опфака приемот, отварањето ,
евиденцијата испраќањето на актите на органите на Општината
архивско работење
секретарски работи за Градоначалникот
инофрмирање на корисниците на услугите за полесно
остварување на нивните права;
работи за возниот парк и други технички работи (одржување на
хигиена и достава на пошта);
примена на законите, подзаконските акти и други прописи од
областа на јавните набавки;
следењето и согледувањето на потребите од набавки во
општината;
изготвување на годишен план за јавни набавки и негова
реализација;
стручна и техничка помош на Комисијата за јавни набавки
водење на евиденција и документација во врска со јавните
набавки;
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-

и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи..
Член 10

Одделение за јавни дејности, ги врши работите што се
однесуваат на:
- следење на состојбата во областите на образованието
(предшколско
и основно), културата,
спортот и рекреацијата,
социјалната зашита и заштитата на деца и здраствената заштита во
рамките на законските надлежности;
- следење на прописите од надлежност на локалната самоуправа
и дава мислење од овие области;
- предлагање на мерки и активности што треба локалната власт
да ги превземе во областите на образованието (предшколско
и
основно), културата, спортот и рекреацијата, социјалната зашита и
заштитата на деца и здраствената заштита во рамките на законските
надлежности;
- координирање на работите помеѓу локалната самоуправа и
примарното здравство, образованието, културата, социјалната заштита и
другите јавни дејности предвидено со Законот за локалната самоуправа;
-подготовки во областа на заштитата и спасувањето:
-и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи.
Член 11
2. Сектор за финансиски прашања, ги врши работите што се
однесуваат на:
- проучување на законските и подзаконските акти и прописи од
областа на буџетското и материјалното-финансико работење;
- изработување на Буџет и следење на неговата реализација;
- изработување на Годишна завршна сметка за извршувањето на
Буџетот на општината;
- изготвување на финансиски план за извршување на Буџетот
(месечен, квартален и годишен) за општината и единките
корисници на општината;
- изработување на квартални финансиски извештаи за извршување
на Буџетот за тековната година;
- изработување на годишна програма на одделението;
- проучување
и реализирање на прописи од областа на
финансиското-материјалното,
сметководственото
и
книговодствено работење како и други општи и поединечни акти за
реализација на оваа надлежност;
- управување, следење и контрола на состојбата на движењето на
средствата и изворите на средствата на општината утврдени со
Буџетот;
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-

-

-

подготовка на стратешки план на општината;
измена и дополнување на буџетот и стратешкиот план на
општината;
контрола на подготовката и извршувањето на Буџетот;
спроведува eх-ante-анте и eх-post финансиска контрола;
подоготовка,
примање,
ликвидирање
и
контрола
на
сметководствената документација;
благајничко работење;
планирање на приходи, нивно утврдување и наплата;
изготвува прегледи, исплаќање плата и надоместоци и нивна
евиденција;
проучување на законите и подзаконските акти и други прописи од
областа на даноците и таксите и се грижи за нивна доследна
примена;
планирање на приходите, нивно утврдување и наплата;
водење на евиденција на даночните оврзници;
идентификација на недвижен и подвижен имот;
водење на регистар на недвижен и подвижен имот со имиња и
адреси на даночните обврзници, вкупна површина и вредност;
усогласување на состојбата на регистарот на недвижности со
состојбата на недвижности во геодетска управа;
спроведува постапка за присилна наплата на локални даноци и
такси, предлага мерки за нивно унапредувањеи регистрација на
имот;
и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи.
Член 12

Оддделенито за буџетска координација, ги врши работите
што се однесуваат на:
-

-

-

-

-

координирање на процесот на подготвување, изготвување,
изменување и дополнување на буџетот и на годишни,
квартални и месечни буџетски и стратешки планови на
Општината и општинските буџетски корисници,
координирање на процесот на развој, воспоставување,
спроведување и одржување на финансиското управување и
контрола,
давање предлози за воспоставување/укинување на eх ante
финансиска контрола со вршење на проценка на ризик и
ажурирање на процедурите за работните процеси во областа
на финансиското управување и контрола,
задолжително давање на мислење по предлог-актите што ги
изготвуваат другите организациони единици во Општина Ресен
и предлог-актите на други субјекти кои имаат или може да
имаат финансиски импликации за Буџетот на Општина Ресен ,
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-

-

изготвување на План за воспоставување на финансиското
управување и контрола како и методологијата за спроведување
на Планот кои ги одобрува Градоначпалникот,
следење и примена на законската регулатива од областа на
буџетското работење,
подготовка на Извештај за реализирани програми и проекти,
подготовка на извештај за активностите за воспоставување и
развој на финансиското управување и контрола,
вршење на самопроценски на одделни процеси на системот на
финансиско управување и контрола,
подготовка на Годишниот финансиски извештај
и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи.
Член 13

Одделението за буџетска контрола, ги врши работите што
се однесуваат на: -контролирање на извршувањето на буџетот,
- контролирање на извршувањето на утврдените политики и
оперативно управување /надзор над целокупниот процес за
финансиското управување и контрола/,
- контрола на следење на реализацијата на договорите за јавни
набавки и спроведува eh ante и ех post финансиска контрола –
вршење документирана контрола на комплетноста и исправноста
на целокупната документација /фактури, порачки, испратници,
работни налози, приемници и др. и нивна усогласеност со
Договорот за јавни набавки/,
- контрола на изготвување
на информации и извештаи за
извршувањето на буџетот,
- контрола на следење и примена на законската регултатива /
закони, подзаконски акти, прописи, стандарди, упатства/ од
областа на финансиското управување и контрола,
- контрола на расположивоста на планираните средства од
буџетот /финансискиот план пред преземање на обврските,
- контрола на плати во Општината и општинските буџетски
корисници
-и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи.
Член 14
Одделението за сметководство и плаќања, ги врши
работите што се однесуваат на:
спроведување сметководствено
евидентирање
за
извршување на буџетот / финансискиот план и подготвувањето на
Годишна сметка и Годишен извештај / билансна состојба, биланс
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-

-

-

-

на приходите и расходите, консолидиран биланс на капиталниот
имот, биланс на задолжување и белешки/образложение кон
финансиските извештаи/,
- Сметководствено евидентирање на основните средства на
Општината, евидентирање и наплата
на побарувањата и
евидентирање и плаќање на достасаните обврски, материјално и
даночно сметководство,
буџетското и финансиското известување,
заштитата на средствата и обврските чија вредност е
евидентирана во билансот на состојба,
изготвување на годишни, квартални и месечни финансиски
извештаи за Буџетот на Општината и нејзините органи во состав,
нејзините корисници согласно законските прописи,
eх- ante сметководствена контрола на целокупната документација
пред да се изврши плаќањето согласно пропишаните процедури за
сметководствените процеси,
следење и примена на законската регулатива од областа на
сметковдственото, материјалното и финансиското работење,
секојдневно водење на благајнички работи,
пресметка и исплата на платите на вработените во Општината и
оптшинските буџетски корисници,
врши усогласување на состојбите во даночната евиденција,
сметководство
и
евидентирање
на
задолжувањата
и
раздолжувањата на даноците, придонесите и таксите,
и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи.
Член 15

Одделение за администрирање на даноци,
надоместоци, ги врши работите што се однесуваат на:
-

-

-

такси

и

прибирање и следење на прибирањето на сопствените приходи
на буџетот на општината,
утврдување и наплата на сопствените приходи,
администрирање на локалните даноци и комуналните такси на
општината,
усогласување на состојбата во даночната евиденција,
евидентирање на задолжувањата и раздолжувањата на
даноците, таксите и подготвува завршна сметка за овие
приходи,
присилна наплата на даночен долг, парична казна и камата,
водење на регистар на недвижен и подвижен имот на
општината,
следење и применување на прописите што се однесуваат на
утврдување на данокот на промет на недвижности и права,
данок на наследство и подарок, и комунални такси,
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водење на управна постапка и врши и други работи во
согласност со закон и други прописи од оваа област и
- пресметува висината на даноците по даночни обврзници
дава предлози за определување на висината на ставката во
согласно со законот
- анализа во областа во која има надлежност и му предлага на
советот, неговите работни тела и
Градоначалникот мерки за
решавање
-дава извештаи за состојбата со висината на
облогот и
наплатата
- и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи.
-

Член 16
3. Сектор
за урбанизам, комунални работи, заштита на
животна средина,
локален економски развој и прекугранична
соработка, ги врши работите што се однесуваат на:
-урбанистичко (урбано и рурално) планирање,
-издавање на решенија за градба и одобрение за градење на
објекти од локално значење утврдени со закон,
-уредувањето на просторот и уредувањето на градежното
земјиште;
-заштита на животната средина и природата,
-мерки за заштита и спречување од загадување на водата,
воздухот, земјиштето цивилна и друг вид заштита,
- изградба и одржување на комуналните објекти и инсталации,
изградба, реконструкција и одржување на улиците, патишта, јавното
зеленило, јавното осветлување и друга комунална опрема;
- развој на комуналната инфраструктура и комунални дејности,
- следење на законите и подзаконските акти и прописи од областа
на урбанизмот,
просторното планирање и уредување, заштитата на
животната средина, природата и комуналните дејности и нивна доследна
примена;
- постапка и изготвува и реализира општи и поединечни акти од
негова надлежност (решенија, одобренија, изводи, протокол,) ;
- заверка на проекти од своја надлежност;
- давање на мислења на актите од областа на урбанизмот,
просторното планирање и уредување, заштитата на животната средина,
природата и комуналните дејности од аспект на нивната законитост ;
- организирање и спроведување на постапка за изготвување и
донесување на просторни и урбанистички планови;
-покренува иницијативи и обработка на добиени иницијативи за
изменување и дополнување на урбанистички планови, стручно
следење на степенот на реализација на урбанистичките планови ;
-изготвување, следење и реализација на
одлуки, програми,
акциони планови и други акти од надлежната област;
-
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- проценка и превзема мерки за заштита и спречување од
загадување на водата , воздухот, земјиштето, заштита на
природата, заштита од бучава и јонизирачко и нејонизирачко
зрачење;
-изготвување и реализација на општи и поединечни акти во
областа на комуналните дејности во согласност со законите од
таа област;
- јавниот простор за паркирање, паркирањеи регулирање на
режимот на сообраќај;
-изградба и одржување на сообраќајна сигнализација;
-изготвување на планови за локален економски развој;
-иницирање и утврдување на развојни и структурни приоритети,
како и основи и мерки за водење на локална економска политика
на општината;
-иницирање
и развивање на
регионална и меѓугранична
соработка;
-овозможување на услови за подршка на развојот на малите и
средните претпријатија, претприемништвото, земјоделството и
агроберзата;
-обезбедување на
документациона база
на податоци за
потребите на планирањето и програмирање на економскиот
развој;
- координирање и водење на меѓународни проекти;
- остварување на соработка со невладини, меѓународни
организации, хуманитарни организации;
- и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи.
Член 17
Одделение за урбанизам
и комунални работи, ги врши
работите што се однесуваат на:
-

-

-

-

следење на законските и подзаконските акти од областа на
урбанизмот, посторното планирање и заштитата на животната
средина,
следење на состојбата во областа на урбанизмот на подрачјето
на Општината и покренува иницијативи и предлози за
донесување или изменување на детални урбанистички планови,
прибирање
и стручно обработување на
барањата и
иницијативите од физички и правни лица за измена на детални
урбанистички планови,
подготвување на документацијата и информационата основа за
покренување постапка за изработка,
донесување или изменување на детални урбанистички планови
на Општината,
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-

-

-

-

-

-

учествуво
во изработка на Програмата за уредување на
градежно земјиште на подрачјето на Општината,
издавање на одобренија за градба,
следење на законските и подзаконските акти од областа на
комунални работи, сообраќај, изградба и одржување на
комуналната инфраструктура и истите ги применува,
работи во врска со организирање, изградба, реконструкција и
одржување на локални патишта и улици,
вршење на работите сврзани со јавното осветлување во градот
и населените места на подрачјето на Општината,
следење на состојбите за уредување и одржување на јавното
зеленило,
вршење и други работи што со посебни закони за комунални
дејности се дадени во надлежност на Општината,
следење на прописите од областа на комунални работи,
сообраќај,
изградба
и
одржување
на
комуналната
инфраструктура и давање на мислења по истите од својата
област,
учествува во изготвување на програми и извештаи и ја следи
проблематиката од областа на комунални работи, сообраќај,
изградба и одржување на комуналната инфраструктура,
уредување и организирање на јавниот локален превоз на
патници,
грижа за изградбата и одржувањето на уличната сообраќајна
сигнализација, изградбата и одржувањето на јавниот простор за
паркирање,
регулирање на режимот на сообраќај,
анализа на состојбата и дава иницијативи за нивно разрешување
од областа на комунални работи, сообраќај, изградба и
одржување на комуналната инфраструктура,
организирање на
работите со јавното осветлување на
население места,
и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи..
Член 18

Одделение
локален економски развој , меѓугранична
соработка и за заштита на животната средина ги врши работите што
се однесуваат на:
- проценка и превзема мерки за заштита и спречување од
загадување на водата , воздухот, земјиштето, заштита на
природата, заштита од бучава и јонизирачко и нејонизирачко
зрачење;
- планирање на локалниот економски развој и водење на
економската политика на општината,
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- утврдување на развојните и структурните приоритети, подршка
на развојот на малите и средните претпријатија во локално ниво,
воспоставување и развој на локалната мрежа на институции и
агенции за промовирање на партнерство,
- остварување соработка со меѓународни организации, невладини,
хуманитарни и други организации;
- изготвување на проекти и информации за проекти за аплицирање
пред домашни институции и меѓународни организации и
асоцијации со цел за добивање на средства во функција на развој
на Општината;
- изготвување и извршување на планови за остварување и
овозможување
на
услови
за
поддршка
на
туризмот,
угостителството и занаетчиството;
- следење на сите законски и подзаконски акти од областа на
трговијата, занаетчиството, туризмот, угостителството и истите ги
применува,
- анализа на состојбата и иницијативи за нивно разрешување,
- други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи..
Член 19
Одделение за управување на човечки ресурси, ги врши работите што
се однесуваат на:
-

-

-

-

правилна примена на законските и подзаконските акти од
областа на човечките ресурси;
управување со човечките ресурси и спроведување на
надлежности во следните функционални области: развој на
органот, информативен систем за човечки ресурси, односи
меѓу вработените, обука и развој, мотивација, организациски
развој, селекција, вработување, стручно усовршување и
оценување на државните службеници, грижа за постојан развој
на квалитетот и професионалноста на државните службеници
во органот;
грижа за примената, утврдување и оценување на
усогласеноста на работењето со законите, подзаконските и
актите на органите на општината од областа на човечките
ресурси вклучувајќи ги оние поврзани со правичната
застапеност на заедниците;
остварувње редовна комункација и соработка со другите
одделенија за човечки ресурси од органите на управата со цел
откривање на човечки потенцијали и дава предлог за
вработување без јавен оглас од еден во друг орган;
учествуво во спроведувањето на организацискиот развој на
органот кој ги адресира прашањата на планирање, развој на
вработените, задржување на вработените, управување со
промените, обука на вработените;
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-

-

-

-

следење на развојот на организациската култура во органот;
соработка и советување со другите раководители за прашања
од областа на управувањето со човечките ресурси;
изработувње
на Предлог - Одлуката за организацијата,
делокругот и начинот на
извршување на задачите на
општинската администрација и
Предлог-Правилникот за
систематизација на работните места во органот ;
подготвка на образците за оценување на државните
службеници во општинската администрација;
спроведување на анализа за потреба од обука на државните
службеници;
изработување на нацрт-Годишна програма за обука на
државните службеници;
следење на примената на Етичкиот кодекс на државните
службеници и по потреба изработува извештаи;
соработува со Министерство за информатичко општество и
администрација и Агенцијата за администрација во однос на
сите прашање поврзани со Законот за државни службеници
(работни односи, обуки, оценување и др.);
водење и ажурирање на електронската база на податоци за
вработените и персоналните досиеја на сите вработени во
општинската администрација, одржување на
базата на
податоци за државните службеници и доставување на
известувања за настанатите промени во Регистарот на
државните службеници;
и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи.
Член 20

Одделение за внатрешна ревизија, ги врши работите што се
однесуваат на:
-

-

-

вршење на внатрешна ревизија, согласно со закон и со
системот и процедурите за внатрешна ревизија воспоставени
од Општината согласно со меѓународните стандарди за
професионално работење
на внатрешната ревизија
прифатени од Министерството за финансии;
подготвување на годишен план за внатрешна ревизија и по
одобрувањето од Градоначалникот на општината, го
обезбедува неговото спроведување и следење;
доставување на извештаи за извршената внатрешна ревизија
до Градоначалникот и Советот на општината;
подготвување на
квартални и годишни извештаи за
работењето на внатрешната ревизија;
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-

-

-

-

-

-

-

-

процена на усогласеност на работењето на субјектот во
согласност со законите, подзаконските, интерните акти и
договори;
темелна процена на функционирањето на системот за
внатрешна контрола;
оценување на значајните фактори на ризик и давање совети
на раководителот на субјектот за намалување на факторите за
ризик;
процена на соодветноста, економичноста, ефективноста и
ефикасноста на системот за финансиско управување и
контрола за утврдување, процена и управување со ризиците;
- давање препораки за подобрување на работењето и
работните процедури на субјектот, изготвување и донесување
на стратешки и годишен план за внатрешна ревизија врз
основа на објективна проценка на ризик, извршување на
поединечни внатрешни ревизии согласно со усвоените
ревизорски планови и следење на нивното спроведување;
изготвување на упатство за работа и повелба за внатрешна
ревизија;
известување до раководителот на субјектот и лицето
задолжено за неправилности, за неправилности или сомнежи
за измами или корупција, кои можат да резултираат со
кривична, прекршочна или дисциплинска постапка;
- оценување на значајните фактори на ризик и давање совети
на Градоначалникот на Општината за намалување на
факторите на ризик;
врз основа на анализи од работењето, утврдување и
оценување на економичноста, ефикасноста во работењето на
системот за финансиско управување и контрола и дава
препораки за подобрување на работењето на општинската
администрација;
следење и проверување на точноста и комплетноста на
сметководствената евиденција и финансиските извештаи;
утврдување и оценување на усогласеноста на работењето со
законите, подзаконските и актите на органите на Општината,
и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи.
Член 21

Одделението за инспекциски надзор- Инспекторат, ги врши
работите што се однесуваат на:
- грижа и вршење на надзор над примената на законските прописи
од соодветна област;
- инспекциски надзор врз изградбата на објекти од
инфраструктурата, режимот на сообраќајот и патиштата;

23 Април 2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.3 страна 34

- грижа за спречување на дивоградбите и покренува соодветни
постапки против бесправните
градби на објекти, односно од
областа на градежништвото и урбанистичкото планирање;
- инспекциски надзор на јавната чистота, зелените површини,
собирање и транспорт на отпад
односно од областа на
комуналните работи ;
- инспекциски надзор на јавните претпријатија кои вршат
комунални дејности за
Општината и на физичките лица кои вршат дејности со дозвола;
-vrшewe на инспекциски надзор на прибирањето изворните
приходи, локалните даноци и такси
- инспекциски надзор и се грижи за чистотата на животната
средина и природата;
- инспекциски надзор над вршителите на угостителска и
туристичка дејност од мал обем,
- вршeње на инспекциски надзор и контрола во образованието и
спортот;
- вршење надзор во согласност со Законот за домување.
- и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во
согласност со законите и другите прописи.
Член 22
Територијална противпожарна единица, ги врши работите што се
однесуваат на:
-

-

-

гаснење на пожари во општината
отстранување на непоредна опасност за настанување на пожар
спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот,
загрозен од пожари и експлозии
укажување техничка помош при незгоди и опасни ситуации
извршување на други работи при несреќи и непогоди
заедно со територијалните противпожарни единици во РМ
утврдени со закон дејствуваат како против пожарни единици на
Република Македонија, заради оперативно делување при
гаснење на големи пожари на целата територија на
Републиката.
давање помош кога тоа е побарано при гасење на пожари во
други држави.
водење посебна евиденција за настанатите пожари експлозии,
интервенции за гасење и интервенции за други настани според
единствената методологија и известување до Дирекцијата за
заштита и спасување и Општината.
периодично испитување и проверка на
исправноста на
противпожарната опрема со која располага
тековна проверка и одржување механиката
Врши и други работи шт ке му бидат доверени
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IV. РАКОВОДЕЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ
Член 23
Со општинската администрација раководи Градоначалникот на
Општината.
Член 24
Со работата на секторот раководи раководител на сектор.
Во случај на отсуство или спреченост на раководителот на
секторот, со секторот раководи помошникот на раководителот на
секторот.
Со работата на одделението раководи раководител на одделение.
Во случај на отсуство или спреченост на раководителот на
одделението, со одделението раководи стручен државен службеник со
највисоко звање во одделението, кој го определува раководителот на
секторот.
Член 25
Со Територијалната противпожарна единица на Општината Ресен
раководи командир.
Член 26
Вкупниот број на вработени и распоредот по звања и работни
места го утврдува Градоначалникот на Општината со Правилник за
систематизација на работните места во општинската администрација на
општината.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 27
Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи
Одлуката за организирање на општинската администрација на Општина
Ресен бр. 07-295/3 од 24.02.2010 год. (Службен гласник на Општина
Ресен бр.3 /2010 ).
Член 28
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување
во Службен гласник на Општина Ресен, а ќе се применува по добивање
на писмена согласност од Агенцијата за администрација.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/ 15
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р

23 Април 2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.3 страна 36

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 Одлуката за формирање Општински совет за
превенција од малолетничко претстапништво на Општина Ресен
Се прогласува Одлука за формирање Општински совет за
превенција од малолетничко претстапништво на Општина Ресен, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
20.04.2012 година
Бр.08- 1152/13
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 147 од Законот за малолетничка правда („Сл.
весник на РМ“ бр. 87/07) член 36 од Законот за локалната самоупава
(„Сл. Весник на РМ“ бр 05/02) и член 23 ст. 1 т. 42 од Статутот на
Општината Ресен („Службен гласник на Општината Ресен“ бр. 7/10),
Советот на Општината Ресен на седницата одржана на 20.04.2012
година донесе:
ОДЛУКА
За формирање Општински совет за превенција
од малолетничко престапништво
на Општина Ресен
Член 1
Се формира Општински совет за превенција од малолетничкото
престапништво во Општината Ресен.
Член 2
Општинскиот совет за превенција на малолетничкото
пресапништво се состои од 20 члена.
Член 3
За членови на Општинскиот совет за малолетничко
престапништво се именуваат претставници од:
- ПС Ресен (2)
- ЈУ Центар за социјална работа Ресен (1)
- Директори на основните училишта во Општина Ресен (5) , и
директорот од средното општинско училиште(1)
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- Советот на родители во основните училишта (од секое училиште
по
еден претставник (5) и од средното училиште еден претставник (1)
- Унијата на средношколци (1)
- Адвокатската комора (1)
- Судија од Основен суд Ресен (1)
- Здруженијата на граѓани и фондации (1)
- Медиуми (1)
Член 4
Членовите се именуваат со мандат од времетрање од пет години
со можност за повторен избор.
Член 5
Општинскиот совет за малолетничка престапништво донесува:
- Годишната програма за работа во тековната година што ја
усвојува Советтот на Општината;
- Деловодник за работа на Општинскиот совет;
- Врши работи за следење на состојбите и покренува
иницијативи за нивното подобрување и
- Предлага програми за вклучување на локалната заедница во
превенција на малолетничкото престапништво и третманот на
малолетните сторители на кривични дела и прекршоци
- Изработува извештај за работата
Член 6
За својата работа Општинскиот совет најмалку еднаш годишно
доставува извештај до Советот на Општината Ресен и Државниот совет
за превенција на малолетничкото престапништво.
Член 7
Програмата на Општинскиот совет за превенција од
малолетничкото престапништво се финансира врз основа на финансиски
план од Буџетот на Општината Ресен и од други извори.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен
гласник на Општината Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/ 16
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет 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 Одлуката за изменување на Одлуката за
формирање Локален совет за превенција
Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката за
формирање Локален совет за превенција, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/14
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот
за локалната самоуправа ( “Службен весник на Р.Македонија“ бр. 5/02), а
во врска со член 11 став 3 од Законот за полиција ( “Службен весник на
Р.Македонија“ бр. 114/06) и член 23 став 1 точка 42 од Статутот на
Општина Ресен ( “Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10), Советот
на Општина Ресен на седницата одржана на 20.04.2012, донесе
ОДЛУКА
За изменување на Одлуката за формирање
Локален совет за превенција
Член 1
Во Одлуката за формирање Локален совет за превенција под бр
07- 1564/9 од 26.06.2008 год., членот 4 се менува и гласи:
Со Локалниот совет за превенција заседава Градоначалникот на
општината.
Претставници на Локалниот совет за превенција се :
- Претседателот на Советот на општината
- Општинскиот јавен обвинител
- Командирот на полициската станица
- Помошникот на командирот на полициската станица
- Инспекторот по превентива во полициската станица
- Претседателот на Советот за безбедност во сообраќајот
- Љупчо Руневски член на Советот на општината
- Васко Мурџевски член на Советот на општината
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-

Ентезам Синан член на Советот на општината
Љупчо Крстевски – Преставник на НВО
Зоран Митревски – Преставник од образование
Александар Доновски- Преставник од здраство
Вердин Николовски – Преставник од Центарот за социјални
работи
Михаил Матвеев– Преставник од верски заедници
Сандре Темелковски- Преставник на средства за
информирање.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина Ресен“
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/17
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р

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 Решение за разрешување и изменување на
членови во Управниот одбор на Фондацијата за развој на
информатичката технологијата Информатички центар- Ресен

Се прогласува Решение за разрешување и изменување на
членови
во Управниот одбор на Фондацијата за развој на
информатичката технологијата Информатички центар- Ресен, што
Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на
20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/15
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 23 став 1 точка 32 од Статутот на општина
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010), Советот на
општина Ресен, на седницата одржана на ден 20.04.2012 година го
донесе следното,
РЕШЕНИЕ
За разрешување и изменување на членови во Управен одбор на
Фондацијата за развој на информатичката технологијата
-Информатички центар- Ресен
1. Се разрешуваат досегашните членови на Управниот одбор на
Фондацијата за развој на информатичката технологијата- Информатички центар- Ресен
- Дијана Димитровска, советник во Советот.
- Самоил Ламевски, општинската администрацијата
- Мирлин Јајовски, стопанственик
- Јован Соколовски, невладин сектор и
- Димитар Китановски, невладин сектор
2. За членови во Управниот одбор на Фондацијата за развој на
информатичката технологијата- -Информатички центар- Ресен се
именуваат лицата:
- Александар Доновски, советник во Советот
- Лилјана Прцуловски, општинската администрацијата
- Љупчо Крстевски, невладин сектор
- Ајман Ал Малла, општинска администрација
- Стерјо Ѓалевски, стопанственик

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Ресен“

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-1068/18
20.04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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16.
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 Решение за разрешување и изменување на
членови во Надзорниот одбор на Фондацијата за развој на
информатичката технологијата -Информатички центар- Ресен

Се прогласува Решение за разрешување и изменување на
членови
во Надзорниот одбор на Фондацијата за развој на
информатичката технологијата -Информатички центар- Ресен, што
Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на
20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/16
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 23 став 1 точка 32 од Статутот на општина
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010), Советот на
општина Ресен, на седницата одржана на ден 20.04.2012 година го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
За разрешување и изменување на членови во Надзорниот одбор на
Фондацијата за развој на информатичката технологијата
-Информатички центар- Ресен
1. Се разрешуваат досегашните членови на Надзорниот одбор на
Фондацијата за развој на информатичката технологијата- Информатички центар- Ресен
-

Марија Ивановска, општинската администрацијата
Шермин Салиевска, општинската администрацијата
Нане Ѓеорѓиевски, советник во Советот.
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2. За членови во Надзорниот одбор на Фондацијата за развој на
информатичката технологијата- -Информатички центар- Ресен се
именуваат лицата:
- Нехру Сулејмановски, општинската администрацијата
- Елена Стојановска, општинската администрацијата
- Осман Шукриу, советник во Советот.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Ресен“
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-1068/19
20.04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

17.
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 Решението за именување
членови на Општински совет за превенција на малолетничкото
претстапништво на Општината Ресен

Се прогласува заклучокот по Решението за именување членови
на Општински совет за превенција на малолетничкото претстапништво
на Општината Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 20.04.2012 година.

Бр.08- 1152/17
23.04.2012 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 Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 20.04.2012 година, откако го разгледа Решението
за именување членови на Општински совет за превенција на
малолетничкото претстапништво на Општината Ресен, го донесе
следниот,

З А К Л У Ч О К
1. Општинската администрација да достави барање до сите
институции од локалната и централната власт, кои се во составот
на Општински совет за превенција од малолетничко
престапништво на Општина Ресен, со предлог истите да
предложат нивни претставници, а потоа Советот со решение да ги
именува за членови на тој совет.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/20
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р

18.
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 именување на членови на
Совет за заштита на потрошувачите
Се прогласува Решението за формирање на Совет за заштита
на потрошувачите, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 20.04.2012 година.

Бр.08- 1152/18
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 23 став 1 точка 42 од Статутот на Општина
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010), а во врска со
чл.50 од истиот, Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на
ден 20.04.2012 година го донесе следното:
РЕШЕНИЕ
за именување на членови на
Совет за заштита на потрошувачите
1. За членови во Советот за заштита на потрошувачите се
именуваат:
- Јовче Митревски
- Валентина Бутевска
- Кочо Лалаковски
- Зекир Арслан
- Делјачо Мурати
- Раде Парталоски
- Зоран Спасенчовски
2. Мандатот на членовите трае 2 (две) години со можност
повторно да бидат избрани.
3. Решение стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општината Ресен,,
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/21
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател
Мемет Мурати с.р

19.
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 именување на членови на
Партиципативно тело од областа на урбанизмот
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Се прогласува Решението за формирање на Партиципативно тело
од областа на урбанизмот, што Советот на Општината Ресен ја донесе
на седницата одржана на 20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/19
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 23 став 1 точка 42 од Статутот на Општина
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010), а во врска со
чл.53 од истиот, Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на
ден 20.04.2012 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ
за именување на членови на Партиципативно тело
од областа на урбанизмот
4. За членови во Партиципативното тело од областа на урбанизмот
се именуваат:
-

Љупчо Рунчевски
Билјана Нечовска Стојчевска
Миле Еленчевски
Дашмир Незири
Кенан Шабедин

5. Решение стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе

се објави во „Службен гласник на Општината Ресен,,

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/22
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р
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20.
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 именување на членови на
Комисија за унапредување на правата на пациентите
Се прогласува Решението за формирање на Комисија за
унапредување на правата на пациентите, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/20
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 23 став 1 точка 42 од Статутот на Општина
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010), а во врска со
чл.69 од истиот, Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на
ден 20.04.2012 година го донесе следното:
РЕШЕНИЕ
за именување на членови на Комисија за унапредување
на правата на пациентите
1. За членови во Комисијата се именуваат:
-

Кире Доновски
Бесмир Елмази
Осман Шукриу
Тања Узуновска
Фросе Ѓоргиевска
Билсер Мефаиловска
Љупчо Ставревски
Наил Бекири
Суеља Ипче

2. Мандатот на членовите на Комисијата трае две години со право на
уште еден последователен избор.
3. Решение стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се

објави во „Службен гласник на Општината Ресен,,
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СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/23
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р

21.
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 Извештајот за работа на
Одделението за инспекциски надзор – Инспекторат за 2011 годин
Се прогласува заклучокот по Извештајот за работа на
Одделението за инспекциски надзор – Инспекторат за 2011 година., што
Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на
20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/21
23.04.2012 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 20.04.2012 година, откако го разгледа Извештајот
за работа на Одделението за инспекциски надзор – Инспекторат за 2011
година, го донесе следниот,
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Извештајот за работа на Одделението за
инспекциски надзор – Инспекторат за 2011 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/ 24
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател
Мемет Мурати с.р
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22.
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 Програма за изведување на
ексурзии на ОУ “ Димитар Влахов“ с.Љубојно

Се прогласува заклучокот по Програмата за изведување на
ексурзии на ОУ “ Димитар Влахов“ с.Љубојно, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 20.04.2012 година.

Бр.08- 1152/22
23.04.2012 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 20.04.2012 година, откако ја разгледа Програмата
за изведување на ексурзии на ОУ “ Димитар Влахов“ с.Љубојно, го
донесе следниот,
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Програма за изведување на ексурзии на ОУ “
Димитар Влахов“ с.Љубојно
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1068/ 25
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р
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23.
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 Програма за изведување на
ученички ексурзии на ОУ “ Славејко Арсов“ с.Подмочани
Се прогласува заклучокот по Програма за изведување на ученички
ексурзии на ОУ “ Славејко Арсов“ с.Подмочани, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/23
23.04.2012 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 20.04.2012 година, откако ја
разгледа Програмата за изведување на ученички ексурзии на ОУ “
Славејко Арсов“ с.Подмочани, го донесе следниот,
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Програмата за изведување на ученички ексурзии на
ОУ “ Славејко Арсов“ с.Подмочани

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1068/ 26
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р
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24.
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 прифаќање на донација од
Операција Флориан – Англија
Се прогласува Одлуката за прифаќање на донација од
Операција Флориан – Англија, што Советот на Општината Ресен ја
донесе на седницата одржана на 20.04.2012 година.
Бр.08- 1152/24
23.04.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 98 став 3 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен гласник на Општината Ресен бр.07/10) и чл.4,6,7 и 11 од
Законот за донации и за спонзоства за јавните дејности (47/2006,86/2008
, 51/2011) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
20.04.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За прифаќање на донација од
Операција Флориан- Англија
Член 1
Со оваа Одлука се прифаќа донацијата на Операција ФлорианАнглија на противпожарно возило, комплетно опремено со
противпожарна опрема, која што во проектот на изградбата на
локалните капацитети на Општинските противпожарни служби и
спасувачки служби на Македонија и ја понуди подршката на Општина
Ресен за потребите на противпожарна служба на Општина Ресен.
Член 2
Донацијата на противпожаното возило со комплет противпожарна
опремата и скали се донира од Операцијата Флориан во текот на 2012
год, мај месец, а во текот на 2013 година ќе се донираат апарати за
дишење и апарати за спасување од сообраќајни незгоди.
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Член 3
Општина Ресен за
донацијата за противпожарното возило,
специјалната противпожарна и спасувачка опрема, се обврзува да
обезбеди еднократно дирекно плаќање од 6.000,00 евра, на Операцијата
Флориан како финансиска подршка за да се покријат трошоците за
транспорт, гориво и други трошоци за испораката.
Член 4
Операција Флориан во текот на 2012 год, и во текот на 2013 год,
определен број на денови ќе држи обуки и курсеви на пожарникарите на
Општина Ресен, по програма,
а Општина Ресен ќе обезбеди
сместување, храна за 4 инструктори на Опреција Флориан за време
траење на проектот.
Член 5
Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен, да го потпише
договорот во кој ќе се регулираат посебно права и обврски и на двете
страни по договорот.
Член 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. 07-1068/ 27
20. 04.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р

23 Април 2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.3 страна 52

СОДРЖИНА

1. Заклучок по Кварталниот извештај за извршување на буџетот
на Општина Ресен за квартал I..........................................................1
2. Заклучок по Програма за изведување на тридневна ексурзија
на ОУ “ Гоце Делчев“ Ресен..........................................................2
3. Заклучок по Програма за изведување на тридневна ексурзија
на ОУ “ Мите Богоевски“ Ресен....................................................3
4. Заклучок по Програма за поставување на урбана опрема на
подрачјето на Општина Ресен за 2012 година............................4
5. Заклучок по Програма за измена на Програмата за
дополнување на програмата за донесување на урбанистички
планови за 2011 година.................................................................5
6. Одлука за измена на Одлуката за отпочнување на постапка за
пристапување кон изработка и донесување на Деталниот
урбанистички план за дел
од УЕ- 3, Ресен (Поранешна
текстилна фабрика Преспатекс)...................................................6
7. Одлука за утврдување на Нацрт на Деталниот урбанистички
план за УЕ- 3-Блок 1, Ресен ,Општина Ресен...........................8
8. Одлука за утврдување на Нацрт за измена и дополнување на
Деталниот урбанистички план за УЕ- 4- Јанковец , Општина
Ресен..............................................................................................11
9. Одлука за утврдување на нова локација и капацитет за автотакси станица за превоз на патници во Град Ресен.................15
10. Одлука за донесување на Детален урбанистички план- дел од
Зона 2, блок 1, Општина Ресен..................................................16
11. Листа за определување на имиња, улици, плоштади, мостовои
и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина
Ресен............................................................................................17
12. Одлука за организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската администрација на
Општина Ресен.............................................................................19

23 Април 2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.3 страна 53

13. Одлука за формирање Општински совет за превенција од
малолетничко претстапништво....................................................36
14. Одлука за изменување на Одлуката за формирање Локален
совет за превенција......................................................................38
15. Решение за разрешување и изменување на членови во
Управниот одбор на Фондацијата за развој на информатичката
технологијата Информатички центар- Ресен.............................39
16. Решение за разрешување и изменување на членови во
Надзорниот
одбор
на
Фондацијата
за
развој
на
информатичката технологијата
-Информатички центарРесен..............................................................................................41
17. Решение за именување членови на Општински совет за
превенција на малолетничкото претстапништво на Општината
Ресен..............................................................................................42
18. Решение за формирање на Совет за заштита на
потрошувачите..............................................................................43
19. Решение за формирање на Партиципативно тело од областа
на урбанизмот..............................................................................44
20. Решение за формирање на Комисија за унапредување на
правата на пациентите.................................................................46
21. Заклучок по Извештајот за работа на Одделението за
инспекциски надзор – Инспекторат за 2011 година...................47
22. Заклучок по Програмата за изведување на ексурзии на ОУ “
Димитар Влахов“ с.Љубојно.........................................................48
23. Заклучок по Програмата за изведување на ученички ексурзии
на ОУ “ Славејко Арсов“ с.Подмочани........................................49
24. Одлука за прифаќање на донација од Операција Флориан –
Англија...........................................................................................50

