Slu`ben glasnik na
Op{tina Resen
Izleguva po potreba

Вторник 22.05.2012 gодина

Br.4 god. 47
Resen

Ureduva
Stru~na slu`ba
tel. 047/551-762

AKTI NA OP[TINA RESEN

22 Мај 2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.4 страна 1

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 Програмата за дополнување на Програмата за
донесување на урбанистички планови за 2012 година
Се прогласува Програмата за дополнување на Програмата за
донесување на урбанистички планови за 2012 година, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 15.05.2012 година.
Бр.08- 1447/1
22.05.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на чл. 17 ст. 1 и 2 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 60/11) 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
15.05.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
За дополнување на програмата за донесување
на урбанистички планови за 2012 година
Во програмата за донесување на урбанистички планови за 2012
година бр.07-2900/28 од 16.12.2011 година и Програмата за
дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови за
2012 година бр. 07-648/38 од 13.03.2012 година се врши дополнување:
1. Во глава I – Планови кои се финансираат од буџетот на Општина
Ресен се додава точка 13 која гласи:
Точка 13: Измени и дополнување на деталниот урбанистички план за УЕ
– 5 – Центар на Ресен
Границите на опфатот на измените и дополнувањето се:
север – дел од улица „ Јосиф Јосифовски“ до спојот со ул.„Борис
Кидрич“
исток – дел од ул.„Јосиф Јосифовски“и дел од ул.„11 Октомври“
југ – дел од ул.„29 Ноември“од спојот со ул.„11 Октомври“ до спојот
со ул.„Борис Кидрич“,
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запад – од спојот на ул.„29 Ноември “ со ул.„Борис Кидрич“ до
спојот на ул. “Борис Кидрич” со ул. “Јосиф Јосифовски”
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 14,06 ха.
2. Во глава III – Планови кои се финансираат од буџетот на
Република Македонија се додава точка 3 која гласи:
Донесување на урбанистички план вон населено место за туристичко
развојна зона КО Стење, Општина Ресен
Границите на опфатот на Урбанистичкиот план вон населено место се :
На север региналниот патен правец Ресен,Отешево,Стење, Р-1307
(стара категоризација Р-503 )
На исток оди по к.п.бр: 1173,1175,1176, 1177 и 1148
На југ оди по кп.бр: 1088,1150,1151,1152,1153 и 1154
На запад оди од к.п.бр.1168 до 1169
Вкупната површина на опфатот изнесува 19,08 ха.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07- 1290/3
15.05.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

2.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука за отпочнување на постапка за
пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон
населено место за туристичко развојна зона КО Стење, Општина Ресен
Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за
пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон
населено место за туристичко развојна зона КО Стење, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 15.05.2012 година.
Бр.08- 1447/2
22.05.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 11,17 и член 26 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање(„ Службен весник на РМ“,бр.24/08,91/09 и
18/2011) и член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен („ Службен гласник на општина Ресен“, бр.07/2010 ),
Советот на општина Ресен на седницата одржана на ден 15.05.2012
година, донесе
О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Урбанистички план вон населено место
за туристичко развојна зона КО Стење, Општина Ресен
Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Урбанистички план вон населено место за туристичко
развојна зона КО Стење, Општина Ресен
Член 2
Границите на опфатот на Урбанистичкиот план вон населено место се :
На север региналниот патен правец Ресен,Отешево,Стење, Р1307 (стара категоризација Р-503 )
На исток оди по к.п.бр: 1173,1175,1176, 1177 и 1148
На југ оди по кп.бр: 1088,1150,1151,1152,1153 и 1154
На запад оди од к.п.бр.1168 до 1169
Вкупната површина на опфатот изнесува 19,08 ха.
Член 3
Финансирањето на изработката и донесувањето на планот ќе биде
од средства на Влада на Република Македониja.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во
“Службен гласник“ на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07- 1290/4
15.05.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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3.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување Одлука за отпочнување на постапка за пристапување
кон измени и дополнување на ДУП за УЕ – 5, Центар – Ресен
Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за
пристапување кон измени и дополнување на ДУП за УЕ – 5, Центар –
Ресен , што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 15.05.2012 година.
Бр.08- 1447/3
22.05.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 11,17 и 26 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.24/08 и 91/09 и 18/2011)
и член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен („Сл.гласник на Општина Ресен“бр.07/2010),Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на 15.05.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за пристапување кон измена и
дополнување на Деталниот урбанистички план
за УЕ- 5, Центар, Ресен,
Општина Ресен
Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон измена и дополнување
на Деталниот урбанистички план за УЕ-5, Центар ,Ресен,Општина
Ресен.
Границите на опфатот на измените и дополнувањето се:
- север – дел од улица „ Јосиф Јосифовски“ до спојот со
ул.„БорисКидриќ“
- исток – дел од ул.„Јосиф Јосифовски“и дел од ул.„11 Октомври“
- југ – дел од ул.„29 Ноември“од спојот со ул.„11 Октомври“ до спојот со
ул.„Борис Кидриќ“,
- запад – од спојот на ул.„29 Ноември “ со ул.„Борис Кидриќ“ до спојот на
ул.„Борис Кидриќ“ со ул.„Јосиф Јосифовски“.
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Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 14,06 ха.
Член 2
Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства
на буџет на Општина Ресен ,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- 1290/5
15.05.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

4.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување Одлука за измена на Одлуката за утврдување на Нацрт
на ДУП за дел од УЕ -3, Ресен, ( поранешна фабрика Преспатекс )
Се прогласува Одлука за измена на Одлуката за утврдување на
Нацрт на ДУП за дел од УЕ -3, Ресен, ( поранешна фабрика Преспатекс
), што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на
15.05.2012 година.
Бр.08- 1447/4
22.05.2012 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 15.05.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За измена на Одлуката за утврдување на Нацрт на Детален
урбанистички план – за дел од УЕ – 3, Ресен
(Поранешна текстилна фабрика Преспатекс)
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Член 1
Во членот 2 од Одлуката за утврдување на Нацрт на Детален
урбанистички план – за дел од УЕ – 3, Ресен (Поранешна текстилна
фабрика Преспатекс),бр.07-2715/12 од 30.11.2011, 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. 07-1290/6
15.05.2012 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р

5.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за подршка на проектот ,, Развивање на
мрежа од патеки во прекуграничниот регион ,,
Се прогласува Одлука за подршка на проектот ,, Развивање на
мрежа од патеки во прекуграничниот регион,, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 15.05.2012година.
Бр.08- 1447/5
22.05.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на чл.50 ст.1 т.6. од Законот за Локална самоуправа (Сл
Весник на Р.М: бр.5/2002) и член 23 точка 47 oд Статутот на Општина
Ресен (Сл.Гласник на Општина Ресен бр 7/2010) , Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 15.05.2012 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
За подршка на проектот
``Развивање на мрежа од патеки во прекуграничниот регион ``
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност и поддршка за апликација на
проектот со назив `` Развивање на мрежа од патеки во прекуграничниот
регион``кој ќе се реализира по ``ИПА Програма за прекугранична
соработка помеѓу Грција и Република Македонија 2007 – 2013`` - Втор
повик (Interreg III 2nd Call «Greece - The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme» 2007-2013), по Приоритетот- 2.
Зајакнување на ресурсите на животната средина и културното богатство
на програмската област, по мерка 2.1 Унапредување и заштита на
ресурсите на животната средина на програмската област. Проектот ќе се
реализира во партнерски однос со
ЈП `` Македонски Шуми`` ПШС
``Преспадрво`` - Ресен , Национален Парк
``Пелистер``- Битола,
Општина Ресен и Општина Преспа, Република Грција.
Член 2
Прокетот е од областа на зајакнување и унапредување на
ресурсите на животната средина и културното богатство во
прекуграничниот регион и со него се предвидени изработка на стручни
студии,техничка документација и изградба на мрежа од патеки во
прекуграничниот регион кои ќе придонесат за промоција на културното и
природното богатство на регионот и ќе бидат во функција на општ развој
на регионот. Проектот исто така има цел развој и зајакнување на
долгорочното партнерство и мрежно работење помеѓу локалните власти
, институции и организации во прекуграничниот регион.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето истата ќе
се објави во Службен гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1290/7
15.05.2012 год
Ресен

Претседател,
Мемет 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 Одлука за отстапување на трајно користење на
автоматска хидролошка и автоматска метеоролошка станица
Се прогласува Одлука за отстапување на трајно користење на
автоматска хидролошка и автоматска метеоролошка станица, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
15.05.2012година.
Бр.08- 1447/6
22.05.2012 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
15.05.2012 година, донесе
О Д Л У К А
За отстапување на трајно користење
на автоматска хидролошка и автоматска метеоролошка станица
Член 1
Со оваа Одлука Општина Ресен
му отстапува на трајно
користење на Управата за хидрометеоролошки работи-Скопје, опрема автоматска хидролошка станица (во натамошниот текст: АХС) и
автоматска метеоролошка станица (во натамошниот текст: АМС), кои
Општина Ресен ги добила во рамките на проектот „Програма за заштита
и реставрација на Голема Река“
Член 2
Општина Ресен се согласува да ја отстапи опремата опишана
во член 1 од оваа Одлука , без надомест на корисникот на опремата –
Управта за хидрометеоролошки работи-Скопје. Додека, корисникот на
опремата се обврзува без надоместок да го обезбедува давателот на
опремата- Општина Ресен со актуелни и статистички хидролошки и
метеоролошки податоци од опремата која ја примил на користење АХС и
АМС, по негово барање за негова службена употреба;
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Член 3
Корисникот на опремата се обврзува да обезбеди функционално
вклучување на опремата опишана во член 1 од оваа Одлука, во мрежата
на хидролошки и метеоролошки станици на Република Македонија, а по
потреба и во
меѓународните хидрометеоролошки информациони
системи; исто така Корисникот на опремата се обврзува да ја користи
опремата во склад со техничките барања, како добар стопанственик.
Член 4
Се овластува Градоначникот на Општина Ресен да склучи договор
за користење на автоматска хидролошка и автоматска метеоролошка
станица со претставникот на Управата за хидрометеоролошки работиСкопје, со кој ќе се регулираат меѓусебните права и обврски.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот објавувањето во
„Службен гласник“ на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1290/8
15.05.2012 год
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р

7.
Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и член 51 став 2 од Законот
за локална самоуправа ( “Службен весник на РМ” бр.05/02) и член 72 од
Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен”
бр.07/10), Градоначалникот на Општина Ресен на ден 22.05.2012 година
го донесе следното,
РЕШЕНИЕ
за запирање на објавувањето на Решението за избор на членови на
Комисијата за односи меѓу заедниците

1. СЕ ЗАПИРА ОБЈАВУВАЊЕТО на Решението за избор на членови
на Комисијата за односи меѓу заедниците Бр.07-1290/9 од 15.05.2012
година, што Советот на Општина Ресен го усвои на триесет и петтата
седницата оддржана на ден 15.05.2012 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во “Службен Гласник на Општина Ресен“.
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Образложение
Советот на Општина Ресен на седницата оддржана на ден
15.05.2012 година, покрај другите точки како седма точка на денвниот
ред беше утврдено и Предлог-Решението за избор на членови на
Комисијата за односи меѓу заедниците, Советот со мнозинство гласови и
покрај повлекување на истата точка од страна на Комисијата за
мандатни прашања, избори и именувања го донесе Решението за избор
на членови на Комисијата за односи меѓу заедниците со Бр.07-1290/9 од
15.05.2012 година.
Согласно чл. 47 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник
на Општина Ресен” бр.07/10), Одлуката за формирање на Комисија за
односи меѓу заедниците ја донесува Советот на Општината на предлог
на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања. Комисијата
за мандатни прашања избори и именувања предлогот од став 1 на овај
член го составува по претходно добиени предлози на политичките
партии застапени во Советот.
Меѓутоа при донесувањето на Решението за избор на членови на
Комисијата за односи меѓу заедниците, Советот не постапил согласно
одредбите на Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на
Општина Ресен” бр.07/10), како и Деловникот на Советот на Општина
Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен” бр.04/2005)
Имено, не се почитувани член 47 од Статутот на Општина Ресен
во делот каде јасно стои дека Комисијата за мандатни прашања, избори
и именувања во улога на предлагач на актот, по претходно добиени
предлози од страна на политичките партии, на Советот му предлага
донесување на таков акт, во овој случај кој јасно може да се види и од
Извештајот од седницата на Комисијата за мандатни прашања, избори и
именувања оддржана на ден 15.05.2012 година, Комисијата по однос на
точка број еден од дневниот ред односно, по Предлог- Решението за
избор на членови на Комисијата за односи меѓу заедниците одлучила да
оваа точка од денвниот ред биде повлечено. Исто така во чл.69 став 3 од
Деловникот на Советот на Општина Ресен (“Службен гласник на
Општина Ресен” бр.04/2005) стои дека известителот не може да го
менува ставот на Комисијата или да се откаже од него ако за тоа не го
овластила Комисијата, што во конкретниот случај тоа не е направено
бидејќи нема писмен документ за тоа.
Советот без да го почитува ставот на Комисијата за мандатни
прашања, избори и именувања, исто така постапувајќи и спротивно на
член 70 и член 73 од Деловникот на Советот на Општина Ресен
(“Службен гласник на Општина Ресен” бр.04/2005), без овластен
предлагач за донесување таков акт, го донесе Решението за избор на
членови на Комисијата за односи меѓу заедниците со бр.07-1290/9 од
15.05.2012 година.
Согласно, член 50 став 1 точка 2 и член 51 став 2 од Законот за
локална самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.05/02) и член 72 од
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Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен”),
Градоначалникот ја контролира законистоста на прописите на Советот и
доколку смета дека прописот на Советот не е во согласност со Уставот и
законите, со решение да го запре неговото објавување.
Почитувајќи го членот 51 од Уставот на Република Македонија
(“Службен весник на РМ“ бр.52/91) според кој сите прописи мора да
бидат во согласност со Уставот и законите а со оглед на сé
погореизнесено, следуваше да се запира објавувањето на Решението за
избор на членови на Комисијата за односи меѓу заедниците Бр.07-1290/9
од 15.05.2012 година. Советот на општината повторно да го разгледа и
да го усогласи според законските надлежности, така и според
образложението дадено во оваа решение.
Бр.08- 1447/7
22.05.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски 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 Решението за разрешување и именување на член на
Управниот одбор на ОУ Дом на култура “Драги Тозија” Ресен
Се прогласува Решението за разрешување и именување на член
на Управниот одбор на ОУ Дом на култура “Драги Тозија” Ресен,
Општина Ресен, што Советот на Општината Ресен го донесе на
седницата одржана на 15.05.2012 година.
Бр.08- 1447/8
22.05.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 23 став 1 точка 32 од Статутот на Општината
Ресен, Советот на Општината Ресен на седницата одржана на
15.05.2012 година донесе,
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член на
Управниот одбор на ОУ Дом на култура “Драги Тозија“ Ресен
1. Се разрешува досегашниот член на Управниот одбор на ОУ Дом на
култура “Драги Тозија“ Ресен
- Васко Мурџевско
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2. За член во Управниот одбор на ОУ Дом на култура “Драги Тозија“
Ресен, се именува лицето:
- Душанка Наумовска
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се
објави во ,,Службен гласник на Општината Ресен,,
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-1290/10
15.05.2012 год.
Ресен
9.

Претседател,
Мемед Мурати с.р

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 подршка на проектот
`` Регион Преспа – Економска поддршка, Промоција и Конзорциум ``

Се прогласува Одлуката за подршка на проектот`` Регион Преспа –
Економска поддршка, Промоција и Конзорциум ``, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 15.05.2012 година.
Бр.08- 1447/9
22.05.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на чл.50 ст.1 т.6. од Законот за Локална самоуправа
(Сл Весник на Р.М: бр.5/2002) и чл.23 т .47 oд Статутот на Општина
Ресен (Сл.Гласник на Општина Ресен бр 7/2010) , Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на15.05.2012 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
За подршка на проектот
`` Регион Преспа – Економска поддршка, Промоција и Конзорциум ``
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност и поддршка за апликација на
проектот со назив `` Регион Преспа – Економска поддршка, Промоција и
Конзорциум ``- Prespa Region - Economic Support, Promotion and
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Consortium (PRESP – C )кој ќе се реализира по ``ИПА Програма за
прекугранична соработка помеѓу Грција и Република Македонија 2007 –
2013`` - Втор повик (Interreg III 2nd Call «Greece - The former Yugoslav
Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme» 2007-2013), по
Приоритетот- 1. Зајакнување на прекуграничниот развој,по мерка
1.1Економски развој. Проектот ќе се реализира во партнерски однос
помеѓу
ЦОСВ – (COSV-Coordination Committee for Voluntary
Organizations) невладина Италијанска организација од Милано, со
локална канцеларија за Македонија во Прилеп, ќе биде водечки партнер
на проектот и Општина Ресен како локален партнер од македонска
страна и Универзитет Аристотел од Солун – Земјоделски Факултет и
АНФЛО – Агенција за развој од Лерин (DEVELOPMENT AGENCY OF
FLORINA (ANFLO) S.A. од грчка страна.
Член 2
Проектот има за цел идентификација, брендирање и промоција на
Преспанскиот регион како заедничка целина за рурален развој, при што
се предвидува идентификацвија на економските активности и
потенцијали во руралниот сектор во прекуграничниот регион.Со проектот
е предвидено основање на два конзорциуми за територијално
брендирање и маркетинг и поддршка на развојот на одржливи
интегрирани снабдувачки синџири за производите на конзорциумите.
Партнерите во проектот ќе интервенираат во развојот со прекуграничи
активности за идентификација и промоција на Преспанскиот регион и
производите како една целина и со формирање на конзорциуми за
територијално брендирање. Проектот исто така ќе го подобри и нивото
на професионалните вештини на производителите и локалното
население.Проектот исто така ќе земи улога и во здравствената заштита
на населението преку промовирањето на здрава храна и хигиенските
стандарди за производствo.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето истата ќе се
објави во Службен гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-1290/11
15.05.2012 год
Ресен

Претседател,
Мемет 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 поддржување на процесот за
воспоставување на систем за регионално управување со отпад во
Пелагонискиот регион
Се прогласува Одлуката за поддржување на процесот за
воспоставување на систем за регионално управување со отпад во
Пелагонискиот регион, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 15.05.2012година.
Бр.08- 1447/10
22.05.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 14 од Законот за локална самоуправа на РМ
(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002 година) и согласно член 23 точка 47
од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен” бр.
7/2010 година), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 15.05.2012 година ја донесе следната,
ОДЛУКА
за поддржување на процесот за воспоставување на систем за
регионално управување со отпад во Пелагонискиот регион
Член 1
СЕ ПОДДРЖУВА процесот за воспоставување на систем за регионално
управување со отпад во Пелагонискиот регион.
Член 2
Процесот за воспоставување на систем за регионално управување
со отпад во Пелагонискиот регион ќе биде финансиски подржан преку
компонента 3 – Регионален развој на инструментот за претпристапна
помош на Европска Унија.
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Член 3
Одлуката ќе се достави до Центар за развој на Пелагониски
плански регион.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави
во Службен гласник на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.07-1290/12
15.05.2012 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 Одлуката за поддршка на проектот
,,Со промоција на енергетската ефикасност на зградите до заштита на
животната средина,,

Се прогласува Одлуката за поддршка на проектот,,Со промоција
на енергетската ефикасност на зградите до заштита на животната
средина,, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 15.05.2012година.
Бр.08- 1447/11
22.05.2012 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на чл.50 ст.1 т.6 од Законот за Локална самоуправа
(Сл. Весник на РМ бр.5/2002) и чл.23 т.47 од Статутот на Општина Ресен
(Сл. Гласник на Општина Ресен бр.7/2010), Советот на Општина Ресен,
на седницата одржана на ден 15.05.2012 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
За поддршка на проектот
,,Со промоција на енергетската ефикасност на зградите до заштита на
животната средина,,
Член 1
Со оваа Одлука се дава поддршка за аплицирање на проектот со
назив
,,Со промоција на енергетската ефикасност на зградите до заштита на
животната средина,, со скратен назив ,,ПРОЕФ-ПРОЕН,, кој би се
реализирал по добивање на финансиска подршка од Програмата за
прекугранична соработка ,,Грција - поранешна Југословенска Република
Македонија - ИПА Прекугранична Програма,, 2007-2013 и во партнерски
однос со

Здружението за одржлив урбан развој АРХИТЕКТУРА И АМБИЕНТ
– АРХАМ од Битола,

Општината Флорина од Грција и

Технолошкиот истражувачки центар на Западна Македонија од
Кожани, Грција
Член 2
Предлог проектот е од областа на зајакнување на прекуграничната
соработка во областа на промоцијата и унапредувањето на енергетската
ефикасност и со него партнерите ќе конкурираат во Вториот повик од
Програмата за прекугранична соработка ,,Грција - поранешна
Југословенска Република Македонија - ИПА Прекугранична Програма,,
2007-2013, во рамките на Приоритетната цел 2: „ Подобрување на
животната средина и културното наследство во програмското подрачје“,
Мерка 2.1. „ Унапредување и заштита на животната средина во регионот“
Член 3
Се овластува градоначалникот на Општина Ресен во својство на
одговорно лице на националниот водечки партнер, Општина Ресен, да ја
спроведе постапката за учество на горенаведениот повик во соработка
со гореименуваните партнери.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во
Службен Гласник на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.07-1290/13
15.05.2012 год.
Ресен

Претседател
Мемет Мурати с.р
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